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REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka 9

Ljubljana, petek 16. februarja 1996

DRŽAVNI ZBOR
413.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o zdravilih (ZZdr)
Razglašam zakon o zdravilih (ZZdr), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. februarja
1996.
Št. 001-22-18/96
Ljubljana, dne 9. februarja 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O ZDRAVILIH (ZZdr)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa zdravila in medicinske pripomočke za
humano uporabo, pogoje za njihovo izdelavo in dajanje v
promet ter pogoje in ukrepe za zagotavljanje njihove kakovosti, učinkovitosti in neškodljivosti.
Ta zakon se uporablja tudi za promet z mamili, psihotropnimi snovmi in osnovnimi kemikalijami za njihovo izdelavo, kolikor poseben zakon ne določa drugače.
2. člen
Zdravila po tem zakonu so izdelki, za katere je po
postopku, ki ga predpisuje ta zakon, ugotovljeno, da jih je v
določenih količinah in na določen način dovoljeno uporabljati na ljudeh, da bi se odkrile, preprečile, zatrle in zdravile
bolezni oziroma dosegli drugi medicinsko upravičeni cilji.
Zdravila po prejšnjem odstavku so:
1. farmacevtski izdelki;
2. zdravilne učinkovine določene kemične sestave, mešanice zdravilnih učinkovin ter zdravilna zelišča in zdravilne
učinkovine rastlinskega in živalskega izvora, iz katerih se
pripravljajo zdravila;
3. izdelki, ki jih izdelujejo lekarne in verificirani galenski laboratoriji iz zdravilnih učinkovin na recept ali brez
njega (v nadaljnjem besedilu: magistralni pripravki in galenski izdelki);
4. kri in krvne sestavine.

Cena 800 SIT

ISSN 1318-0576

Leto VI

3. člen
Farmacevtski izdelki iz prejšnjega člena so:
– izdelki določene kakovostne in količinske sestave iz
zdravilnih učinkovin iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega
člena, ki so izdelani industrijsko ali laboratorijsko, v promet
pa se dajejo v obliki in pakiranju, v kakršne jih je dal izdelovalec;
– cepiva, serumi, specifični imunoglobulini in alergeni;
– krvni izdelki;
– izdelki za diagnostiko in zdravljenje, ki vsebujejo radioaktivne snovi (radiofarmacevtski izdelki);
– dietetični izdelki s terapevtsko indikacijo;
– protistrupi (antidoti);
– kontrastna in druga diagnostična sredstva, ki se vnašajo v človeški organizem.
4. člen
Posamezni pojmi iz 2. in 3. člena tega zakona imajo tale
pomen:
– magistralni pripravek je v lekarni pripravljen izdelek
iz zdravilnih učinkovin iz 2. točke drugega odstavka 2. člena
tega zakona, opremljen in namenjen za določenega bolnika;
– galenski izdelki so izdelani v lekarnah in galenskih
laboratorijih iz zdravilnih učinkovin iz 2. točke drugega odstavka 2. člena tega zakona in so v obliki polizdelka namenjeni nadaljnji predelavi ali dodelavi ali v manjših serijah
pakirani in namenjeni posameznemu bolniku;
– kri in krvne sestavine so pripravki iz krvi, odvzete
posameznemu krvodajalcu, pripravljeni s fizikalnimi metodami v zavodih, ki opravljajo transfuzijsko dejavnost;
– cepiva so biološki izdelki, ki so sposobni izzvati aktivno specifično imunost in zaščito po parenteralni ali peroralni uporabi, z dolgotrajno zaščito;
– serumi in specifični ter nespecifični imunoglobulini
so biološki izdelki, ki vsebujejo protitelesa proti določenim
virusom, bakterijam, bakterijskim toksinom in toksinom višjih živali ter so pripravljeni iz zbrane plazme, pridobljene od
omejenega števila krvodajalcev, ki so preboleli določeno
bolezen ali pa so bili proti njej imunizirani;
– krvni izdelki so zdravila, izdelana iz krvi s farmacevtskimi in kemičnimi metodami v organizaciji, specializirani
za to dejavnost,
– dietetični izdelki s terapevtsko indikacijo so izdelki z
odstranjenimi specifičnimi aminokislinami, brezglutenski in
drugi dietetični izdelki za zdravljenje presnovnih motenj.
5. člen
Medicinski pripomočki so instrumenti, aparati, sredstva,
materiali in drugi izdelki za humano uporabo, ki na človeški
organizem ne delujejo na podlagi farmakoloških, kemičnih,
imunoloških ali metaboličnih lastnosti in so namenjeni za:
– diagnosticiranje, preventivo ali olajšanje bolezni, poškodb in bolezenskih težav;
– preiskovanje, nadomeščanje ali modificiranje anatomskih in fizioloških funkcij;
– nadzor rojstev.
Določbe tega zakona o preizkušanju zdravil, dovoljenju
za promet, izdelavi, prometu, obveščanju in nadzorstvu se
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smiselno uporabljajo tudi za medicinske pripomočke, kolikor
ta zakon ne določa drugače.
6. člen
Zdravila in medicinski pripomočki se po svojih lastnostih in načinu izdajanja končnim uporabnikom uvrstijo v eno
od štirih skupin, ki obsegajo:
Skupina A:
Zdravila, ki se izdajajo v lekarnah na recept.
Skupina B:
Zdravila, ki se izdajajo v lekarnah tudi brez recepta.
Skupina C:
Zdravila, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih trgovinah, so večinoma naravnega izvora, njihova kakovost, uporabnost in neškodljivost pa preverjene.
Skupina D:
Medicinske pripomočke, ki se po svoji funkciji:
– uporabljajo izključno pri opravljanju zdravstvene dejavnosti;
– izdajajo na recept oziroma naročilnico ali brez recepta
oziroma naročilnice;
– prodajajo v prosti prodaji ali v specializiranih trgovinah.
Natančnejšo opredelitev in način razvrščanja zdravil in
medicinskih pripomočkov v skupine iz prejšnjega odstavka
predpiše minister, pristojen za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
Definicijo, uporabo in obravnavo naravnih zdravilskih
izdelkov skupine C iz prvega odstavka tega člena določi in
uredi minister s pravilnikom.
7. člen
Minister določi seznam zdravil, ki so potrebna za izvajanje zdravstvenega varstva v skladu z medicinsko doktrino.
8. člen
Zdravila in medicinske pripomočke lahko izdeluje in
daje v promet vsaka pravna in fizična oseba, ki poleg splošnih pogojev, določenih s posebnimi predpisi, izpolnjuje tudi
posebne pogoje, določene s tem zakonom.
Pravne in fizične osebe, ki izdelujejo zdravila ali medicinske pripomočke ali opravljajo promet z njimi, morajo pri
vpisu v sodni register oziroma pri priglasitvi organu, pristojnem za javne prihodke, predložiti dokaze o tem, da izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom.
9. člen
Zdravila in medicinski pripomočki so lahko v prometu
pod temile pogoji:
1. če so bile njihova sestava, neškodljivost in učinkovitost poprej preizkušene na način, določen s tem zakonom;
2. če je bilo izdano dovoljenje za promet po postopku,
ki ga določa ta zakon;
3. če je bila vsaka serija predhodno nadzirana skladno s
tem zakonom.
10. člen
Zdravila, ki so v pravnem prometu v Republiki Sloveniji, morajo biti izdelana po metodah in zahtevah evropske
farmakopeje in v skladu z nacionalnim dodatkom k evropski
farmakopeji, ki ga predpiše minister.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka so zdravila
lahko izdelana tudi po metodah in zahtevah drugih farmakopej, če evropska farmakopeja in nacionalni dodatek teh metod in zahtev ne določata.
Zdravila, ki se izdelujejo za prodajo na tujih trgih, so
lahko izdelana tudi po metodah in zahtevah drugih farmakopej oziroma po drugih predpisih.
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II. PREIZKUŠANJE ZDRAVIL
11. člen
Preden je zdravilo dano v promet, mora biti laboratorijsko, farmakološko-toksikološko in klinično preizkušeno.
Laboratorijsko, farmakološko-toksikološko in klinično
lahko preizkušajo zdravila fizične in pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: preizkuševalci zdravil), ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom.
Minister z odločbo ugotovi izpolnjevanje pogojev iz
prejšnjega odstavka.
12. člen
Preizkuševalci zdravil, ki laboratorijsko preizkušajo
zdravila, morajo izpolnjevati tele pogoje:
1. da imajo zaposlene delavce z visoko strokovno izobrazbo in ustrezno specializacijo iz preizkušanja zdravil;
2. da imajo ustrezne prostore, naprave, opremo in dokumentacijo za fizikalna, kemična, mikrobiološka in biološka
preizkušanja zdravil;
3. da opravljajo svojo dejavnost v skladu z načeli dobre
laboratorijske prakse.
13. člen
Preizkuševalci zdravil, ki farmakološko-toksikološko
preizkušajo zdravila, morajo izpolnjevati tele pogoje:
1. da imajo zaposlene delavce z visoko strokovno izobrazbo in specializacijo iz farmakologije ali ustrezne veje
medicine;
2. da imajo ustrezene prostore, naprave, opremo in dokumentacijo za farmakološko-toksikološko in potrebna ali
zahtevana preizkušanja;
3. da opravljajo svojo dejavnost v skladu z načeli dobre
laboratorijske prakse.
14. člen
Preizkuševalci zdravil, ki klinično preizkušajo zdravila,
morajo izpolnjevati tele pogoje:
1. da imajo zaposlene delavce z visoko strokovno izobrazbo medicinske smeri in specializacijo iz klinične farmakologije ali iz ustrezne veje medicine;
2. da imajo ustrezne prostore, naprave, opremo in dokumentacijo za biokemična in druga potrebna ali zahtevana
preizkušanja;
3. da opravljajo svojo dejavnost v skladu z načeli dobre
klinične in laboratorijske prakse.
15. člen
Minister predpiše natančnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati preizkuševalci zdravil, ter postopek in način njihove verifikacije in preverjanja.
16. člen
Laboratorijsko, farmakološko-toksikološko in klinično
se preizkušajo zdravila na predlog pravne ali fizične osebe, ki
ga namerava dati v promet (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
Laboratorijsko, farmakološko-toksikološko in klinično
se lahko preizkušajo zdravila tudi na predlog ministrstva,
pristojnega za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
17. člen
Predlog za laboratorijsko in farmakološko-toksikološko
preizkušanje zdravila vloži predlagatelj pri preizkuševalcu
zdravil, predlog za klinično preizkušanje pa pri ministrstvu.
Predlog za preizkušanje zdravila mora vsebovati podatke o vrsti in namenu zdravila ter načrt preizkušanja.
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Minister mora odločiti o soglasju h kliničnemu preizkušanju zdravil v 60 dneh po vložitvi predloga.

Zdravila se klinično preizkušajo v skladu z zahtevami
dobre klinične prakse.

18. člen
Preden začne preizkuševalec zdravil laboratorijsko, farmakološko-toksikološko oziroma klinično preizkušati zdravilo, sprejme izvedbeni načrt za preizkušanje in določi osebe,
pod katerih nadzorstvom bo zdravilo preizkušano.

25. člen
Zdravila se lahko začnejo klinično preizkušati po pridobljeni pozitivni oceni o laboratorijskem in farmakološkotoksikološkem preizkušanju zdravila.

19. člen
Z laboratorijskim preizkušanjem zdravila se ugotovijo
predpisana kakovost, čistoča, stabilnost, sterilnost ter druge
kemične in fizikalne oziroma biološke lastnosti, pomembne
za presojo kakovosti.
Laboratorijsko se preizkušajo zdravila po metodah in
standardih evropske farmakopeje.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zdravila
lahko laboratorijsko preizkušajo tudi po metodah drugih farmakopej ali po posebnih metodah za preizkušanje, če to
zahteva predlagatelj in s tem soglaša Zavod za farmacijo in
za preizkušanje zdravil.

26. člen
Preizkuševalec zdravil mora pred začetkom kliničnega
preizkušanja zdravil v skladu s splošnimi predpisi zavarovati
svojo odgovornost za škodo, povzročeno osebam, na katerih
bo preizkušal zdravila.
Preden začne zdravilo klinično preizkušati, mora preizkuševalec zdravil pridobiti pisno privolitev vsake osebe, na
kateri se bo preizkušal učinek zdravil, ter pisne dokaze, da so
bile te osebe prej obveščene o namenu preizkušanja in o
morebitnih tveganjih za njihovo zdravje, ter o tem obvestiti
ministrstvo, pristojno za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).

20. člen
Preizkuševalec zdravil, ki je laboratorijsko preizkušal
zdravilo, izda izvid o preizkušanju, ki poleg opisa metode
preizkušanja vsebuje tele podatke:
1. kakovostno sestavo zdravila;
2. količinski izvid sestavin zdravila;
3. ugotovitve preizkušanj na sterilnost in apirogenost
zdravila, če je potrebna;
4. rok uporabnosti zdravila;
5. oceno stične ovojnine.
Na podlagi izvida o preizkušanju iz prejšnjega odstavka
oblikuje strokovna komisija preizkuševalca zdravil poročilo
in oceno o kakovosti zdravila.

27. člen
Zdravilo, ki vsebuje eno ali več novih zdravilnih učinkovin, za katere ni dokazov, da so bile uporabljene na človeškem organizmu, sme preizkuševalec zdravil klinično preizkušati samo na podlagi predhodnega dovoljenja ministra.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se sme dati, če se
ugotovi:
1. da je priložena vsa potrebna dokumentacija o zdravilu glede njegove sestave in glede opisa njegovih fizikalnih,
kemičnih, bioloških in drugih lastnosti, ter dokumentacija o
vseh že opravljenih študijah ter poročila o škodljivih učinkih
zdravil;
2. da so laboratorijska in farmakološko-toksikološka
preizkušanja v skladu s sodobnimi dognanji pri preizkušanju
zdravil;
3. da je komisija za medicinskoetična vprašanja pri ministrstvu o tem izdala pozitivno mnenje;
4. da je pristojna komisija za zdravila o tem izdala pozitivno mnenje;
5. da je strokovna komisija preizkuševalca zdravil, ki
bo klinično preizkušal zdravilo, sprejela načrt preizkušanja
in določila osebe, pod katerih nadzorstvom bo zdravilo preizkušeno.
Minister mora odločiti o dovoljenju iz prvega odstavka
tega člena najkasneje v 90 dneh po vložitvi predloga.

21. člen
Preizkuševalci zdravil, ki laboratorijsko preizkušajo
zdravila, morajo hraniti najmanj dvojno količino vzorca, potrebno za laboratorijsko preverjanje kakovosti vsakega zdravila, ki ga preizkušajo, zaradi poznejšega nadzora in določitve roka uporabnosti.
Vzorci iz prejšnjega odstavka se hranijo pet let oziroma
do poteka roka uporabnosti zdravila.
22. člen
S farmakološko-toksikološkim preizkušanjem zdravila
se ugotovijo njegove farmakodinamičme, farmakokinetične
in toksikološke lastnosti, ki so bile ugotovljene na laboratorijskih živalih.
Zdravila se farmakološko-toksikološko preizkušajo v
skladu z zahtevami sodobne farmakologije in toksikologije.
23. člen
Preizkuševalec zdravil, ki je farmakološko-toksikološko preizkušal zdravilo, izda izvid o preizkušanju, ki vsebuje
podatke o toksičnosti, mutagenosti, kancerogenosti, teratogenosti, biološki uporabnosti in farmakokinetiki.
Na podlagi izvida o preizkušanju iz prejšnjega odstavka
izda strokovna komisija preizkuševalca zdravil poročilo in
oceno kakovosti zdravila.
24. člen
S kliničnim preizkušanjem zdravila se ugotovi njegovo
učinkovanje na človeški organizem ter razmerje med njegovimi koristnimi in škodljivimi učinki (neškodljivost oziroma
varnost).

28. člen
Preizkuševalec zdravil, ki je klinično preizkusil zdravilo, izda izvid o preizkušanju, ki vsebuje tele naslednje podatke:
1. število ali oznaka prostovoljcev oziroma bolnikov, na
katerih je bilo zdravilo preizkušano, z navedbo diagnoze ter
starosti in telesne teže;
2. količino in način dajanja zdravila;
3. poročilo o vrsti, stopnji in pogostnosti vseh zapletov,
vključno s poročilom o neželenih učinkih zdravila;
4. učinek zdravila z opisom določenih meril in metod za
njegovo preizkušanje;
5. primerjalni pregled rezultatov, dobljenih z uporabo
primerjalnega zdravila ali indiferentnega sredstva;
6. testne liste prostovoljcev oziroma bolnikov, na katerih je bilo zdravilo preizkušeno, in prostovoljcev oziroma
bolnikov iz kontrolne skupine;
7. statistično analizo dobljenih rezultatov;
8. druge podatke, pomembne za oceno zdravila.

Stran 664

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Izvidu o preizkušanju iz prejšnjega odstavka mora biti
priložen načrt, po katerem je bilo zdravilo klinično preizkušano.
29. člen
Po končanem kliničnem preizkušanju strokovna komisija preizkuševalca zdravil, ki je zdravilo preizkušal, presodi
rezultate preizkušanja in da mnenje o učinkovitosti zdravila.
30. člen
Stroške laboratorijskega, farmakološko-toksikološkega
in kliničnega preizkušanja zdravila plača predlagatelj, v primeru iz drugega odstavka 15. člena tega zakona pa ministrstvo.
31. člen
Minister podrobneje predpiše način in postopek laboratorijskega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega preizkušanja zdravil.
III. DOVOLJENJE ZA PROMET Z ZDRAVILI
32. člen
Zdravila se lahko dajo v promet le na podlagi dovoljenja
Urada Republike Slovenije za zdravila.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka dovoljenje za
promet z zdravili ni potrebno:
– za magistralne pripravke;
– za galenske izdelke, ki so izdelani za izdajo v lekarnah in podružnicah;
– za kri in krvne sestavine,
– za zdravila, ki se bodo klinično preizkušala;
– za posamično zdravljenje kot nadaljevanje zdravljenja iz tujine.
33. člen
Predlog za promet z zdravilom se vloži pri Uradu Republike Slovenije za zdravila.
Obrazec predloga in natančnejši postopek izdajanja dovoljenja za promet z zdravili predpiše minister.
34. člen
Predlog za promet z zdravilom lahko vloži izdelovalec
zdravil, ki je za to dejavnost registriran (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
35. člen
Predlog za promet z zdravilom lahko vloži tudi podružnica tujega predlagatelja ali pravna oseba, ki ima sedež v
Republiki Sloveniji in ima sklenjeno pogodbo o zastopanju s
tujim izdelovalcem zdravil.
Predlogu iz prejšnjega odstavka je treba priložiti izpisek
iz sodnega registra oziroma overjena določila pogodbe o
zastopanju, ki opredeljujejo odškodninsko odgovornost tujega predlagatelja.
Če pogodba o zastopanju tujega izdelovalca zdravil ne
vsebuje določil o odškodninski odgovornosti tujega izdelovalca zdravil, ki sicer velja v državi, kjer ima sedež, ali če je
njegova odgovornost s to pogodbo kakor koli zmanjšana ali
izključena ali odgovornost ni ustrezno zavarovana, se predlog za promet z zdravilom zavrže.
Šteje se, da je odgovornost zastopnika tujega izdelovalca ustrezno zavarovana, če je sklenil zavarovalno pogodbo za
škodo, za katero je odgovoren po obligacijskih predpisih, pri
čemer znaša najmanjša zavarovalna vsota 2,000.000 ECU.
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36. člen
Predlog za promet z zdravili iz skupin A in B mora
vsebovati:
1. ime oziroma firmo in sedež predlagatelja in izdelovalca zdravil;
2. poročilo in oceno laboratorijskega preizkušanja s priloženimi oziroma opisanimi preizkusnimi metodami v skladu
z zahtevami dobre laboratorijske prakse;
3. poročilo in oceno farmakološko-toksikološkega preizkušanja skupaj s preizkusnimi metodami v skladu z zahtevami dobre farmakološke-toksikološke prakse;
4. poročilo in oceno kliničnih in farmakokinetičnih
preizkušanj v skladu z zahtevami dobre klinične prakse;
5. klinično-toksikološko mnenje pooblaščenega zavoda
o stranskih učinkih in predoziranju ter podrobna navodila v
primeru zastrupitve;
6. neodvisno izvedensko mnenje priznanih strokovnjakov o laboratorijskem, farmakološko-toksikološkem in kliničnem preizkušanju;
7. predlog imena;
8. besedilo navodila za uporabo zdravila, ki bo priloženo zdravilu, in osnutek tiskane ovojnine;
9. povzetek glavnih značilnosti zdravila;
10. potrdilo pristojnega državnega organa (certifikat),
ki dokazuje, da je zdravilo v prometu v državi izdelovalca in
da je izdelano po načelih dobre proizvodne prakse,
11. dokaz, da so zdravilne učinkovine in pomožne snovi, ki sestavljajo zdravilo, izdelane v skladu z dobro proizvodno prakso;
12. podatke za ravnanje z zdravilom po izteku roka
njegove uporabnosti v skladu s predpisi o varovanju okolja;
13. predlog razvrstitve v skupino iz 6. člena tega zakona.
Minister določi seznam strokovnjakov, ki dajejo neodvisna izvedenska mnenja iz 6. točke prejšnjega odstavka.
Za neodvisno izvedensko mnenje po 6. točki prvega
odstavka tega člena se ne šteje mnenje strokovnjaka, ki je
sodeloval pri laboratorijskem, farmakološko-toksikološkem
ali kliničnem preizkušanju zdravila.
V neodvisnem izvedenskem mnenju iz 6. točke prvega
odstavka tega člena mora biti posebej navedena kakršnakoli
poslovna ali druga povezanost strokovnjaka s predlagateljem
ali s člani komisije za zdravila.
Za zdravila, katerih učinki in stranski učinki so dobro
poznani in razvidni iz literature, se lahko namesto poročil in
ocen iz 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena predloži
znanstvena dokumentacija iz priznane strokovne literature.
37. člen
Predlog za promet z zdravili iz skupine C mora vsebovati najmanj podatke iz 1., 2., 7., 8. in 9. točke prvega
odstavka prejšnjega člena.
38. člen
Predlog za promet z zdravili iz skupine D mora vsebovati podatke, ki dokazujejo njihovo kakovost, uporabnost in
neškodljivost.
39. člen
Predlog za promet z zdravilnimi učinkovinami mora
poleg podatkov iz prvega odstavka 36. člena tega zakona,
razen podatkov o kliničnem preizkušanju in navodila za uporabo, vsebovati tudi podatke o načinu pridobivanja, potrjevanju strukture in posebnih lastnostih.
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40. člen
Mnenja iz 5. in 6. točke prvega odstavka 36. člena tega
zakona ne smejo biti starejša od dveh let.
41. člen
Predloge za promet z zdravili obravnavajo komisije za
zdravila, ki jih za posamezne skupine zdravil imenuje minister izmed priznanih farmakoloških, medicinskih, farmacevtskih in drugih strokovnjakov.
Predlog za promet z zdravilom, ki ne opredeljuje skupine zdravil, v katero naj se razvrsti, obravnava komisija za
zdravila skupine A.
Način dela komisij za zdravila podrobneje določi minister.
42. člen
Komisije za zdravila so strokovno neodvisne in samostojne v okviru svojega področja delovanja.
Člani komisije za zdravila ne smejo biti finančno poslovno ali kako drugače povezani s predlagatelji ali s pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo promet z zdravili.
Sklepi komisij za zdravila so javni. O svojem delu
komisije obveščajo strokovno javnost v strokovni periodiki, s
soglasjem ministra pa lahko svoja stališča in sklepe objavijo
tudi v javnih občilih.
43. člen
Dovoljenje za promet z zdravilom izda z odločbo Urad
Republike Slovenije za zdravila na podlagi mnenja pristojne
komisije za zdravila.
Dovoljenje se izda, če je pristojna komisija za zdravila
ugotovila:
1. da so predlogu za promet z zdravilom priloženi vsi
podatki oziroma dokumentacija, ki jo za posamezno skupino
zdravil določa ta zakon;
2. da so vsi izvidi preizkuševalcev zdravil, ki so zdravilo laboratorijsko, farmakološko-toksikološko in klinično
preizkušali, ter izvedenska mnenja pozitivni;
3. da je zdravilo glede sestave racionalno, oziroma da je
ugotovljena upravičenost njegove sestave, če gre za zdravilo,
ki vsebuje več zdravilnih učinkovin;
4. da navodilo za uporabo zdravila, ki je priloženo vsakemu pakiranju zdravila, vsebuje vse predpisane podatke;
5. da ugotovljeno delovanje zdravila ustreza zahtevam
sodobne medicine in da ob določenem načinu uporabe ter po
kontraindikacijah in stranskih pojavih opravičuje promet z
zdravilom;
6. da predlagano ime zdravila ne cilja na indikacije in
izključuje pomote pri njegovem predpisovanju, izdajanju in
uporabi.
44. člen
Ob epidemijah nalezljivih bolezni, večjih naravnih in
drugih nesrečah oziroma vojni lahko minister na podlagi
mnenja Urada Republike Slovenije za zdravila izjemoma
izda dovoljenje za promet z določeno količino zdravila, še
preden so ugotovljeni pogoji za izdajo dovoljenja iz drugega
odstavka prejšnjega člena.
45. člen
Na predlog klinike oziroma inštituta lahko v nujnih
primerih posamičnega zdravljenja Urad Republike Slovenije
za zdravila izjemoma dovoli uvoz zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet po določbah tega zakona.
Minister podrobneje določi način in postopek uvoza iz
prejšnjega člena.
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46. člen
Dovoljenje za promet z zdravilom se izda praviloma za
5 let od vročitve odločbe.
Odločba določa razvrstitev zdravila v skladu s 6. členom tega zakona, kvalitativno sestavo zdravila in količinsko
sestavo zdravilnih učinkovin, farmacevtsko obliko, pakiranje, način izdajanja in klasifikacijo zdravila ter druge podatke in pogoje, ki jih predlaga pristojna komisija za zdravila.
Sestavni del odločbe je tudi navodilo za uporabo zdravila.
47. člen
Odločbo o izdaji ali zavrnitvi dovoljenja za promet z
zdravilom je treba izdati v 120 dneh po sprejemu popolne
vloge iz 36. člena tega zakona.
V izjemnih primerih se rok iz prejšnjega odstavka lahko
podaljša do 90 dni, o čemer mora Urad Republike Slovenije
za zdravila obvestiti predlagatelja še pred iztekom prvotnega
roka.
Zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi dovoljenja za promet z zdravili se lahko vloži pritožba na ministrstvo v 15
dneh od vročitve odločbe.
48. člen
Dovoljenje za promet z zdravilom neha veljati:
1. z iztekom roka, za katerega je bilo izdano,
2. na zahtevo izdelovalca zdravila oziroma imetnika dovoljenja,
3. z odločbo Urada Republike Slovenije za zdravila, če
na predlog pristojne komisije za zdravila ugotovi, da zdravilo
ne izpolnjuje več pogojev iz 43. člena tega zakona.
Zdravilo, ki je že izdelano ali uvoženo, je lahko v prometu tudi po izteku roka, za katerega je bilo izdano dovoljenje za promet z zdravilom, do izteka roka uporabnosti zdravila, vendar najdlje še dve leti po izteku prvotnega roka.
49. člen
Predlog za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom se lahko vloži 90 dni pred potekom roka, za katerega je
bilo dovoljenje izdano.
Predlogu za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom se priložijo revidirano besedilo navodila o uporabi zdravila iz 8. točke prvega odstavka 36. člena tega zakona, poročilo pooblaščenega zavoda o stranskih učinkih, poročilo in
ocena laboratorijskega preizkušanja in dopolnjeno mnenje iz
6. točke prvega odstavka 36. člena tega zakona, na zahtevo
pristojne komisije za zdravila pa tudi drugi podatki in dokumentacija iz 36. člena tega zakona.
50. člen
Stroške postopka v zvezi z izdajo dovoljenja za promet
z zdravilom in njegovim podaljšanjem plača predlagatelj.
Njihovo višino določi minister.
51. člen
Če se izdelovalec zdravil oziroma imetnik dovoljenja za
promet z zdravilom odloči, da bo prenehal z izdelavo oziroma s prometom z določenim zdravilom še pred iztekom roka
njegovega dovoljenja za promet, mora o tem najpozneje šest
mesecev pred nameravanim dejanjem obvestiti Urad Republike Slovenije za zdravila.
52. člen
Dokumentacija, ki je priložena predlogu za promet z
zdravilom, je last predlagatelja in se šteje za poslovno skrivnost.
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Urad Republike Slovenije za zdravila lahko iz dokumentacije iz prejšnjega odstavka povzame podatke, potrebne
za register zdravil, farmakoterapevtski priročnik o zdravilih
in register stranskih učinkov zdravil.
53. člen
Register zdravil je seznam zdravil, za katera je bilo
izdano dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji, in je
javna listina, ki jo vodi Urad Republike Slovenije za zdravila. Register zdravil vsebuje tele podatke:
1. ime zdravila,
2. mednarodno nezaščiteno ime in sestavo po zdravilnih
učinkovinah,
3. predlagatelja za promet z zdravili,
4. izdelovalca,
5. opis delovanja po klasifikaciji zdravil,
6. farmacevtsko obliko,
7. pakiranje,
8. jakost,
9. režim izdajanja,
10. oznako za mamilo oziroma trigonik,
11. način uporabe,
12. številko in datum odločbe.
54. člen
Urad Republike Slovenije za zdravila poskrbi za pripravo farmakoterapevtskega priročnika eno leto po uveljavitvi
zakona o zdravilih ter za sprotno obveščanje medicinsko
farmacevtske javnosti o novo registriranih zdravilih.
Farmakoterapevtski priročnik vsebuje poleg podatkov
iz registra zdravil še tele podatke iz navodila za uporabo
zdravil in mnenja iz 5., 6. in 9. točke 36. člena tega zakona:
1. indikacije,
2. kontraindikacije,
3. stranske učinke,
4. doziranje,
5. opozorila,
6. previdnostne ukrepe,
7. interakcije.
55. člen
Register stranskih učinkov zdravil vodi javni zavod,
pooblaščen za spremljanje stranskih učinkov zdravil.
56. člen
Seznam zdravil, za katera je bilo izdano dovoljenje za
promet z zdravili, in seznam zdravil, za katera je bilo dovoljenje razveljavljeno oziroma je poteklo, Urad Republike
Slovenije za zdravila objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. IZDELAVA ZDRAVIL
57. člen
Pravne in fizične osebe lahko začnejo izdelovati zdravila (v nadaljnjem besedilu: izdelovalci zdravil), ko Urad Republike Slovenije za zdravila z odločbo ugotovi, da izpolnjujejo tele pogoje:
1. da imajo glede na obseg in zahtevnost izdelave zdravil stalno zaposleno ustrezno število strokovnjakov z visoko strokovno izobrazbo in ustrezno specializacijo, ki nadzorujejo izdelavo, spravljanje, hrambo in prodajo zdravil
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(diplomirane inženirje farmacije, kemije, kemijske tehnologije, doktorje medicine, stomatologije, veterinarske medicine idr.);
2. da imajo stalno zaposlene strokovnjake z visoko strokovno izobrazbo in ustrezno specializacijo iz preizkušanja
zdravil, z dovoljenjem katerih smejo posamezne serije v
promet;
3. da imajo ustrezne naprave in opremo za izdelavo,
preizkušanje in nadzor zdravil ter prostore za izdelavo, spravljanje in izdajanje zdravil;
4. da je izdelava organizirana v skladu z načeli dobrih
praks;
5. da imajo določene osebe, odgovorne za vodenje izdelave, nadzora in prodaje.
58. člen
Natančnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati izdelovalec zdravil, ter postopek njihove verifikacije in preverjanja
predpiše minister.
Zdravstveni zavodi, ki predelujejo kri in krvne izdelke
ter pravne in fizične osebe, ki izdelujejo zdravila iz druge,
tretje in četrte alinee 3. člena tega zakona, morajo poleg
pogojev iz prejšnjega člena izpolnjevati tudi pogoje, določene s posebnimi predpisi.
59. člen
Dovoljenje za izdelavo zdravil se izda za posamezno
farmacevtsko obliko in za vsako lokacijo oziroma vsako
poslovno enoto posebej.
Prvo dovoljenje za izdelavo zdravil je treba izdati najkasneje v 60 dneh po vložitvi zahteve s popolno dokumentacijo, vsa nadaljnja dovoljenja pa v 30 dneh.
60. člen
Lekarne, ki izdelujejo magistralne in galenske pripravke, morajo izpolnjevati tele pogoje:
1. da imajo stalno zaposlenega strokovnjaka z visoko
izobrazbo farmacevtske smeri, pod čigar nadzorom se izdelujejo, spravljajo, hranijo in izdajajo zdravila in preizkušajo
zdravilne učinkovine;
2. imajo ustrezno opremo, naprave, dokumentacijo in
prostore za izdelavo, nadzor, spravljanje in izdajanje zdravil
v skladu s posebnimi predpisi;
3. da je delo organizirano v skladu z načeli dobre lekarniške in laboratorijske prakse;
4. da izpolnjuje pogoje za opravljanje lekarniške dejavnosti v skladu s posebnimi predpisi.
61. člen
Lekarne in laboratoriji, ki izdelujejo galenske pripravke
in jih dajejo v promet, morajo izpolnjevati tele pogoje:
1. da imajo stalno zaposlenega strokovnjaka z visoko
izobrazbo farmacevtske smeri z ustrezno specializacijo iz
oblikovanja zdravil in ustrezno specializacijo iz preizkušanja
zdravil, pod čigar nadzorom izdelujejo, hranijo, preizkušajo
in zagotavljajo kakovost;
2. da imajo ustrezno opremo, naprave, dokumentacijo
in prostore za izdelavo, nadzor in spravljanje izdelkov v
skladu s posebnimi predpisi;
3. da je delo organizirano v skladu z načeli dobre proizvodne in laboratorijske prakse;
4. da izpolnjuje pogoje za opravljanje lekarniške dejavnosti v skladu s posebnimi predpisi.
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V. PROMET Z ZDRAVILI
62. člen
Promet z zdravili obsega posredovanje zdravil od izdelovalca do končnega uporabnika in obsega trgovino na debelo, trgovino na drobno in izdajanje zdravil.
Promet z zdravili se lahko opravlja na podlagi dovoljenja Urada Republike Slovenije za zdravila.
Pravna ali fizična oseba, ki se želi registrirati oziroma
prijaviti za promet z zdravili, hkrati pa tudi za izdelavo
zdravil, mora priložiti dokaze o izpolnjevanju pogojev, določenih s tem zakonom, za vsako posamezno dejavnost.
63. člen
Uvoz zdravil, ki imajo dovoljenje za promet je prost.
Uvoz serumov, cepiv, izdelkov iz krvi, radiofarmacevtskih
izdelkov ter zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, je mogoč le na podlagi dovoljenja Urada Republike Slovenije za
zdravila.
64. člen
Promet z zdravili na debelo lahko opravljajo pravne in
fizične osebe, če izpolnjujejo tele pogoje:
1. imeti morajo obsegu dejavnosti primerno stalno zaposlene strokovnjake z visoko izobrazbo farmacevtske smeri
in drugih smeri z ustreznimi izkušnjami;
2. da imajo določeno odgovorno osebo za sprejem in
izdajo zdravil ter pregled dokumentacije, ki mora imeti visoko izobrazbo farmacevtske smeri in končano specializacijo iz
preizkušanja zdravil;
3. razpolagati morajo z ustreznimi prostori in namembno opremo;
4. voditi morajo ustrezno dokumentacijo na način, ki
omogoča organom nadzora odpoklic zdravila in nadzorovanje reklamacij;
5. delo morajo organizirati v skladu z načeli dobre skladiščne in transportne ter laboratorijske prakse.
Ne glede na določila 1. in 2. točke prejšnjega odstavka
lahko minister predpiše drugačno stopnjo ali smer izobrazbe
zaposlenih pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo promet na debelo z zdravili iz skupin C in D.
Natančnejše pogoje za opravljanje prometa z zdravili na
debelo ter postopek njihove verifikacije in preverjanja predpiše minister.
65. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z zdravili
na debelo, morajo voditi seznam vrst in količin zdravil, ki jih
dajejo v promet ali uvažajo za preizkušanje.
Seznam zdravil iz prejšnjega odstavka vsebuje tele podatke:
1. ime zdravila in firmo izdelovalca;
2. jakost in pakiranje zdravila;
3. količino zdravila;
4. številko odločbe, s katero je bil dovoljen promet z
zdravilom, oziroma številko odločbe, s katero je bil dovoljen
uvoz zdravila za preizkušanje;
5. firmo kupca zdravila;
6. izjavo oziroma potrdilo izdelovalca, da je bilo zdravilo izdelano v skladu z načeli dobre proizvodne prakse;
7. številko serije zdravila in rok uporabe zdravila.
66. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z zdravili
na debelo, smejo prodajati zdravila le pravnim in fizičnim
osebam, ki imajo dovoljenje za promet z zdravili na drobno
in v obsegu, ki ga določa to dovoljenje.
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67. člen
Pogoje, ki jih morajo za promet z zdravili izpolnjevati
lekarne, določa poseben zakon.
Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati specializirane trgovine za promet z zdravili skupine C predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za trgovino.
Način predpisovanja in izdajanja zdravil predpiše minister.
68. člen
Vsako zdravilo, ki se daje v promet, mora biti označeno
na zunanji ovojnini, oziroma na stični ovojnini, če zunanje
ni, s temi podatki v slovenskem jeziku:
1. ime zdravila; kadar je zdravilo v več farmacevtskih
oblikah ali so zdravilne učinkovine različnih jakosti, mora
biti farmacevtska oblika ali jakost vključena v ime zdravila;
2. navedba zdravilnih učinkovin, poimenovanih z mednarodnim nezaščitenim imenom v latinski verziji in izraženih
kvantitativno na enoto odmerka po načinu uporabe, s količino ali maso učinkovine;
3. farmacevtska oblika s sestavo pakiranja v masi ali v
volumnu ali s številom odmerkov zdravila;
4. navedba pomožnih snovi; če se zdravilo v organizem
vnese parenteralno, je treba navesti vse sestavine, če na ovojnini ni prostora, so lahko navedene v navodilu za uporabo
zdravila;
5. način uporabe;
6. opozorilo, naj se zdravilo hrani zunaj dosega otroških
rok;
7. datum izteka roka uporabnosti zdravila (mesec in
leto);
8. izdelovalčeva številka serije zdravila;
9. razmere hranjenja zdravila (temperatura, svetloba,
vlaga);
10. firmo in sedež izdelovalca zdravila in imetnika dovoljenja za promet z zdravili;
11. režim izdajanja zdravila;
12. oznaka previdnostnih ukrepov pri zdravilih z močnim učinkom (trigoniki);
13. druge oznake v skladu s posebnimi predpisi.
Na manjših stičnih ovojninah posameznih zdravil, na
katerih ni mogoče navesti vseh podatkov iz prejšnjega odstavka, je treba navesti najmanj podatke iz 1., 7., 8., in 10.
točke prejšnjega odstavka.
69. člen
Podatki o zdravilu iz prejšnjega člena in iz 71. člena
tega zakona morajo biti natiskani ali natisnjeni čitljivo in
tako, da jih ni mogoče izbrisati.
Podatki o zdravilu, navedeni na zunanji ovojnini in v
navodilu, morajo biti v slovenskem jeziku, dodatno pa so
lahko navedeni tudi v prevodu v enem ali več tujih jezikih.
70. člen
Vsako pakirano zdravilo mora imeti priloženo navodilo
za uporabo, razen če so vsi podatki iz 68. in 71. člena tega
zakona navedeni na zunanji ovojnini ali na stični ovojnini
zdravila.
71. člen
Navodilo za uporabo mora biti sestavljeno v skladu s
temeljnimi značilnostmi zdravila in vsebuje podatke:
1. ime zdravila; kadar je zdravilo v več farmacevtskih
oblikah ali več jakostih zdravilne učinkovine, se mora farmacevtska oblika ali jakost vključiti v ime zdravila;
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2. farmacevtsko obliko s sestavo zdravila;
3. farmakoterapevtsko skupino ali način delovanja zdravila, opisan na način, ki je razumljiv uporabnikom zdravila;
4. terapevtske indikacije;
5. kontraindikacije;
6. opis klinično pomembnih stranskih učinkov, ki se
lahko pojavijo pri uporabi zdravila pod priporočenimi pogoji
in po potrebi postopek v takem primeru;
7. splošne napotke za pravilno uporabo zdravila;
8. posebna opozorila (previdnostni ukrepi, medsebojno
delovanje zdravil, uporaba med nosečnostjo in dojenjem,
predoziranje, zastrupitve, trigoniki);
9. razmere hranjenja zdravila;
10. ime (firmo) in naslov izdelovalca in imetnika dovoljenja za promet z zdravilom;
11. navedba, da je datum izteka roka uporabnosti zdravila naveden na ovojnini.
Na predlog pristojne komisije za zdravila lahko Urad
Republike Slovenije za zdravila odloči, da se nekatere terapevtske indikacije zdravila ne navedejo v navodilu za uporabo, če bi širjenje takšnih informacij lahko škodilo uporabnikom.
72. člen
Vse spremembe, ki se nanašajo na ovojnino ali na navodilo za uporabo zdravila, je treba predložiti Uradu Republike
Slovenije za zdravila.
Če Urad Republike Slovenije za zdravila v 30 dneh po
prejemu predloženih sprememb pisno ne nasprotuje spremembam, se šteje, da so odobrene.
73. člen
Prepovedano je dajati v promet izdelke in jim pripisovati zdravilni ali zdravilski učinek, če se po tem zakonu ne
štejejo za zdravila.
Prepovedano je dajati v promet zdravilo, ki mu je potekel rok uporabe ali če je bila ugotovljena oporečnost njegove
predpisane kakovosti.
74. člen
Pravne in fizične osebe, ki v okviru svoje dejavnosti
kakorkoli dobivajo v posest zdravila, namenjena prometu
(prevoz, pošta, carina idr.), morajo poskrbeti za njihovo spravljanje in hrambo in prevoz, kot je predpisano v pogojih
naročnika storitve, da ne bi prišlo do spremembe njihove
predpisane kakovosti ali do zlorabe.
75. člen
Minister določi zdravstveni zavod za spremljanje klinično pomembnih stranskih učinkov pri uporabi zdravila in
podrobneje uredi postopek prijavljanja stranskih učinkov
zdravila.
Zdravstveni zavod iz prejšnjega odstavka spremlja klinično pomembne stranske učinke zdravil, vodi register stranskih učinkov in izvaja informativno svetovalno dejavnost v
skladu s programom, ki ga sprejme v soglasju z ministrom.
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VI. OBLIKOVANJE CEN
77. člen
Pravne in fizične osebe, ki izdelujejo zdravila in medicinske pripomočke ali opravljajo promet z njimi, oblikujejo
njihove cene na podlagi meril za oblikovanje cen.
Merila za oblikovanje cen in način obveščanja o cenah
zdravil in medicinskih pripomočkov določi minister.
78. člen
Določbe prejšnjega člena ne veljajo za zdravila iz skupine C in medicinske pripomočke iz skupine D, ki so namenjeni prosti prodaji.

VII. OBVEŠČANJE O ZDRAVILIH
79. člen
Izdelovalci zdravil ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z njimi, lahko z lastnostmi zdravil seznanjajo zainteresirano javnost v strokovnih knjigah, revijah in drugih strokovnih
publikacijah, kakor tudi z neposrednim obveščanjem.
Prepovedano je oglaševanje zdravil iz skupin A in B ter
medicinskih pripomočkov iz skupine D, ki se uporabljajo pri
opravljanju zdravstvene dejavnosti ali izdajajo le na recept,
ter objavljanje informacij o njihovem delovanju v javnih
občilih.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko Urad Republike Slovenije za zdravila na podlagi mnenja pristojne komisije za zdravila dovoli oglaševanje zdravil iz skupine B in D.
80. člen
Minister podrobneje predpiše pogoje oglaševanja zdravil in medicinskih pripomočkov, kakor tudi izobrazbene in
druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki se ukvarjajo z neposrednim obveščanjem o zdravilih.
81. člen
Minister lahko izjemoma, če je to v splošnem interesu
zaradi preprečevanja epidemij in ob podobnih izrednih dogodkih, dovoli oziroma odobri obveščanje o uporabi določenih zdravil v javnih občilih.
82. člen
Prepovedano je brezplačno deliti vzorce zdravil za oglaševanje oziroma obveščanje o njihovem delovanju.
83. člen
Prepovedana je samopostrežna prodaja zdravil.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko minister
dovoli samopostrežno prodajo medicinskih pripomočkov, če
pristojna komisija za zdravila ugotovi, da obstajajo strokovno utemeljeni razlogi za njihovo približanje uporabnikom.
VIII. NADZORSTVO

76. člen
Vsaka pravna in fizična oseba, ki pri svojem delu ugotovi klinično pomembne stranske učinke zdravil ali sum nanje,
mora o tem takoj obvestiti zavod iz prejšnjega člena, v primeru smrti ali neposredne življenjske nevarnosti pa tudi Urad
Republike Slovenije za zdravila.
Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka morajo o
vseh reklamacijah zaradi kakovosti zdravil obvestiti izdelovalca oziroma pravno ali fizično osebo, ki opravlja promet z
zdravili ter Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil.

84. člen
Za zagotovitev ustrezne kakovosti zdravil se organizirajo in izvajajo tele vrste nadzora:
1. notranji nadzor, ki ga opravljajo pravne in fizične
osebe, ki zdravila izdelujejo ali dajejo v promet v skladu s
svojim splošnim aktom;
2. strokovni nadzor s svetovanjem, ki ga opravlja Zavod
za farmacijo in za preizkušanje zdravil;
3. upravni nadzor, ki ga opravlja ministrstvo.
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85. člen
Pravna in fizična oseba, ki izdeluje ali daje v promet
zdravila, z notranjim nadzorom zagotavlja nadzor predpisane
kakovosti vsake serije izdelanega oziroma uvoženega zdravila, preden je dano v promet.
86. člen
Notranji in strokovni nadzor s svetovanjem se opravljata
v skladu z načeli dobre proizvodne in laboratorijske prakse.
87. člen
Strokovni nadzor s svetovanjem opravlja Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil, ki ga ustanovi Vlada Republike Slovenije kot javni zavod.
Strokovni nadzor s svetovanjem obsega zlasti tele naloge:
1. redni nadzor kakovosti vseh zdravil tako, da se v
petih letih vsaj enkrat preveri vsako zdravilo v prometu;
2. izredni nadzor kakovosti zdravil na zahtevo pristojne
inšpekcije, Urada Republike Slovenije za zdravila ali na zahtevo ministrstva;
3. posebni nadzor kakovosti vsake serije rizičnih zdravil (serumov in cepiv, specifičnih imunoglobulinov, krvnih
izdelkov, radiofarmacevtskih izdelkov);
4. nadzor kakovosti vsake prve serije zdravil v prometu;
5. nadzor pogojev, opreme za izdelavo, osebja in dokumentacije, ki zagotavlja kakovost zdravil.
Strokovni nadzor s svetovanjem opravlja Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil v skladu s programom, ki
ga sprejme v soglasju z ministrom.
88. člen
Poleg nalog iz prejšnjega člena opravlja Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil tudi tele naloge:
1. laboratorijsko preizkušanje zdravilnih učinkovin za
standardizacijo kakovosti;
2. laboratorijsko preizkušanje farmacevtskih izdelkov
za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom;
3. izdajanje potrdil o izpolnjevanju pogojev za izdelavo
zdravil v skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije za mednarodni promet z zdravili;
4. izdajanje atestov (analiznih izvidov) o ustrezni kakovosti zdravil v mednarodnem prometu;
Naloge iz tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka
opravlja Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil kot
javno pooblastilo.
89. člen
O strokovnem nadzoru iz 87. člena tega zakona mora
biti najkasneje v 15 dneh po pregledu sestavljen ugotovitveni
zapisnik s predlogi ukrepov in rokom za odpravo morebitnih
pomanjkljivosti. Zapisnik se pošlje pravni ali fizični osebi,
kjer je bil pregled opravljen, in ministrstvu.
90. člen
Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil mora
voditi dokumentacijo o opravljenih preizkušanjih zdravil, ki
vsebuje tele podatke:
1. ime zdravila, oznako serije zdravila in firmo oziroma
ime izdelovalca;
2. firmo oziroma ime vložnika zahteve za preizkušanje;
3. izvid o opravljenih preizkušanjih;
4. številko, pod katero je vpisana dokumentacija o preizkušanju zdravila.
Dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora biti dostopna organom, pooblaščenim za nadzor nad prometom z zdravili.
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91. člen
Upravni nadzor nad izvajanjem tega zakona in drugih
predpisov o zdravilih opravlja ministrstvo, inšpekcijsko nadzorstvo pa zdravstveni inšpektorat.
92. člen
Ministrstvo organizira inšpekcijski nadzor izdelave zdravil v skladu z mednarodnimi pogodbami, h katerim je pristopila Republika Slovenija in tako, da zagotavlja medsebojno
priznavanje odločb in ugotovitev pristojnih inšpekcijskih organov.
Organizacija inšpekcijskega nadzorstva iz prejšnjega odstavka obsega tudi ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
opravljanje prometa z zdravili in za preizkušanje zdravil.
93. člen
Pri nadzoru ima zdravstveni inšpektorat v mejah svojih
pristojnosti pravico in dolžnost:
1. odrediti pravni oziroma fizični osebi, da uskladi svoje poslovanje s pogoji, določenimi s tem zakonom in na
njegovi podlagi izdanimi predpisi, v roku, ki ne sme biti
krajši od 15 dni in ne daljši od šestih mesecev po prejemu
odločbe, s katero je bil odrejen ta ukrep;
2. prepovedati pravni oziroma fizični osebi promet z
zdravili, če lahko zaradi neizpolnjevanja pogojev, določenih
s tem zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
nastane nevarnost za življenje ali zdravje ljudi;
3. ustaviti promet z zdravilom oziroma serijo zdravila,
ki ne ustreza pogojem, določenim s tem zakonom in predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi;
4. odrediti uničenje oporečnega zdravila, če bi ugotovljena oporečnost lahko škodljivo delovala na zdravje;
5. odrediti druge ukrepe, potrebne za izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka odredi v upravnem postopku zdravstveni inšpektor z odločbo, zoper katero se lahko vloži pritožba na ministrstvo.
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
94. člen
Če pomanjkljivosti iz prejšnjega člena niso odpravljene
v predpisanem roku, Urad Republike Slovenije za zdravila
odvzame dovoljenje za izdelavo ali za promet z zdravilom.
95. člen
Urad Republike Slovenije za zdravila lahko z odločbo
začasno vzame iz prometa določeno zdravilo ali odvzame že
izdano dovoljenje za promet z zdravilom, če ugotovi:
1. da je zdravilo pri uporabi pod priporočenimi pogoji
zdravju škodljivo,
2. da zdravilo pri uporabi pod priporočenimi pogoji nima zdravilnega učinka,
3. da zdravilo po kakovostni ali količinski sestavi ne
ustreza deklariranim vrednostim.
96. člen
Pri izvajanju ukrepov iz 93. in 95. člena tega zakona
morajo sodelovati organi za notranje zadeve v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi.
97. člen
Pravne in fizične osebe, katerih delo je pod nadzorom
po tem zakonu, morajo omogočiti pristojnim organom opravljanje nadzora in jim dati brezplačno na razpolago zadostno
število vzorcev zdravil za analizo ter potrebne podatke, s
katerimi razpolagajo.
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98. člen
Stroške preizkušanja in umika oporečnega zdravila iz
prometa ter stroške uničenja zdravila plača pravna oziroma
fizična oseba, ki je izdelala ali uvozila oporečno zdravilo,
oziroma je bilo po njeni krivdi zdravilo umaknjeno iz prometa ali uničeno.
99. člen
Stroške strokovnega nadzora s svetovanjem po 1., 2., 3.
in 4. točki drugega odstavka 87. člena; laboratorijskega preizkušanja po 1. in 2. točki ter izdaje potrdil iz 3. in 4. točke
prvega odstavka 88. člena tega zakona plača pravna oziroma
fizična oseba, ki izdeluje zdravila ali jih daje v promet.
Metodologijo za oblikovanje cen iz prejšnjega odstavka
predpiše minister.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
100. člen
Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna ali fizična oseba:
1. če laboratorijsko preizkuša zdravilo, pa ne izpolnjuje
pogojev iz 12. člena tega zakona;
2. če farmakološko-toksikološko preizkuša zdravilo, pa
ne izpolnjuje pogojev iz 13. člena tega zakona;
3. če klinično preizkuša zdravilo, pa ne izpolnjuje pogojev iz 14. člena tega zakona;
4. če ne sprejme načrta za preizkušanje zdravila in ne
določi oseb, pod katerih nadzorstvom bo zdravilo preizkušeno (18. člen);
5. če ravna v nasprotju z 51. členom tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba.
101. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna ali fizična oseba:
1. če ravna v nasprotju z 21. členom tega zakona;
2. če začne klinično preizkušati zdravilo v nasprotju s
prvim odstavkom 25. člena tega zakona;
3. če klinično preizkuša zdravilo v nasprotju s 26. členom tega zakona;
4. če klinično preizkuša zdravila v nasprotju s prvim
odstavkom 27. člena tega zakona;
5. če da zdravilo v promet v nasprotju z 32. členom tega
zakona;
6. če začne izdelovati zdravila v nasprotju s 57., 60. ali
61. členom tega zakona:
7. če opravlja promet z zdravili brez dovoljenja (drugi
odstavek 62. člena);
8. če opravlja promet z zdravili na debelo v nasprotju s
64. členom tega zakona;
9. če ne vodi seznamov zdravil v skladu s 65. členom
tega zakona;
10. če prodaja zdravila na debelo v nasprotju s 66. členom tega zakona;
11. če ne označi zdravila, ki se da v promet, v skladu z
68. členom tega zakona;
12. če ne natiska ali natisne čitljivo podatkov o zdravilu
(prvi odstavek 69. člena);
13. če ne natiska ali natisne podatkov o zdravilu v
slovenskem jeziku (drugi odstavek 69. člena);
14. če navodilo za uporabo zdravila ni sestavljeno v
skladu z 71. členom tega zakona;
15. če ravna v nasprotju z 72. členom tega zakona;
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16. če daje v promet izdelke, ki se jim pripisuje zdravilni učinek, po tem zakonu pa se ne štejejo za zdravila (prvi
odstavek 73. člena);
17. če daje v promet zdravila v nasprotju z drugim
odstavkom 73. člena tega zakona;
18. če pri svojem delu ugotovi klinično pomembne stranske učinke zdravil ali sum nanje, pa o tem ne obvesti pooblaščenega zavoda v primeru smrti in neposredne življenjske
nevarnosti pa tudi Urad Republike Slovenije za zdravila (prvi
odstavek 76. člena);
19. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 76. člena
tega zakona;
20. če oblikuje cene zdravil ali medicinskih pripomočkov v nasprotju s 77. členom tega zakona;
21. če oglašuje zdravila ali medicinske pripomočke v
nasprotju z drugim odstavkom 79. člena tega zakona;
22. če brezplačno deli vzorce zdravil za oglaševanje
oziroma obveščajo o njihovem delovanju (82. člen);
23. če samopostrežno prodaja zdravila (prvi odstavek
83. člena);
24. če opravlja notranji nadzor v nasprotju s 85. členom
tega zakona;
25. če ravna v nasprotju s 97. členom tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba.
Za prekršek iz 6., 7., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 22. in 23.
točke prvega odstavka tega člena se poleg denarne kazni
izreče tudi varstveni ukrep obveznega odvzema zdravil ali
medicinskih pripomočkov, ki so predmet prekrška.
102. člen
Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil, če
ne vodi dokumentacije v skladu z 90. členom tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
103. člen
Izdelovalci zdravil in medicinskih pripomočkov ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z zdravili in medicinskimi pripomočki na dan uveljavitve tega zakona, morajo
uskladiti svojo organiziranost in delovanje s tem zakonom v
šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
104. člen
Izdelovalci zdravil morajo ovojnino zdravil in navodilo
za njihovo uporabo uskladiti z določbami tega zakona najkasneje v enem letu po njegovi uveljavitvi.
105. člen
Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil se organizira v skladu s tem zakonom v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
106. člen
Ministrstvo oziroma Urad Republike Slovenije za zdravila v enem letu po uveljavitvi tega zakona opravi verifikacijo pogojev vseh obstoječih izdelovalcev zdravil ter pravnih
in fizičnih oseb, ki opravljajo promet z zdravili.
Urad Republike Slovenije za zdravila se organizira kot
organ v sestavi ministrstva, pristojnega za zdravstvo, v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
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107. člen
Minister določi zavod za spremljanje stranskih učinkov
zdravil v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
Minister določi fizične in pravne osebe, ki opravljajo
laboratorijsko, farmakološko-toksikološko in klinično preizkušanje zdravil, v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

108. člen
Minister imenuje komisije iz 41. člena tega zakona v
treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

109. člen
Minister sprejme izvršilne predpise po tem zakonu v
enem letu po njegovi uveljavitvi.
Urad Republike Slovenije za zdravila vzpostavi register
zdravil po tem zakonu najpozneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.

110. člen
Do sprejema izvršilnih predpisov iz prejšnjega člena se
uporabljajo tile izvršilni predpisi, kolikor niso v nasprotju s
tem zakonom:
– pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, ki dajejo zdravila v
promet ali preizkušajo in kontrolirajo zdravila, ki se uporabljajo v medicini (Uradni list SFRJ, št. 55/88),
– pravilnik o načinu predpisovanja in izdajanja zdravil
(Uradni list SFRJ, št. 57/87),
– pravilnik o kliničnem preizkušanju zdravil (Uradni
list SFRJ, št. 2/89),
– pravilnik o posebnih pogojih za promet pomožnih
zdravilnih sredstev (Uradni list SFRJ, št. 73/87),
– navodilo o metodi za laboratorijsko preizkušanje zdravil, da bi smela v prodajo (Uradni list SFRJ, št. 34/89),
– pravilnik o dajanju človeške krvi, njenih sestavin in
derivatov v promet (Uradni list SFRJ, št. 35/89),
– odredba o zdravilih, ki so pod posebno kontrolo, preden gredo v promet (Uradni list SFRJ, št. 22/88),
– odločba o enotni klasifikaciji zdravil (Uradni list SFRJ,
št. 47/85, 73/85, 54/90),
– odločba o določitvi jugoslovanske farmakopeje IV
(Uradni list SFRJ, št. 30/84).
111. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati zakon o dajanju zdravil v promet (Uradni list SFRJ, št.
43/86), razen v delu, ki ureja zdravila za uporabo v veterini.

112. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 520-02/94-2/3
Ljubljana, dne 1. februarja 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
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414.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (ZZVZZ-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(ZZVZZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. februarja 1996.
Št. 001-22-17/96
Ljubljana, dne 9. februarja 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM
ZAVAROVANJU (ZZVZZ-B)
1. člen
V zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92) se 80. člen spremeni tako,
da se glasi:
“Pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja
po tem zakonu ima zavarovana oseba pravico do proste izbire
zdravnika in zdravstvenega zavoda.
Zdravnik, ki ga zavarovana oseba izbere, je njen izbrani
osebni zdravnik. Mladoletne osebe morajo imeti izbranega
osebnega zdravnika. Zavarovana oseba ima pravico, da poleg
splošnega osebnega zdravnika svobodno izbere tudi osebnega ginekologa, specialista ginekologije s porodništvom in
osebnega zobozdravnika. Izbrani osebni zdravnik za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta starosti je specialist,
pediater ali specialist šolske medicine, izjemoma je lahko
specialist splošne medicine (družinske medicine), ali zdravnik splošne medicine s podiplomskim študijem iz zdravstvenega varstva žensk, otrok in mladine. Zdravnik, ki ne izpolnjuje pogojev, pa zdaj izvaja zdravstveno varstvo otrok in
mladine do dopolnjenega 19. leta starosti, mora do leta 2002
pridobiti ustrezno strokovno usposobljenost. Za zavarovane
osebe starejše od 19 let je izbrani osebni zdravnik specialist
splošne medicine (družinske medicine) ali specialist medicine dela, prometa in športa, izjemoma je lahko tudi zdravnik
splošne medicine s podiplomskim študijem socialne medicine.
Izbrani osebni zobozdravnik za starostno obdobje do
dopolnjenega 19. leta je praviloma zobozdravnik, usposobljen za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine. Osebni
zdravnik skrbi za zdravje zavarovane osebe in je pooblaščen,
da jo napoti na zdravniško komisijo, k specialistu in v bolnišnico, predpiše na račun zavoda zdravila na recept in vodi ter
izbira zdravstveno dokumentacijo o zavarovani osebi. Izbra-
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ni osebni zdravnik (razen osebnega ginekologa in osebnega
zobozdravnika) je pooblaščen tudi za ugotavljanje nezmožnosti za delo in drugih razlogov za začasno zadržanost od
dela do 30 dni. Zavarovana oseba si izbere osebnega zdravnika najmanj za dobo enega leta. To obdobje se lahko skrajša,
če pride med zdravnikom in zavarovano osebo do nesoglasij
in nezaupanja.
Osebni zdravnik lahko pooblastila iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na diagnostiko in zdravljenje, vključno s
predpisovanjem zdravil na recept, kot tudi napotitev na bolnišnično zdravljenje, prenese na ustreznega specialista, napotenega zdravnika, če to narekuje bolnikovo zdravstveno
stanje in racionalnost dela. Če je izbrani osebni zdravnik za
zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta starosti zdravnik
splošne medicine, praviloma pooblasti najbližjega ustreznega specialista pediatra oziroma specialista šolske medicine
za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva.
Način uresničevanja pravic do proste izbire zdravnika
in zdravstvenega zavoda uredi zavod s splošnim aktom.”

Imenuje se:
mag. Anton ROP za ministra za delo, družino in socialne zadeve.

2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

ODLOK
o imenovanju ministra za znanost in tehnologijo

Št. 500-01/91-2/55
Ljubljana, dne 1. februarja 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

Št. 020-05/89-1/87
Ljubljana, dne 7. februarja 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

417.
Na podlagi 112. člena ustave Republike Slovenije ter 48.
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 7. februarja 1996 sprejel

Imenuje se:
dr. Andrej UMEK za ministra za znanost in tehnologijo.
Št. 020-05/89-1/87
Ljubljana, dne 7. februarja 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

415.
Na podlagi 112. člena ustave Republike Slovenije ter
48. in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7. februarja 1996 sprejel
ODLOK
o imenovanju ministra za kulturo
Imenuje se:
dr. Janez DULAR za ministra za kulturo.
Št. 020-05/89-1/87
Ljubljana, dne 7. februarja 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

416.
Na podlagi 112. člena ustave Republike Slovenije ter
48. in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7. februarja 1996 sprejel
ODLOK
o imenovanju ministra za delo, družino in socialne
zadeve

418.
Na podlagi 166. člena v zvezi s 170. členom svojega
poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
11. januarja 1996 sprejel
RESOLUCIJO
o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo
(ReSROE)
UVOD
Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji dne 22.
aprila 1993 sprejel sklep, s katerim je zadolžil Vlado Republike Slovenije, da mu predloži strategijo oskrbe Slovenije z
energijo in ukrepe za racionalno in ekološko ustrezno rabo
energije.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je v sodelovanju
z drugimi vladnimi resorji, institucijami, podjetji in posamezniki pripravilo resolucijo o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo, ki vključuje učinkovito rabo, oskrbo, varovanje okolja in cene energije.
Resolucija o strategiji (strokovne osnove zanjo so objavljene posebej) je bila pripravljena v času, ki ga zaznamujejo obsežne spremembe. Republika Slovenija se intenzivno
vključuje v evropske integracijske procese, podpisala je
Evropsko energetsko listino in pogodbo o energetski listini
ter aktivno sodeluje v pogajanjih o spremljajočih protokolih.
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Je podpisnica mednarodnih sporazumov, ki zadevajo tudi
varovanje okolja.
Po nekajletnem obdobju rasti energetske intenzivnosti,
ko se je bruto domači proizvod zmanjševal hitreje od primarne in končne energije, je ob siceršnjem oživljanju gospodarske rasti prišlo v letu 1993 do rasti rabe energije.
Prehod iz nekajletne recesije v obdobje gospodarske
rasti, prestrukturiranje gospodarstva, lastninsko preoblikovanje ter varovanje zdravja, okolja in prostora pomembno vplivajo tudi na oskrbo z energijo in rabo energije. S precejšnjo
gotovostjo lahko predvidevamo tudi prihodnjo soodvisnost
gospodarskega, prostorskega in energetskega razvoja. Raziskovanje razvojnih možnosti energetike je treba ob upoštevanju načela smotrnega, z okoljem usklajenega razvoja povezati z vizijo in strategijo gospodarskega in socialnega razvoja
Slovenije.
Resolucija o strategiji oskrbe Slovenije z energijo in
rabe energije temelji na doseganju naslednjih ciljev:
– dolgoročna zanesljivost in zadostnost oskrbe ter učinkovitost rabe,
– sprejemljivost za zdravje, okolje in prostor ter čim
manjše tveganje,
– gospodarska učinkovitost in socialna ustreznost,
– tehnološka učinkovitost in sposobnost prilagajanja.
Zaradi zaskrbljenosti nad povečano energetsko intenzivnostjo, zaradi razsežnosti negativnih vplivov na okolje in
potrebe po zmanjšanju ranljivosti spričo energetske odvisnosti lahko uresničitev predložene resolucije o strategiji pomembno prispeva k uveljavitvi Slovenije kot energetsko učinkovite države, kjer sta oskrba z energijo in učinkovita raba
vir stabilnosti, odraz opredelitve o smotrnem, z okoljem skladnim razvojem in posledica pričakovanj ljudi o boljšem življenjskem standardu.
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Uspešno uveljavljanje ukrepov za energetsko učinkovitost zahteva upoštevanje tehnoloških, gospodarskih, zakonodajnih, upravnih in finančnih dejavnikov in vzajemno učinkovanje:
– energetsko učinkovitih in za okolje sprejemljivih tehnologij,
– energetske cenovne politike in učinkovito rabo spodbujajoče tarifne strukture,
– informacijskih in izobraževalnih dejavnosti,
– energetskih merjenj, opazovanj in nadzora oziroma
spremljanja učinkov ukrepov,
– energetske inšpekcije,
– davčnih spodbud,
– subvencioniranih in vladno podprtih programov,
– mednarodnega sodelovanja.
Glavne usmeritve
V naslednjih letih je treba doseči, da bi stalno povečevali energetsko učinkovitost, in sicer tako razmerje med koristno in končno energijo kot tudi razmerje med končno in
primarno energijo. S tem bomo vplivali na obseg rabe energije, nivo stroškov za energetske storitve in zmanjševanje vplivov na zdravje in okolje.
Strategija učinkovite rabe energije mora biti usmerjena
k vsem energetskim porabnikom, k občanom, podjetjem in
ustanovam. Vedenje, na katero moramo vplivati, se razlikuje
od porabnika do porabnika, razlikujejo pa se tudi problemi.
Zaradi tega je izbran področni pristop in integralnost instrumentov oziroma sredstev.
Usmerjevalni mehanizmi

UČINKOVITA RABA ENERGIJE
Dolgoročna strateška usmeritev je povečevanje energetske učinkovitosti na vseh področjih rabe energije.
Preiti bo potrebno s filozofije zanesljive in cenene energetske oskrbe na zagotavljanje energetsko učinkovitih in okolju prijaznih energetskih storitev. Energetske storitve, ki jih
potrebuje končni porabnik v obliki toplote, moči, svetlobe in
komunikacije, morajo biti razpoložljive na tak način, da bodo
potrebe po primarni energiji in vplivi na okolje čim manjši.
V ospredju programa učinkovite rabe energije je poleg
izboljševanja energetske učinkovitosti tudi zmanjševanje rabe energije, vendar ob zagotavljanju kakovostne energetske
storitve, potrebne za ustrezno kakovost življenja in konkurenčnost gospodarskih dejavnosti.
Pojem čim nižji stroški se mora v prihodnje nanašati na
energetsko storitev namesto na nosilca energije. Energetska
storitev mora biti razpoložljiva ne zgolj pri čim manjših
podjetniških, ampak tudi narodnogospodarskih stroških.
Ukrepi za učinkovito rabo energije so pogosto podjetniško
gledano dragi, vendar pa narodnogospodarsko dolgoročno
ugodni. Prednost morajo imeti poleg ukrepov za učinkovito
rabo energije zlasti še obnovljivi viri, raba toplote okolja in
odpadne toplote.
Ključni pomen v strategiji učinkovite rabe imajo uveljavljanje gospodarskih spodbud, sistemsko odpravljanje ovir,
dobro pripravljeni programi po področjih, čvrsta organizacijska podlaga ter finančna podpora celotni dejavnosti. Reševanje nakopičenih zapletenih problemov neučinkovite rabe
energije v vseh dejavnostih narodnega gospodarstva bo dolgotrajnejši proces.

Pomemben je obstoj primernih usmerjevalnih mehanizmov za učinkovito rabo energije ter učinkovitih sredstev, ki
podpirajo tržno usmerjenost porabnikov.
Usmerjevalni mehanizmi morajo biti učinkoviti, skladni
s strategijo na drugih področjih in s celotno resolucijo o
strategiji rabe in oskrbe z energijo.
Cene
Pri cenovni politiki bodo upoštevana priporočila iz
Evropske energetske listine, da morajo biti cene oblikovane
čim bolj tržno z upoštevanjem stroškov in koristi varstva
okolja, z jasnimi in nepristranskimi tržno zasnovanimi usmeritvami, oblikovanimi za doseganje učinkovitejše in za okolje sprejemljivejše rabe energije.
Izobraževanje in osveščanje javnosti
Odgovoren odnos porabnikov do rabe energije je temelj
celotne strategije učinkovite rabe energije. Cilj ni le preprečevanje neučinkovite rabe energije, ampak tudi spodbujanje
sprejemanja novih energetsko učinkovitih izdelkov in tehnologij.
Javne izobraževalne in motivacijske dejavnosti so pomembno sredstvo za dosego tega cilja.
Veliko je mogoče doseči že z ukrepi, ki ne zahtevajo
naložb (organizacijska in tehnološka disciplina, primerno
vzdrževanje in premišljeno ravnanje, uvedba meritev po tehnoloških verigah, energetski pregledi v podjetjih in zgradbah).
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Energetsko svetovanje

Nosilci dejavnosti učinkovite rabe energije

Energetsko svetovanje porabnikom in vlagateljem bo
usmerjeno v uveljavljanje sprejete energetske strategije, samostojno pripravo ukrepov v podjetjih, zmanjševanja onesnaževanja okolja in spodbujanje uporabe sodobnih tehnoloških rešitev. Usmerjeno bo na težišča rabe. Pristop bo
uravnotežen, prav tako izbor med ukrepi, ki ne zahtevajo
naložb, ampak premišljeno ravnanje, ter naložbami v obstoječe in nove zmogljivosti ter zgradbe.
Pomembno pa je tudi preprečevanje negativnih posledic
zaradi necelovitega pristopa k učinkoviti rabi (slabo prezračevanje, vlažnost, slaba razsvetljava ipd).
Svetovalna dejavnost mora vzbujati zaupanje, biti nebirokratska, neodvisna od izdelovalcev opreme in ponudnikov
energetskih storitev, objektivna in vsaj na začetku brezplačna.

Politiko učinkovite rabe energije bo izvajala vlada neposredno oziroma po posameznih nosilcih dejavnosti. Strokovne, tehnične, organizacijske in razvojne naloge pri programih učinkovite rabe energije bo opravljalo Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti. Pomembno je upravno sodelovanje
med različnimi vladnimi resorji pri izvajanju programov učinkovite rabe energije.
Glavne dejavnosti ministrstva na tem področju bodo:
vsaki dve leti priprava državnega energetskega programa z
vidika učinkovite rabe energije ter okolju sprejemljive, učinkovite in stabilne oskrbe; nadzorovanje energetske učinkovitosti; priprava predlogov za subvencije, davčne olajšave in
druge načine državnega spodbujanja učinkovitega ravnanja z
energijo; sodelovanje pri pripravi predpisov in standardov za
učinkovito rabo energije, naprav in prometnih sredstev; priprava in spremljanje izvajanja programa projektov učinkovite rabe energije v gospodarstvu, na storitvenem področju in v
gospodinjstvih; priprava predlogov in sodelovanje pri izvajanju programa učinkovite rabe energije na področjih, za katera
so odgovorna druga resorna ministrstva; skrb za predstavitvene in informativne dejavnosti za pospeševanje učinkovite
rabe energije; priprava javnih razpisov in pogojev za financiranje naložb za povečanje energetske učinkovitosti; organiziranje svetovalne dejavnosti za spodbujanje učinkovite rabe
energije z vključevanjem podjetij za energetsko oskrbo, raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, združenj porabnikov in
strokovnih združenj.
Na lokalni ravni bo vzpostavljena energetskosvetovalna
dejavnost.
Poseben pomen pri uresničitvi programa učinkovite
rabe energije imajo lokalne skupnosti. Ker bo v okviru
pristojnosti lokalnih skupnosti v prihodnje dan večji poudarek oskrbi in učinkoviti rabi energije, bodo lokalne skupnosti spodbujane, da oblikujejo, sprejmejo in spremljajo izvajanje krajevnih energetskih zasnov. Lokalne skupnosti bodo
prevzele odgovornost za komunalno energetiko z določanjem območij oskrbe (toplota, plin), sklepanjem koncesijskih aktov ali ustanavljanjem podjetij za oskrbo z energijo
(toplota, plin), zlasti pa pri sprejemanju energetskih zasnov,
ki bodo upoštevale lokalne potrebe in to strategijo. Sprejete
krajevne energetske zasnove bodo pogoj za naložbene odločitve s področja komunalne energetike, zlasti pa za morebitno soudeležbo proračunskih sredstev. Lokalnim skupnostim bo dana pomoč pri opravljanju navedenih nalog.
Decentralizirana energetska oskrbna struktura, v kateri
bodo lokalne skupnosti bodisi ustanoviteljice podjetij za oskrbo z energijo (toplota, plin) bodisi koncedent, bo zakonsko
urejena.
Javna podjetja za oskrbo z energijo si bodo morala bolj
prizadevati za učinkovito rabo energije pri končnih porabnikih in dajati večji poudarek energetskim storitvam.
Poleg naštetih ustanov bodo v izvajanje strategije učinkovite rabe energije vključeni tudi razvojne, raziskovalne in
izobraževalne organizacije, svetovalne organizacije, izdelovalci energetske opreme, strokovna združenja in društva.

Predpisi, standardi in sporazumi
Izdani bodo podzakonski akti, ki bodo definirali predpise, navodila ter uporabo standardov za energetsko učinkovitost porabnikov in zgradb ter načine državnega spodbujanja
smotrnega ravnanja z energijo.
Pomembni so tudi sporazumi (npr. v gospodarskih dejavnostih) o posebnih ukrepih za učinkovito rabo energije pri
uvoznikih in izdelovalcih energetskih aparatov.
Pospešena bosta sprejemanje in uveljavljanje standardov za energetske naprave, usklajenih z ustreznimi mednarodnimi standardi, in uvedena certificiranje ter energetsko in
kakovostno deklariranje te opreme.
Potrebno je uvajati sporazume in standarde, ki bodo
prepovedovali ali omejevali prodajo nekvalitetnih energetskih aparatov.
Finančna sredstva in spodbude
Kjer merila za donosnost otežujejo usmeritve naložb v
energetsko učinkovito opremo in kjer sprejemanje nove ali
spremenjene zakonodaje ni predvideno ali še ni možno, bo
država naložbe ustrezno spodbujala. Del razpoložljivih proračunskih sredstev bo namenjen za javne natečaje za programe
in naložbene projekte, za spodbujanje smotrne rabe in zmanjšanje izgub. Poleg naložbenih projektov bodo spodbujani energetsko svetovanje v industriji in v široki rabi, izdelava lokalnih
energetskih zasnov ter zasnov za podjetja in javne zgradbe,
izobraževalni, informativni, predstavitveni in drugi programi.
Projektom energetske rabe obnovljivih virov bodo namenjena finančna sredstva in spodbude v taki meri, da bo
olajšano njihovo tržno uveljavljanje in povečana njihova konkurenčnost v razmerju do neobnovljivih virov.
Raziskave in razvoj novih tehnologij
Spodbujani bodo raziskovalni in razvojni projekti kot
tudi poskusni in demonstracijski projekti tehnologij za učinkovito in za okolje sprejemljivo rabo energije.
Raziskave bodo usmerjene v pridobivanje znanja, razvoj strokovnih pristopov in tehnologij na področjih učinkovite rabe energije, uvajanja obnovljivih virov energije ter metod za celovito odločanje glede na ukrepe na strani rabe
energije, možnosti za zagotavljanje energije, vplive na okolje
in druga narodnogospodarska merila.
V okviru uveljavljanja Evropske energetske listine bo
spodbujan prenos znanja, povezanega s tehnologijami, sprejemljivimi za okolje in učinkovito rabo energije.

Področja dejavnosti
Zastavljeni cilj strategije učinkovite rabe energije zahteva
povečanje energetske učinkovitosti na vseh področjih rabe energije. Nujno je delovanje v smereh, kjer so težišča rabe procesna
toplota v industriji, ogrevanje prostorov (gospodinjstva, javne in
druge zgradbe, gospodarstvo), raba goriv v prometu ter energetska oskrba gospodinjstev in gospodarskih objektov.
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Gospodarstvo
Energetsko učinkovitost je možno povečati tudi ob sprejemljivih vlaganjih z uporabo že preizkušenih tehnologij pri
vračilnem roku treh do petih let, pa tudi krajšem. To potrjujejo
do zdaj opravljeni energetski pregledi in izkušnje razvitih držav. Pri tem je treba upoštevati razlike pri ukrepih učinkovite
rabe energije med posameznimi industrijskimi panogami.
Za doseganje manjše specifične rabe energije na enoto
proizvoda bo treba povečati izkoristke v proizvodnji, pretvarjanju in rabi energije, uvajati soproizvodnjo elektrike in toplote, širiti rabo obnovljivih virov in podpirati nadomeščanje
okoljevarstveno neprimernih goriv s kakovostnejšimi.
Za dosego zastavljenega cilja bo v industrijskih podjetjih bistvena sprememba odnosa do rabe energije. Cilj bo
možno doseči le ob predpostavki, da bodo ob siceršnji pomoči države industrijska podjetja sama prevzela polno odgovornost za uresničevanje programa učinkovitejše rabe energije.
Država predvideva sveženj programov tako pri predstavitvi
možnosti učinkovite rabe energije in zakonodaje kot tudi pri
raziskavah in razvoju ter spodbujanju s finančnimi sredstvi.
V ospredju bodo predstavitveni in izobraževalni programi, energetski pregledi, izdelava energetskih zasnov, spodbujanje energetsko učinkovitih naložb in spodbujanje proizvodnje energetsko učinkovitih aparatov in naprav. Na
podlagi zakonske obveznosti o ekološkem knjigovodstvu (z
energetskimi bilancami z vrsto in lastnostmi obremenjevanja
okolja) bodo s pomočjo energetskih pregledov spodbujane
izdelave energetskih zasnov podjetij glede rabe in oskrbe z
energijo (integrirana energetsko-okoljevarstvena zasnova). Pri
izdelavi teh zasnov bo treba upoštevati to strategijo, že izdelane krajevne energetske zasnove, ukrepe za povečevanje
energetske učinkovitosti ter proučiti možnosti za rabo odpadne toplote in soproizvodnjo elektrike in toplote.
Spodbujanje energetskih zasnov, postavljanje energetskih
ciljev in nadzor so energetsko, okoljevarstveno in strukturno
sredstvo, ki naj bi bilo strokovna pomoč industrijskim podjetjem
pri učinkoviti rabi energije in pripravi kakovostnih naložbenih
projektov za kakovostno naložbeno odločanje v podjetjih.
Prav tako bo spodbujana proizvodnja energetsko učinkovitih aparatov in naprav, z namenom da bi se povečali njihova
učinkovitost in konkurenčnost – z obveščanjem porabnikov,
standardi o energetski učinkovitosti, preverjanjem (certificiranjem) in označevanjem specifičnih kazalcev rabe energije.
V industriji bo plin v procesih za pridobivanje toplote
pa tudi v nekaterih napravah za soproizvodnjo toplote in
električne energije postopno zamenjeval premog in tekoča
goriva (mazut). Z revitalizacijami tehnologij in prestrukturiranjem industrije se bodo izboljšali izkoristki naprav. Delež
soproizvodnje toplote in električne energije bo naraščal. Spodbujano bo oddajanje proizvedene električne energije in toplote v javna omrežja, destimulirano pa bo čezmerno oddajanje
odpadne toplote v okolje.
Spodbujane bodo naložbe v naprave za ponovno koristno uporabo odpadne toplote, soproizvodnjo toplote in električne energije, energetsko optimiranje tehnoloških postopkov, ukrepe za učinkovito rabo energije, računalniško podprto
upravljanje z energijo itd. Spodbujana bodo skupna vlaganja,
sporazumi o energetskih storitvah itd.
Gospodinjstva
Zastavljene cilje je mogoče doseči z učinkovitim in
ustreznim ogrevanjem, hlajenjem in prezračevanjem zgradb
ter pripravo tople vode, ustrezno toplotno zaščito zgradb,
uporabo merilnikov toplote in obračunom stroškov po dejan-
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ski rabi energije za ogrevanje in pripravo tople vode, vgradnjo termostatskih ventilov in uporabo energetsko učinkovitih
gospodinjskih aparatov. Preučen bo način preverjanja (certificiranja) in označevanja specifičnih kazalcev o rabi energije
pri gospodinjskih aparatih.
V široki rabi, predvsem v gospodinjstvih in storitvenih
dejavnostih, bo pri ogrevanju prostorov in za sanitarno vodo
spodbujan postopen prehod na daljinsko ogrevanje, pa tudi
na plin. Pospeševana bo raba obnovljivih virov energije. K
izboljšanju energetske učinkovitosti naj bi pripomogli boljša
toplotna izolacija stavb, nova generacija električnih aparatov
in boljši izkoristki naprav za pridobivanje toplote iz fosilnih
goriv.
Program na tem področju je usmerjen v osveščanje in
izobraževanje, energetsko svetovanje, energetsko sanacijo
zgradb, novogradnje, uvajanje merjenja toplote in obračunavanja stroškov po dejanski rabi, zamenjavo aparatov z energetsko bolj učinkovitimi ter v reciklažo.
V naslednjih petih letih bo treba organizirati mrežo
energetskih svetovalcev, ki bodo pokrili celotno območje
Slovenije. S svetovanjem občanom ter sodelovanjem v različnih akcijah izobraževanja in obveščanja bodo svetovalci
ustvarili ugodne razmere, ki bodo spodbudile zanimanje za
učinkovito rabo energije. Za izpolnitev te naloge bo treba
stalno usposabljati ustrezne strokovnjake in zagotoviti ustvarjalno sodelovanje vodstva lokalnih skupnosti ter spodbujati
širitev energetskosvetovalne mreže po vsej Sloveniji. V sodelovanju z ustreznimi strokovnimi ustanovami (univerzi,
inštituti, Zveza potrošnikov, združenja) ter v sodelovanju z
javnimi občili bodo izvajane akcije za oblikovanje splošnega
ozračja za učinkovito rabo energije. Pripravljeno bo informacijsko gradivo.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo v skladu s
svojimi pristojnostmi sprožilo postopek za sprejem gradbenih normativov ter pripravo pravilnika za merjenje toplote in
obračunavanje stroškov.
Posebna pozornost bo posvečena programu energetske
sanacije zgradb, v okviru katerega bodo pripravljene strokovne podlage za odločitve pri gradbeni sanaciji objektov ter
sanaciji naprav in napeljav z vidika zmanjšanja toplotnih
izgub. Spodbujeni bodo energetski pregledi zgradb, ki lahko
med drugim zaščitijo tako stanodajalce kot najemnike pred
previsokimi ogrevalnimi stroški, služijo pa tudi kot eno od
meril kakovosti pri prometu z nepremičninami.

Kmetijstvo
Z dejavnim povezovanjem obstoječe kmetijske svetovalne in javne gozdarske službe z energetskosvetovalno mrežo v Sloveniji je treba izboljšati obveščenost o možnostih za
učinkovito rabo in oskrbo z energijo, uporabo energetsko
učinkovitih tehnologij in metod ter lastno proizvodnjo energije v kmetijstvu in gozdarstvu.
Programi bodo namenjeni predvsem spodbujanju kmetij
k ustrezni delitvi dela in naložb v skupne naprave in sisteme
za oskrbo z energijo in k razširjanju osnovnega vedenja o
učinkoviti rabi energije. Z demonstracijskimi projekti bo
spodbujeno zanimanje za rabo obnovljivih virov, ki lahko
zmanjšujejo energijsko odvisnost kmetij, in to z izrabo možnosti, kot so pasivni in aktivni solarni sistemi, učinkovita
raba energetskega potenciala gozdov (redčenje, boljši izkoristki kurišč, pa tudi izgradnja skupnih naprav za ogrevanje
vasi), raba drugih vrst biomase, male hidroelektrarne, raba
oddane toplote (npr. živali in odpadne toplote pri hlajenju
mleka) s toplotno črpalko.
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Šolstvo
Učinkovita raba energije in oskrba z energijo mora biti
primerno vključena v izobraževalne programe na vseh ravneh izobraževanja in učnega procesa. V ta namen bosta spodbujeni sodelovanje energetskih svetovalcev pri pripravi izobraževalnih programov kot strokovna pomoč učiteljem pri
izpeljavi učnih ur in stalno izobraževanje tehničnih strokovnjakov za učinkovitejšo rabo energije v šolah.
Slovenija se bo vključila v mednarodno sodelovanje
(OECD, UNESCO in druge), ki z učnimi in študijskimi projekti v koncentrirani obliki šolskega raziskovanja približa
učencem, dijakom in študentom energetsko problematiko njihovega domačega gospodinjstva in javne energetike na nivoju posameznega kraja in celotne države.
Javni sektor
Za usklajevalne dejavnosti učinkovite rabe energije v
posameznih ministrstvih bo pri vladi ustanovljen medresorski odbor za učinkovito rabo energije, pri čemer bo posebna
pozornost posvečena učinkoviti rabi energije v javnih ustanovah ne le zaradi načel dobrega gospodarjenja, ampak tudi
kot zgled drugim porabnikom.
Javni sektor mora z gospodarjenjem, prenovami in novogradnjami zgledno spoštovati načela učinkovite rabe energije in oskrbe z energijo. Spodbujano bo priključevanje na
mreže daljinskega ogrevanja pa tudi plina. Naložbe v javnem
sektorju bo mogoče izvajati le kot zgled učinkovite rabe
energije.
Promet
Težišče programa učinkovite rabe energije bo na preusmeritvi prometnih tokov ter spodbujanj nakupa in uporabe
energetsko varčnih in za okolje primernih vozil ter smotrnega
ravnanja.
Dolgoročno so predvideni ukrepi pri prestrukturiranju
prometnih tokov, v potniškem prometu povečanje deleža javnega prometa, zmanjšanje povprečne rabe naftnih derivatov
in postopno prehajanje s cestnega na železniški prevoz.
Zmanjšanje rabe energije v prometu bo možno doseči s
postopnim znižanjem povprečne rabe goriv v cestnem prometu (tudi z obdavčitvijo, sorazmerno prostornini motorja ter
obratno sorazmerno povprečni rabi goriva /km in obsegu
emisij); povečanjem privlačnosti ponudbe železniškega prometa in drugih javnih prevoznih sredstev; preusmerjanjem
tovornega prometa (povečevanje deleža železniškega prometa); nadaljnjim razvojem in posodobitvijo javnih prevoznih
sredstev in tehničnih lastnosti teh sredstev.
OSKRBA Z ENERGIJO
Dolgoročna strateška usmeritev pri zadostni in zanesljivi oskrbi z energijo je doseganje hitrejše rasti bruto domačega proizvoda od rasti končne energije, čim manjše rasti primarne energije in čim manjše rasti energetske odvisnosti.
Pri oskrbi z energijo bodo upoštevana naslednja izhodišča:
– izkoriščanje vseh tehničnih zmogljivosti za učinkovito rabo energije ter za rabo domače in obnovljive energije
(hidroenergija, sončna energija, toplota iz okolja in geotermalna energija, biomasa in odpadna toplota iz industrijskih
procesov),
– uporaba tehnologij za pridobivanje, prenos in distribucijo energije z narodnogospodarsko visoko učinkovitostjo,
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– postopno zmanjšanje rabe fosilnih virov energije,
– izkoriščanje prostorskih potencialov ob hkratnem varovanju okolja pred negativnimi vplivi,
– odstranitev pravnih in administrativnih ovir, ki preprečujejo povečanje energetske učinkovitosti in rabo obnovljivih virov.
Glede na to, da ima Slovenija malo energetskih virov in
da je njena sedanja energetska odvisnost približno dve tretjini, moramo tudi v prihodnje računati z uvozom večjega dela
potrebne energije. Med oblikami končne energije lahko doma zadovoljujemo le potrebe po večjem delu električne energije in delu toplotne energije. Realni domači energetski viri
so zaloge lignita v Velenju in rjavega premoga v Zasavju ter
obnovljivi viri, predvsem hidroenergetski potencial slovenskih rek in biomasa, pa tudi geotermalna in sončna energija
ter toplota okolja. S temi viri bo mogoče doseči, da bo
naraščanje energetske odvisnosti upočasnjeno.
Po zniževanju energetske intenzivnosti (rabe primarne
energije na enoto bruto domačega proizvoda) v prvih letih po
1983 in naraščanju v zadnjem desetletju, kar je pretežno
posledica spreminjanja obsega bruto domačega proizvoda,
manj pa posledica dejavnih premikov v odnosu do rabe energije, je v prihodnje treba doseči zmanjševanje energetske
intenzivnosti. Zastavljeni cilj zmanjšanja energetske intenzivnosti zahteva tudi postopno spreminjanje sedanje strukture gospodarstva in pospeševanje razvoja storitev, energetsko
manj intenzivne proizvodnje in tehnologij.
Razmerje med končno in primarno energijo v energetskem sistemu Slovenije se bo povečevalo s povečanjem deleža vodne energije v skupni primarni bilanci, prestrukturiranjem termoenergetskih objektov (revitalizacije in
posodobitve) in učinkovitejšo rabo energije ter potrebnim
nadomeščanjem goriv.
Električna energija
Na podlagi razmer v gospodarstvu, zlasti predvidenem
oživljanju, prestrukturiranju in uvajanju varčnejših tehnologij ter racionalizacijskih ukrepov tako v energetskem gospodarstvu kot pri porabnikih bo za zagotovitev stabilne oskrbe z
električno energijo treba:
– povečati učinkovitost pri pridobivanju, prenosu in distribuciji električne energije,
– spodbujati učinkovito rabo energije,
– postopno uvesti realnejše cene električne energije in
proučiti tarifni sistem,
– poskrbeti za stabilnejša cenovna razmerja med posameznimi vrstami energije (z davčno politiko), v katerih bo
upoštevana internalizacija zunanjih stroškov, spodbujanje rabe domačih in obnovljivih virov (v okviru sprejetih dolgoročnih usmeritev),
– sprejeti in uresničevati liberalizacijo trga primarne in
električne energije v skladu s priporočili Evropske energetske listine in njenimi protokoli.
Za zadovoljevanje predvidene rabe električne energije
bo treba poiskati optimum naslednjih vrst ukrepov, ki so
praviloma povezani s finančnimi vlaganji in družbeno sprejemljivostjo, ter temeljijo na celovitem načrtovanju rabe in
oskrbe z energijo:
– obnavljanje, posodabljanje (vključno z okoljevarstveno sanacijo) in nadomeščanje obstoječih elektrarn,
– ustvarjanje pogojev za izstop iz jedrske opcije,
– povečanje obsega kvalificirane proizvodnje,
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– zagotavljanje medsebojne pomoči s sosednjimi in drugimi elektroenergetskimi sistemi ter morebitni občasni pogodbeni zakupi zmogljivosti v tujini,
– gradnja novih elektrarn z značilnostmi, prilagojenimi
potrebam elektroenergetskega sistema, ter ustrezno sprejemljivostjo za okolje,
– razvoj prenosnega in distribucijskega omrežja.
Kvalificirana proizvodnja
Proizvodnja električne energije, ki dosega zelo visok
izkoristek ali izkorišča odpadke ali obnovljive energetske
vire gospodarsko in okoljevarstveno primerno, bo določena
kot kvalificirana proizvodnja. Cilj je do leta 2010 podvojiti
delež pridobivanja energije kvalificiranih proizvajalcev. Za
to je potrebna gradnja novih proizvodnih zmogljivosti kvalificiranih proizvajalcev, s čimer bi povečali obseg izkoriščenih zmogljivosti tudi v soproizvodnji v industriji in daljinskem ogrevanju mest z uporabo plinske tehnologije, pa tudi
pri izkoriščanju biomase, malih hidroelektrarn in geotermalne energije.
Graditev tovrstnih postrojev je odvisna tudi od karakteristike obremenitve, primernih odkupnih cen električne energije in cen goriv. Za povečanje graditve kvalificiranih postrojev bodo potrebni finančne spodbude in ustrezno urejeni
odnosi pri odkupu in prodaji ob upoštevanju posebnih značilnosti in omejitev kvalificiranih proizvajalcev, kadar bo to
narodnogospodarsko smotrno.
Prenosno in distribucijsko omrežje
Cilji razvoja prenosnega in distribucijskega omrežja so:
– posodobitev tehničnega sistema vodenja elektroenergetskega omrežja Slovenije (republiški in distribucijski centri vodenja),
– obnova in posodobitev prenosnega omrežja,
– poenotenje in preureditev distribucijskega omrežja na
napetostne nivoje 110, 20 in 0,4 kV (predelava oziroma
opustitev delov sistema, ki še obratujejo, na 35 kV in 10 kV),
– zniževanje izgub v elektroenergetskem sistemu,
– izboljšanje kompenzacije jalove energije v elektroenergetskem sistemu,
– dograditev in povečanje zmogljivosti prenosnega sistema 400 kV vzhod-zahod,
– kakovostna oskrba posameznih regij upoštevaje enakomeren razvoj posameznih območij.
Sodelovanje z uporabniki električne energije in med
njimi
Cilj razvoja sodelovanja z uporabniki in med njimi je z
znanimi postopki vodenja rabe doseči ugodnejše pogoje v
omrežju za oskrbo z električno energijo, ekonomsko upravičeno zmanjšanje investicij v elektrarne za pokrivanje vršnih
obremenitev in povečanje rezerve za pokrivanje obremenitev.
Za odjemalce električne energije, ki so se pripravljeni
prilagajati razmeram v elektroenergetskem sistemu, bodo ponujene različne ekonomsko upravičene opcije v tarifnem sistemu, kar jih bo spodbudilo k sodelovanju s podjetji za
oskrbo z električno energijo.
Izdelane bodo študije upravičenosti drugje uveljavljenih sistemov vodenja odjema v široki rabi (gospodinjstva in
mala podjetja) v naših razmerah. Posodobljeni oziroma na
novo bodo zgrajeni sistemi za krmiljenje odjema, kjer bodo
študije izvedljivosti pokazale njihovo upravičenost.
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Sodelovanje v Združenju evropskih elektroenergetskih
sistemov (UCPTE)
Elektroenergetski sistem kot celota mora zagotoviti svoje učinkovito tehnološko sodelovanje s sosednjimi elektroenergetskimi sistemi in z UCPTE.
Najnujnejša naloga slovenskega elektroenergetskega sistema je izboljšanje zanesljivosti oskrbe in izpopolnitev pogojev za samostojno sodelovanje v UCPTE. Na najbolj gospodaren način je potrebno zagotoviti 150 MW dodatne rezervne
in regulacijske moči.
Poleg tega je treba zlasti s pospešenim vzdrževanjem in
obnovo ter posodobitvijo starejših elektrarn zagotoviti njihovo razpoložljivost (vsaj na sedanji ravni) in izboljšati njihovo
prilagodljivost spremenjenim potrebam elektroenergetskega
sistema.
Hidroelektrarne
Vodni energiji je treba dati prednost pri oskrbi z električno energijo, ker je obnovljivi energetski vir in je z okoljevarstvenega vidika manj oporečna, če so pri posegih spoštovane okoljevarstvene in prostorske zahteve.
Dolgoročna strateška usmeritev je povečevanje izkoriščenosti slovenskega hidroenergetskega potenciala in povečanje deleža hidroenergije v primarni bilanci. Da bi dopolnili
sliko možnega izkoriščanja hidroenergetskega potenciala Slovenije, je treba določiti možne in sprejemljive posege tudi na
manjših vodotokih, vendar ob doslednem upoštevanju naravnovarstvenih omejitev in pretokov, ki bodo zagotovili izboljšanje stanja vodnih biotopov in ustrezali nekdanjemu stanju
vodne rabe z mlini, ne bodo pa prostorsko ali ekološko prizadeli teh vodotokov in dolin, po katerih tečejo.
Hidroelektrarne (HE) naj bi obratovale praktično neomejeno dolgo. Treba pa jih je posodabljati in pri tem njihove
značilnosti prilagajati perspektivnim potrebam elektroenergetskega sistema Slovenije ter preprečevati in odpravljati
neželene vplive (npr. zaproditev oziroma zamuljenje v rečnih
strugah).
Obnova, zlasti pa novogradnje, morajo vključevati večnamenski pristop, zato je treba pri načrtovanju in gradbenih
posegih upoštevati poleg energetskih še druge vidike (kmetijstvo, turizem, promet) ter prilagajati elektrarne okolju in ne
obratno.
Termoelektrarne
Dolgoročna strateška usmeritev je ohranjanje sprejemljivega obsega pridobivanja električne energije na obstoječih
lokacijah termoelektrarn (TE) in predvidenih novogradnjah,
zlasti soproizvodenj.
Zaradi krajše življenjske dobe termoelektrarn od hidroelektrarn in zaradi tehnološkega napredka, zlasti pa zaradi
potreb elektroenergetskega sistema (EES) in zahtev po okoljevarstveni sanaciji, je treba izvesti predelave termoelektrarn, ki naj omogočijo:
– izpolnjevanje zahtev po varovanju zdravja in okolja z
zmanjšanjem emisij najmanj na raven, določeno z zakoni in
mednarodnimi konvencijami,
– večjo prilagojenost potrebam EES (pokrivanje vršnih
obremenitev, vključno s pogostimi ustavitvami in zagoni),
– izboljšanje izkoristka z uvajanjem tehnologij, kot je
npr. plinsko-parni proces, prehod na soproizvodnjo toplote in
električne energije ali prilagojenost za eventuelno sežiganje
nekaterih vrst odpadkov,
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– obnavljanje ter posodabljanje sistemov vodenja in drugih naprav s krajšo življenjsko dobo.
Po izteku približno 60% projektno predvidene življenjske dobe, ki jo navadno ocenjujejo na okoli 25 let, je treba
pričeti s postopno zamenjavo kritičnih sklopov. To pomeni,
da moramo za TE s starostjo nad 15 let računati s povečanim
vzdrževanjem, v katero mora biti vključeno tudi postopno
obnavljanje izrabljene opreme. Podobno velja za JE, pri kateri se poleg navedenih pojavljajo še stroški dodatnih varnostnih ukrepov.
Jedrska elektrarna
Dolgoročna strateška usmeritev je na varen, ekološko in
ekonomsko sprejemljiv način opustiti obstoječo proizvodnjo
električne energije na osnovi jedrske energije. Na tej osnovi
se ne načrtuje izgradnja novih jedrskih elektrarn, nadaljnje
obratovanje in postopno ustvarjanje pogojev za varno razgradnjo Jedrske elektrarne Krško (JEK) pa bo definiral nacionalni energetski program.
Zagotavljanje visoke varnostne ravni JEK med obratovanjem, po ustavitvi in razgradnji je strateškega pomena.
Država bo zagotovila najstrožji nadzor nad varnostjo med
obratovanjem, pri ustavitvi in razgradnji JEK. Pri tem bo
država upoštevala dosedanje in prihodnje domače in mednarodne varnostne ocene in študije.
Pred sprejetjem odločitve o ustavitvi JEK je treba zagotoviti pravočasno in ustrezno uresničitev ukrepov za zanesljivo energetsko oskrbo. Odločitev o ustavitvi JEK bi bilo treba
sprejeti vsaj 10 let vnaprej – hkrati z ukrepi za njeno energetsko nadomestitev. Uresničitev teh ukrepov pa bi bilo treba
redno spremljati in ob morebitnih spremembah okoliščin
ustrezno prilagajati dokončni rok ustavitve.
Za zagotovitev čim višje stopnje varnosti in razpoložljivosti elektrarne, dokler bo obratovala, je potrebno realizirati
projekte iz priporočil mednarodnih misij.
S stiskanjem nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
(NSRAO) in s spremembo tehnologije ter posledičnim zmanjšanjem nastajanja odpadkov bo v povezavi s predvideno
razširitvijo začasnega skladišča pridobljeno prehodno skladišče do konca delovanja elektrarne. Pri slednjem in pri
iskanju lokacij za odlagališče NSRAO je bistvenega pomena
sodelovanje z lokalno skupnostjo.
Dokončana bo strategija odlaganja visoko radioaktivnih
odpadkov. V JE Krško bodo zgostili rešetke v bazenu za
izrabljeno gorivo. Do razgradnje bo podobno kot v drugih
tovrstnih objektih zagotovljeno suho skladiščenje gorivnih
elementov v okviru obstoječih objektov JE Krško.

Osnovni program graditve objektov
Obseg novogradenj je opredeljen tako, da bodo pokrite
potrebe po regulacijski in rezervni moči v skladu z merili in
zahtevami UCPTE, nadomeščena izpadla moč zaustavljenih
termoelektrarn in zadovoljene dodatne potrebe, ki se bodo
izkazale kot nujne po izrabi energetsko in gospodarsko smotrnih ukrepov za zniževanje rasti rabe.
Na elektroenergetskih napravah v Sloveniji so potrebne
nekatere rekonstrukcije za zmanjšanje vpliva na okolje, za
povečanje zanesljivosti in učinkovitosti sistema proizvodnje,
prenosa in distribucije električne energije.
Posebna pozornost je posvečena obnovljivim virom.
Osnovni program graditve domačih objektov in drugih
ukrepov za zagotavljanje oskrbe obsega:
– obnovo in doinštaliranje HE na Dravi,
– okoljevarstveno sanacijo 4. in 5. bloka TE Šoštanj,

Št. 9 – 16. II. 1996

– obnovo in doinštaliranje HE na spodnji Soči (HE Plave I+II, HE Doblar I+II),
– gradnjo HE na spodnji Savi, obnovo in doinštaliranje
HE na zgornji Savi,
– postopno gradnjo (Maribor, Ljutomer* in drugi) ter
obnovo (Ljubljana) objektov za soproizvodnjo električne
energije in toplote,
– postopno gradnjo malih HE*, večnamensko izrabo
vodotokov za pretočne (npr. del Mure*) in akumulacijske
objekte (npr. Učja) ter postopno gradnjo naprav za rabo drugih obnovljivih virov*,
– povečanje moči JE Krško ob zamenjavi uparjalnikov,
– gradnjo plinske turbine v PE Brestanica in preureditev
obstoječih turbin tudi za rabo plina,
– gradnjo nadomestnega objekta v TE Trbovlje,
– zagotovitev dodatne rezervne in regulacijske moči na
najbolj gospodaren način,
– gradnjo, obnovo in rekonstrukcijo prenosnega in distribucijskega omrežja,
– gradnjo RTP 400/110 kV Krško.
Z znakom * so posebej označeni objekti, za katere študije izvedljivosti še niso izdelane oziroma končane.
Program zagotavljanja zanesljive oskrbe bo v sodelovanju z javnimi podjetji za distribucijo in prenos električne
energije pripravilo javno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring ter ga predložilo vladi.
Javno podjetje za prenos bo pripravilo program obnavljanja in novogradenj v prenosnem omrežju. Javna podjetja
za distribucijo bodo pripravila podroben prioriteni program
obnavljanja in novogradenj v distribucijskem omrežju, upoštevajoč tudi vse ekonomsko upravičene možnosti sodelovanja z uporabniki in lokalnimi viri električne energije.
Tekoča goriva
Pri tekočih gorivih je poleg zagotavljanja količinsko
zadovoljive oskrbe pomembna tudi kakovostna in za okolje
sprejemljiva oskrba. V fazi izdajanja so slovenski standardi,
ki bodo tudi s svojimi zahtevami glede dopustne vsebnosti
svinca in aromatov v motornih bencinih ter žvepla v dieselskem gorivu in ekstra lahkem kurilnem olju povsem usklajeni s trenutno veljavnimi evropskimi standardi oziroma nacionalnimi standardi držav, ki glede teh zahtev spadajo med
vodilne v Evropi.
Zanesljiva oskrba porabnikov s tekočimi gorivi zahteva
graditev primernih skladišč. V prvi fazi je zato treba predvideti dokončanje skladišča tekočih goriv v Srminu, v naslednjih fazah pa še rekonstrukcijo in posodobitev obstoječih
lokalnih skladišč iz okoljevarstvenih razlogov. Treba bo tudi
proučiti primernost gradnje objektov (produktovodov) za prenos tekočih goriv.
H kakovosti oskrbe Slovenije z naftnimi derivati bo
veliko pripomogla tudi konkurenca med podjetji, ki se že
pojavlja. Zanesljivost oskrbe porabnikov z naftnimi derivati
lahko povečajo tudi lastna nahajališča surove nafte, zato bo
treba poleg raziskav v Sloveniji vsaj del raziskav za nahajališča nafte in plina usmeriti tudi v tujino.
Rafinerija nafte v Lendavi vpliva na strukturo virov
oskrbe z naftnimi derivati s tem, da je del za oskrbo potrebne
surove nafte predelan v državi. Njena dolgoročna poslovna
perspektiva je povezana s tehnološko posodobitvijo, s katero
bo lahko zadovoljevala okoljevarstvene in tržne zahteve.
Zaradi praktično popolne uvozne odvisnosti je oskrba
Republike Slovenije z naftnimi derivati občutljiva na vsa
nihanja na svetovnem trgu. Zato je treba postopoma priti do
primernih zalog nafte in/ali naftnih derivatov, ki bodo povečale zanesljivost oskrbe. Države Evropske zveze so sprejele
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obveznost, da s svojimi zalogami pokrivajo najmanj 90 dni
oskrbe. Tudi v Sloveniji bo na osnovi predpisov Evropske
zveze zakonsko opredeljen obseg zalog. Zakonsko bo opredeljen rok, do kdaj bodo tako opredeljene zaloge oblikovane,
način pokrivanja stroškov ustvarjanja in vzdrževanja zalog.
Za uresničitev te naloge je treba sprejeti ustrezne predpise.
Plin
Plin je primeren za nadomeščanje ekološko manj ustreznih goriv. V primeru nadomeščanja domačih goriv z uvoznim
plinom je potrebno tudi v prihodnje zagotavljati strateško
zanesljivost oskrbe z raznoterostjo virov, zalogami plina in
nadomestnih goriv ter upoštevati možna nihanja cen na svetovnem tržišču.
Pogoj za širitev in novogradnje plinske distribucijske
mreže je sprejetje ustrezne pravne in tehnične regulative.
Zemeljski plin
Prednost lege Republike Slovenije in našega plinovodnega sistema je, da je Slovenija priključena na mednarodne
plinovode, po katerih se Evropa oskrbuje pri največjih svetovnih proizvajalcih in izvoznikih zemeljskega plina, Rusiji
in Alžiriji. Za Republiko Slovenijo bi k diverzifikaciji dobav
še dodatno prispevala povezava s terminalom za utekočinjen
zemeljski plin, ki ga mednarodni konzorcij interesentov iz
srednjeevropskih držav namerava zgraditi na otoku Krku.
Treba je omogočiti razpoložljivost zemeljskega plina v
vseh slovenskih regijah. Spodbujan bo razvoj magistralnega
in distribucijskega omrežja. Pri distribuciji pa bo treba zagotoviti konkurenco in na podlagi razpisov dajati koncesije za
oskrbo izvajalcem, ki bodo poleg zanesljive in cenovno sprejemljive oskrbe lahko zagotavljali tudi del finančnih sredstev
za gradnjo in širitev lokalnih plinovodnih omrežij.
Posebna pozornost mora biti posvečena povečevanju
pridobivanja zemeljskega plina v Sloveniji.
Zaradi praktično popolne uvozne odvisnosti in sezonske
neenakomernosti v rabi je treba v prihodnje oblikovati zaloge
zemeljskega plina v Sloveniji.
Rabo zemeljskega plina za pridobivanje električne energije je (poleg obstoječih manjših industrijskih elektrarn) možno pričakovati srednjeročno (Toplotna oskrba Maribor in TE
Brestanica), dolgoročno pa jo bo možno zagotoviti z dodatnimi količinami zemeljskega plina in z ustreznimi naložbami.
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usmerjena na termoenergetske objekte. Domači premog bo
gorivo v termoelektrarnah z vgrajenimi napravami za razžveplanje, razdušičenje in odpraševanje dimnih plinov oziroma
drugimi za okolje sprejemljivimi tehnologijami. Z novimi
tehnologijami, soproizvodnjami in gradnjo toplovodnih omrežij pri termoenergetskih objektih obstajajo pomembni potenciali za boljšo rabo domačega premoga.
Premogu je posvečena pozornost ne le zaradi domačih
zalog, temveč tudi zato ker je poleg obnovljivih virov najpomembnejši domači energetski vir, ki prispeva k zanesljivosti
oskrbe in zmanjševanju energetske odvisnosti.
Za končno rabo je domači premog vprašljivo gorivo, saj
pretežno razpolagamo le z vrstami, ki močno onesnažujejo
okolje. To velja zlasti za rabo v majhnih kuriščih, kjer ni
možno zgraditi cenovno sprejemljivih čistilnih naprav, zato
bodo majhna kurišča prešla na čistejša goriva, zlasti biomaso, plin, tekoča goriva, kjer pa to še ne bo možno, pa na
najboljše vrste domačega premoga, delno pa tudi uvoženi
premog z nizko vsebnostjo žvepla in težkih kovin.
Proizvodnja domačega premoga se v naslednjih letih
naj ne bi bistveno spreminjala, spreminjala pa bi se področja
rabe. Na podlagi dolgoročnih pogodb o dobavi premoga,
temelječih na konkurenčnih cenah, bo rudnik lignita Velenje
oskrboval TE Šoštanj s predvidoma do 4 mio t lignita na leto,
premogovnika Trbovlje in Hrastnik, ki bosta še edina kopala
rjavi premog po letu 1996, pa naj bi oskrbovala TE Trbovlje
in TE-TO Ljubljana* s predvidoma do 1 mio t na leto.
Prenehanje odkopavanja premoga in prestrukturiranje v
premogovnikih Senovo, Kanižarica in Zagorje je zaradi obsežnih in zahtevnih dejavnosti zakonsko urejeno in bo financirano iz proračuna.
Uvoženi premog
Uvoženi premog daje določene možnosti za zagotovitev
zanesljive oskrbe, saj so določene vrste vir z velikimi zalogami, ugodnimi cenovnimi napovedmi, dobro kakovostjo in
sprejemljivostjo za okolje.
Uvoženi premog bo usmerjen v industrijo in široko
rabo, kjer zaradi naravovarstvenih razlogov raba domačega
premoga ni več možna, obstajajo pa možnosti za rabo premoga z ozirom na obstoječo opremo in prostorske možnosti.
Obnovljivi in drugi viri

Tekoči naftni plin
Kjer zaradi previsokih vlaganj ne bo možna priključitev
na plinovodno omrežje, bo plinifikacija potekala na podlagi
tekočega naftnega plina. V krajih, kjer bo priključitev na
plinovodno omrežje izvedena kasneje, pa je treba distribucijsko omrežje zgraditi tako, da bo možen prehod na zemeljski
plin. Predvideno je povečevanje rabe tekočega naftnega plina
za oskrbo široke rabe, kjer naj tekoči naftni plin nadomesti
rabo okoljevarstveno manj primernih goriv za ogrevanje.
Proučiti bo treba možnost gradnje terminala za tekoči
naftni plin, če bodo študije – tudi naravovarstvene – pokazale
upravičenost take gradnje.
Premog
Domači premog
Domači premog je ena od strateških rezerv Slovenije,
kar mu daje določeno prednost pred uvoženimi fosilnimi viri,
vendar pa bo zaradi okoljevarstvenih razlogov njegova raba

Dolgoročno so obnovljivi viri najpomembnejši vir primarne energije v Sloveniji. So ena od strateških energetskih
rezerv Slovenije. Zato je ključnega pomena že zdaj bolj
usmerjati slovensko energetiko v rabo vodne energije, biomase, geotermalne in sončne energije, pa tudi v rabo odpadne
toplote. Za vse to so v Slovenji še možnosti za gospodarno
izkoriščanje.
Razvoj obnovljivih virov je po svetovnih izkušnjah sicer odvisen tudi od cene nafte in drugih neobnovljivih virov,
vendar je njihovo rabo treba strateško spodbujati, hkrati pa
vlaganja v to področje uravnavati glede na pričakovane širše
koristi.
Dolgoročna strateška usmeritev je bistveno povečevanje deleža obnovljivih virov v primarni energetski bilanci
Slovenije.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo v sodelovanju
z drugimi ustanovami pospeševalo uvajanje in rabo obnovljivih in drugih virov, zlasti tistih, ki ob upoštevanju integralnega načrtovanja obetajo gospodarsko uspešnost.
Za uresničitev strategije pri obnovljivih in drugih virih
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energije bo treba na podlagi raziskav izdelati strokovne ocene razpoložljivih ter tehnološko in gospodarsko izkoristljivih
zmogljivosti po posameznih področjih, in sicer:
– vodna energija (energetski kataster),
– biomasa (les, lesni odpadki, energetske rastline, biodizel, bioplin),
– sončna energija (fototermika, fotovoltaika, pasivna solarna gradnja),
– geotermalna energija (nizko- in visokotemperaturni
vodonosniki),
– izraba toplote okolja in odpadne toplote,
– sežiganje odpadkov in
– energija vetra.
Pripravljena bodo priporočila o preverjanju smotrnosti
rabe obnovljivih virov za pripravo tople vode in ogrevanje
javnih zgradb, ter za preverjanje smotrnosti pridobivanja in
rabe bioplina pri javnih sistemih in odlagališčih odpadkov,
ter za sežiganje nekaterih vrst odpadkov.
Tudi raba obnovljivih virov mora ustrezati ekološkim in
naravnovarstvenim omejitvam, ki so določene za zakonom o
okolju. Ministrstvo pa bo povečevalo obseg subvencij v korist teh virov in zmanjšalo ali odpravilo subvencije neobnovljivim energetskim virom.
Država bo zagotavljala poroštva za projekte za energetsko izrabo obnovljivih virov, in sicer pod pogoji, ki ne bodo
slabši od pogojev, ki veljajo za projekte energetske izrabe
neobnovljivih virov.
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Prednost bodo imeli objekti za soproizvodnjo oziroma na
sploh za okolje sprejemljivi objekti s čim boljšim izkoriščanjem primarne energije in manjšim onesnaževanjem okolja.
Oskrbo široke rabe v mestih in naseljih, ki so že povezana s slovenskim plinovodnim omrežjem, in v krajih ki jih je
ob razumnih vlaganjih še možno povezati z obstoječim plinovodnim omrežjem, je treba nasloniti na zemeljski plin, kadar
je to gospodarno in skladno s celovitimi energetskimi zasnovami lokalnih skupnosti. V takih krajih bo pri načrtovanju
oskrbe široke rabe z energijo zemeljskemu plinu dana prednost pred drugimi uvoženimi energenti.
Na področjih, kjer oskrba z zemeljskim plinom še ni
možna, bo pred drugimi uvoženimi energenti spodbujena
oskrba s tekočim naftnim plinom. Pri tem je treba upoštevati
možnost kasnejšega prehoda na zemeljski plin.

VAROVANJE OKOLJA
Zaradi vplivov na okolje, ki jih imajo pridobivanje,
pretvorba, prenos in raba energije, ter zaradi njihovega velikega pomena in vpliva na urejanje prostora in njegovo rabo,
bosta za vse energetske programe, zasnove in projekte skladno s predpisi izvedeni presoja njihovih vplivov na okolje in
ocena vplivov na prostor.
Pripravljeni bodo novi ali spremenjeni prostorski planski akti Republike Slovenije za področje energetike.

Komunalna energetika
Sanacija čezmernih obremenitev okolja
Razvoj komunalne energetike bo odvisen od odločitev
organov občin, mest in regij ter prebivalstva a usklajen z
energetsko strategijo. Lokalne skupnosti bodo v dveh letih po
sprejetju energetske strategije morale izdelati energetske zasnove. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor podpiralo izdelavo
energetskih zasnov lokalnih skupnosti. Različnost okolij, sedanjega stanja v občinah, mestih in regijah bo omogočala
usmeritve, ki so za posamezna območja najprimernejše in
usklajene z resolucijo o strategiji učinkovite rabe in oskrbe z
energijo. Temeljne usmeritve bodo za vse lokalne skupnosti
podobne: usmeritve na energetsko učinkovite in za okolje
sprejemljive vire ob sprejemljivih gospodarskih kazalcih. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo spodbujalo širitev
energetske svetovalne mreže v lokalnih skupnostih.
Za vzpostavitev z razvitimi državami primerljive ravni
kakovosti in učinkovitosti energetske oskrbe naselij oziroma
prebivalstva bo treba v naslednjih letih ustrezno ukrepati. Na
podlagi sprejetih celovitih energetskih zasnov lokalnih skupnosti, ki naj upoštevajo možnosti oskrbe (toplifikacija, obnovljivi viri, plinifikacija) in učinkovite rabe energije, bo
posebna pozornost namenjena učinkoviti gradnji komunalnega energetskega omrežja, tako da se omrežje ne bo podvajalo. Lokalne skupnosti bodo v okviru svojih pristojnosti spodbujale priključevanje novih porabnikov na obstoječa
komunalna energetska omrežja.
Kjer so možnosti za to, bodo spodbujene novogradnje in
obnove lokalnih toplovodnih omrežij, ki temeljijo na obnovljivih virih (npr. geotermalna energija, biomasa) ali na oskrbi
iz soproizvodnje elektrike in toplote (toplarne).
Pri gradnji novih ali obnovi starih energetskih naprav za
proizvodnjo toplote je treba preveriti smotrnost sočasne proizvodnje toplote in električne energije. Proučiti bo treba
gospodarnost toplifikacije novih območij iz obstoječih termoelektrarn.

Ker emisije škodljivih snovi termoelektrarn, industrijskih obratov, številnih kotlovnic, individualnih kurišč, delovnih strojev in prometnih sredstev čezmerno onesnažujejo
zrak na dobršnem delu slovenskega ozemlja, v krajih z neugodnimi vremenskimi in reliefnimi razmerami pa že razmeroma majhne emisije individualnih kurišč, manjših industrijskih obratov in prometa bolj ali manj stalno ogrožajo življenje in ker imamo pri večjih emitentih poleg lokalnega vpliva
opravka še z raznašanjem škodljivih plinov na oddaljena
področja, bo posebna pozornost posvečena zmanjšanju emisij in vplivov na površine.
Emisije žveplovega dioksida
Cilj je do leta 2000 doseči približno takšne vrednosti
emisij na prebivalca in imisij na enoto površine, kot bo v
Evropski zvezi.
Slovenija je v skladu s konvencijo o onesnaževanju
zraka čez meje na velike razdalje predlagala zmanjšanje za
45% do leta 2000, za 60% do leta 2005 in za 70% do leta
2010. Tak predlog je skladen z evropskim modelom zmanjšanja emisije SO2.
Uresničenje resolucije o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo pa bi omogočilo zmanjšanje emisij SO2 za
65% v Sloveniji do leta 2000.
Dušikov oksid
Cilj je zmanjševati emisije dušikovih oksidov tudi v
prihodnje.
Obseg emisij NOx na prebivalca in imisij na enoto površine bo v Sloveniji tudi v prihodnje bistveno nižji kot v
Evropski zvezi.
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Ogljikov dioksid
Čeprav v primerjavi z državami Evropske zveze Slovenija ni velik emitent ogljikovega dioksida, je cilj v prihodnje
zmanjševati emisije ogljikovega dioksida.
Obseg emisij CO2 na prebivalca in imisij na enoto površine bo v Sloveniji tudi v prihodnje bistveno nižji kot v
Evropski zvezi.
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diranih zemeljskih površin in načine za okolju bolj prijazno
rudarjenje.
Površine, na katerih se je raziskovalo za nafto in zemeljski plin, je potrebno sanirati.
Pospešene bodo dejavnosti za preventivno in kurativno
reševanje problema zasipavanja in zamuljevanja umetnih jezer na Dravi, Savi in Soči.
Nadomestitev goriv

Trdni delci
V široki rabi se pri izgorevanju v glavnem ne uporabljajo aktivna sredstva za filtriranje. Pojavljajo se največje emisije trdnih delcev, zato si je na tem področju treba prizadevati
za uvajanje in izpolnjevanje ostrejših zahtev pri emisijah
trdnih delcev.
Sprejeti in uveljaviti je potrebno zakonodajo, ki bo omejila emisijo trdnih delcev iz individualnih kurišč in omejiti
kurjenje na prostem po vzoru evropskih zakonodaj.

Ključnega pomena so prehod iz rabe slabših vrst premoga v široki porabi in industriji na okolju prijaznejše vire,
spodbujanje toplifikacije vključno s soproizvodnjo toplotne
in električne energije, kjer je to smotrno in priključevanje na
plinovodna omrežja.
Preučena bo raba zemeljskega plina v javnem prometu.
CENE ENERGIJE
Izhodišča in usmeritve

Pepel in produkti razžveplanja
Prizadevanja za okolju prijazno pridobivanje premoga
so povezana tudi z urejanjem sprejemljivega odlaganja pepela, ki ostaja pri pridobivanju električne energije, kjer se kuri
domač premog z veliko vsebnostjo pepela.
Skladno s prakso v Evropi je treba v sodelovanju z
raziskovalnimi in strokovnimi ustanovami raziskati možnosti
za komercialno uporabo pepela (npr. v nizkih gradnjah) in
produktov, ki nastanejo pri razžveplanju.
Poleg urejanja ustreznih odlagališč je treba preučiti še
ne v celoti izkoriščeno možnost odlaganja pepela in produktov razžveplanja v odkopane jamske prostore premogovnikov ter uporabe pri sanaciji površin, poškodovanih zaradi
rudarjenja.
Naložbe
Cilji na področju varovanja zdravja in okolja bodo doseženi z gospodarsko in socialno najbolj učinkovito kombinacijo izgradnje čistilnih naprav oziroma novih postrojev,
zamenjavo goriv oziroma energetskih virov in začasnimi ukrepi, kot npr. ekološkim dispečiranjem elektrarn.
V elektroenergetiki je treba dograditi čistilne naprave
na bloku 4 in zgraditi čistilne naprave na bloku 5 TE Šoštanj,
zgraditi nadomestni objekt s čistilno napravo v TE Trbovlje,
nadomestiti bloke 1, 2, 3 v TE Šoštanj in zgraditi nadomestni
objekt v TE-TO Ljubljana. Naložbeni programi morajo vključiti tudi rešitve za produkte razžveplanja in izgorevanja.
V industriji je pomembna postopna posodobitev industrijskih objektov, tehnoloških postopkov in kotlovnic, v široki rabi pa posodobitev kurišč in kotlovnic ter izgradnja
toplovodnega oziroma plinovodnega omrežja na podlagi sprejetih krajevnih energetskih zasnov, usklajenih s to strategijo.
Sanacija površin
Površine, na katerih se na posameznih predelih kažejo
vplivi rudarjenja (skupno 53 km2, v šestih premogovnikih),
se bodo sanirale sproti glede na vplive odkopavanja. Končna
rekultivacija in splošna revitalizacija površin na vplivnem
področju odkopavanja bosta možni po prenehanju vplivov
zaradi odkopavanja, torej v zadnjem obdobju obratovanja
rudnikov. V dolgoročnih pogodbah v premogovništvu bo
potrebno upoštevati in opredeliti tudi načine sanacije degra-

Zaradi zadovoljive oskrbe z energijo, sprejemljivosti za
okolje ter spodbujanja smotrne rabe energije ter stroškovne
razvidnosti bodo upoštevane tele usmeritve:
– cene bodo poleg stroškov energetskega sistema postopno vključevale tudi stroške za odpravljanje okoljevarstvenih in socialnih posledic energetike, upoštevale se bodo kakovost energije in koristi za okolje,
– cenovna razmerja bodo po možnosti stabilnejša, tehnično in okoljevarstveno smiselna,
– cene bodo omogočale tudi zanesljivost oskrbe,
– cene goriv in elektrike bodo konkurenčne na ravni, da
bo vlaganje v energetiko tržno zanimivo,
– cene bodo konkurenčne v primerjavi s cenami v Evropski zvezi,
– različna zanesljivost in kakovost oskrbe bosta cenovno diferencirani,
– cene bodo usmerjale porabnike k oblikam energije,
sprejemljivejšim za okolje, in spodbujale smotrnejšo rabo
energije,
– cenovna strategija kot celota bo vodena s cenovno,
davčno, subvencijsko in zaščitno politiko.
Način in dinamika vključevanja vseh elementov v ceno
energije bosta usklajena z letnimi gospodarskimi usmeritvami in mednarodnimi dogovori.
Z analizo stroškov in mednarodno primerjavo le-teh
bodo ugotavljani realno potrebni normalni stroški poslovanja. Revizije poslovanja podjetij bodo pomagale ustvariti
realnejše vpoglede v stroške poslovanja. Spremljani bodo
tudi učinki ukrepov za učinkovitejšo rabo energije. Posebna
pozornost bo posvečena internalizaciji zunanjih stroškov.
Slovenija je oktobra 1992 podpisala Evropsko energetsko listino, katere cilj je med drugim tudi razvoj učinkovitega
energetskega trga po vsej Evropi ter bolje delujočega svetovnega trga na temeljih načela enakopravnosti in tržno usmerjenega oblikovanja cen. Razvoj trgovine z energijo bo potekal
v skladu z večstranskimi sporazumi ter na podlagi odprtega
in konkurenčnega trga za energetske proizvode, materiale,
opremo in storitve.
Zakonsko bo opredeljena možnost priključitve tretje
strani na električno in plinovodno omrežje, če bo tako zagotovljena dolgoročna, stalna in konkurenčna oskrba velikega
uporabnika z električno energijo ali zemeljskim plinom s
količinami, ki presegajo količine, katere lahko zagotovita
podjetji za prenos.
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Tarifne sisteme vseh dejavnosti energetike bo treba na
novo proučiti glede na nove energetske razmere in sprejeto
strategijo.
Zanesljivost in kakovost oskrbe z energijo postajata z
uvajanjem zahtevnejših tehnologij v gospodarstvo Republike
Slovenije zelo pomembni. Pogoji za nadstandardno kakovost
in zanesljivost oskrbe bodo dvostransko posebej dogovorjeni
(višja kakovost, višja cena).
Cene energije oziroma energentov, ki se pretežno ali v
celoti uvažajo, bodo oblikovane v odvisnosti od borzne cene
in tečaja.
Ker bo v prihodnje treba računati s povečevanjem cen
zaradi okoljevarstvenih ter tehnoloških in podjetniških razlogov,
zlasti pa zaradi vključevanja zunanjih, tudi socialnih stroškov,
bo v okviru davčne in socialne politike treba poiskati načine in
korektive, ki bodo tudi socialno ogroženim delom prebivalstva
omogočali potrebne energetske storitve na način, sprejemljiv za
okolje. Pomembne pa so tudi spodbude energetske razvojne
politike, saj lahko učinkovita raba energije in nadomestitev
goriv ter zmanjšanje izgub kljub višjim cenam energije prispevajo k približno istim stroškom energetske storitve.
Električna energija
Cilj je dosegati raven cen brez davka, ki je primerljiva z
državami Evropske zveze ter bo pokrivala podjetniške in
zunanje stroške. Ta cilj bo veljal za vse vrste uporabnikov. V
naslednjih štirih do petih letih se bodo zato cene električne
energije postopno realno povečevale za okoli 7% letno. V
ceno posameznih podjetij elektrogospodarstva je treba najpozneje v dveh letih vključiti celotne stroške proizvodnje,
vključno s polno amortizacijo po slovenskih računovodskih
standardih. Prodajne cene z davkom bodo pod prodajnimi
cenami v državah Evropske zveze.
Cena kvalificiranih proizvajalcev se bo oblikovala po
načelu stroškovne nevtralnosti. Za odkup električne energije
od kvalificiranih proizvajalcev bo pripravljen pravilnik, ki bo
urejal njihove odnose z elektrogospodarstvom, s tem da bo
smiselno upošteval priporočila Komisije Evropske zveze. Pri
tem bodo upoštevani tudi narodnogospodarski interesi.
Plin
Cilj je dosegati raven cen brez davka, ki je primerljiva z
državami Evropske zveze. Delež davka v drobnoprodajni ceni
bo odvisen od energetskih in okoljevarstvenih vidikov, pri
čemer bo pozornost posvečena zlasti ustvarjanju primernih
razmerij med ceno zemeljskega plina in cenami goriv, ki jih
zemeljski plin nadomešča tako, da bo imel plin prednost pred
drugimi uvoženimi gorivi. Prodajne cene z davkom bodo nekoliko pod prodajnimi cenami v državah Evropske zveze.
Pri cenah tekočega naftnega plina je treba upoštevati
tudi cilj prehoda s tekočega naftnega plina na zemeljski plin
takoj, ko je dana možnost za priključitev lokalnih omrežij na
magistralno plinovodno omrežje.
Naftni derivati
Cilj na tem področju je dosegati raven cen naftnih derivatov brez davka, ki je primerljiva z državami Evropske
zveze. Treba bo izdelati metodologijo za prilagajanje cen
naftnih derivatov spremembam cen surove nafte na svetovnem trgu in spremembam tečaja.
Delež davščin v drobnoprodajni ceni bo odvisen od
proračunskih, okoljevarstvenih in energetskih vidikov, pri
čemer se bodo drobnoprodajne cene pogonskih goriv postopoma približevale cenam tistih držav Evropske zveze, kjer so
te najnižje, upoštevaje tudi razmerja v sosednjih državah.

Št. 9 – 16. II. 1996

Premog
Prodajne cene komercialnih vrst domačega premoga bodo tudi v prihodnje oblikovali premogovniki prosto. Bolj kot
cene bodo v prihodnje na plasma domačega premoga vplivale omejitve zaradi varovanja okolja.
Cene energetskega premoga se bodo oblikovale na osnovi dolgoročnih pogodb med premogovniki in termoelektrarnami oziroma toplarnami.
Cenovna razmerja
Pri cenovni politiki bodo čim bolj upoštevana priporočila Evropske energetske listine, da morajo biti cene oblikovane čim bolj tržno z izraženimi stroški in koristmi varstva
okolja, z jasnimi in nepristranskimi tržno zasnovanimi usmeritvami, oblikovanimi za doseganje energetskih ciljev in
zmanjšanje problemov pri varstvu okolja.
Posebna pozornost bo posvečena pripravi novih tarifnih
sistemov pri električni energiji, plinu in daljinski toploti. Pri tem
bodo upoštevane usmeritve iz strategije in ugotovitve študij.
Ker so za spodbujanje učinkovite rabe pomembna tudi
primerna razmerja cen energentov za opravljanje istih energetskih storitev, na primer ogrevanje prostorov, bodo ob
upoštevanju priporočil za čim bolj tržno oblikovanje cen s
cenovno in davčno politiko dolgoročno vzpostavljena cenovna razmerja, ki bodo upoštevala cilje pri varstvu okolja in
spodbujala učinkovito rabo energije.
Subvencioniranje
Pridobivanje rjavega premoga se bo še nadalje subvencioniralo do prenehanja proizvodnje v rudnikih Zagorje, Senovo in Kanižarica skladno s programom zapiranja navedenih rudnikov.
Tudi v prihodnje bo subvencioniranje pridobivanja domačega rjavega premoga in drugih energetskih dejavnosti
odvisno od tekoče cenovne politike v energetiki v okviru
mednarodno sprejetih pravil.
Davčna politika
Do leta 1997 je predviden prehod obračunavanja prometnega davka na sistem davka na dodane vrednosti v skladu
s smernicami Evropske zveze. Sprememba bo vplivala na
znižanje davkov v industriji.
Naftni derivati bodo obdavčeni dodatno s trošarino. Pri
določanju višine trošarine je predvideno postopno prilagajanje predvidenim tarifnim stopnjam, ki veljajo in bodo veljale
v Evropski zvezi.
Zaščitna politika
Zaščitna politika bo namenjena zaščiti domače proizvodnje, predvsem kadar bo subvencioniran posamezen energent.
Zaščitna politika bo uporabljena tudi, ko bo treba omogočati večjo konkurenčnost ukrepov za učinkovito rabo energije in zaradi varstva okolja spodbujati rabo čistejših goriv.
Št. 320-01/89-1/77
Ljubljana, dne 11. januarja 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
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ustanoviteljskih obveznosti (Uradni list RS, št. 17/94) upravičeni do teh sredstev.

MINISTRSTVA
419.
Na podlagi petega odstavka 35. člena zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu
sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80
in 82/90) v zvezi s 1. in 4. členom ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o spremembi odredbe o višini stroškov postopka za
potrditev nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije
tuje sorte
1. člen
2. člen odredbe o višini stroškov postopka za potrditev
nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte (Uradni list RS, št. 11/94, 14/95) se spremeni tako, da se glasi:
“Stroški enoletnega preizkušanja proizvodne vrednosti
sorte na preizkusnem polju in v laboratoriju znašajo po kulturah oziroma skupini kultur:
Kultura oziroma skupina kultur:

1. ozimna in jara žita
2. koruza, sirek za zrnje in ajda
3. krompir
4. sladkorna pesa
5. oljnice
6. zrnate stročnice
7. trave, detelje
8. krmni dosevki
9. druge krmne rastline in poljščine
10. vrtnine
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SIT/sorto

64.000
64.000
90.000
90.000
65.000
65.000
61.000
57.000
66.000
70.000

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-16-029/96
Ljubljana, dne 7. februarja 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

420.
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) izdaja minister
za znanost in tehnologijo
ODREDBO
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev
javnih zavodov na področju znanosti in tehnologije
1. člen
Delovna uspešnost po teh merilih se ugotavlja za direktorje javnih zavodov in zavodov s pravico javnosti, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in so po sklepu Vlade Republike
Slovenije o pogojih dodeljevanja sredstev za financiranje

2. člen
Pri določanju višine dela plače za delovno uspešnost
direktorja zavoda, ki je dodatek k osnovni plači, se upoštevajo naslednja merila:
– obseg sredstev, pridobljenih na trgu,
– izpolnjevanje kvantitativnih kriterijev za ocenjevanje
znanstvene in strokovne kakovosti raziskovalcev in raziskovalnih zavodov, ki jih je predpisalo ministrstvo,
– usposobljenost zavoda za izobraževanje raziskovalcev na podiplomskem študiju,
– pretok raziskovalcev v uporabniške organizacije.
3. člen
Obseg sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev
na trgu pod pogojem,da se ob letni bilanci ugotovi pozitiven
rezultat, se vrednoti po naslednjih kriterijih:
– A) če delež sredstev, pridobljenih na trgu, dosega 10%
celotnega prihodka zavoda – do 5% plače,
B) za področje humanistike 5% celotnega prihodka
– A) če delež sredstev,pridobljenih na trgu, dosega 15%
celotnega prihodka zavoda – do 10% plače,
B) za področje humanistike 10% celotnega prihodka,
– A) če delež sredstev, pridobljenih na trgu, dosega 20%
celotnega prihodka zavoda – do 15% plače,
B) za področje humanistike 15% celotnega prihodka,
– A) če delež sredstev, pridobljenih na trgu, dosega 30%
celotnega prihodka zavoda – do 20% plače,
B) za področje humanistike 20% celotnega prihodka.
4. člen
Izpolnjevanje kvantitativnih kriterijev za ocenjevanje
znanstvene in strokovne kakovosti raziskovalcev in raziskovalnih zavodov, ki jih je predpisalo ministrstvo, se vrednoti
po naslednjih kriterijih:
– če 25% zaposlenih izpolnjuje kvantitativne kriterije
za razvrščanje v nazive – 3% plače,
– če 50% zaposlenih izpolnjuje kvantitativne kriterije
za razvrščanje v nazive – 5% plače,
– če 75% zaposlenih izpolnjuje kvantitativne kriterije
za razvrščanje v nazive – 10% plače.
Ugotavljanje izpolnjevanja kvantitativnih kriterijev se
nanaša na zadnje evalvirano obdobje in se ga upošteva do
zaključka naslednjih tovrstnih evalvacij.
5. člen
Usposobljenost zavoda za izobraževanje raziskovalcev
na podiplomskem študiju se vrednoti z naslednjimi razmerji
med številom raziskovalcev na podiplomskem usposabljanju
ter številom zaposlenih na zavodu:
A) za področje humanistike
– enega raziskovalca do 50 zaposlenih – 5% plače,
– do tri raziskovalce do 50 zaposlenih – 9% plače,
– nad tri raziskovalce do 50 zaposlenih – 15% plače.
B) za ostala področja
– enega raziskovalca do 50 zaposlenih – 3% plače,
– do tri raziskovalce do 50 zaposlenih – 5% plače,
– nad tri raziskovalce do 50 zaposlenih – 10% plače.
6. člen
Pretok raziskovalcev v uporabniške organizacije se vrednoti po naslednjih kriterijih:
A) za področje humanistike
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– enega raziskovalca do 50 visoko šolanih zaposlenih
na leto – 1% plače,
– do tri raziskovalce do 50 visoko šolanih zaposlenih na
leto – 3% plače,
– nad tri raziskovalce do 50 visoko šolanih zaposlenih
na leto – 5% plače;
B) za ostala področja:
– enega raziskovalca do 50 visoko šolanih zaposlenih
na leto – 3% plače,
– do tri raziskovalce do 50 visoko šolanih zaposlenih na
leto – 7% plače,
– nad tri raziskovalce do 50 visoko šolanih zaposlenih
na leto – 10% plače.
Podatki se merijo za zadnje zaključeno leto in se upoštevajo za tekoče leto.

2. člen
Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo) sofinancira programe, ki so bili sprejeti skladno s predpisi in določili zakona o visokem šolstvu in
se izvajajo kot javna služba na visokošolskih zavodih v sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami.
Ministrstvo z vidika izbire izvajalca in vidika določitve
obsega sofinanciranja lahko zagotavlja:
– osnovno sofinanciranje,
– dodatno sofinanciranje,
– osnovno in dodatno sofinanciranje,
– sofinanciranje priprave novih podiplomskih študijskih
programov,
– sofinanciranje nadstandardnega dela izvedbe programov.

7. člen
Ovrednoteni kriteriji po 4., 5. in 6. členu se seštevajo.
Delovno uspešnost direktorjev določa organ upravljanja
zavoda enkrat letno. Sklep o višini delovne uspešnosti direktorjev sprejme organ upravljanja zavoda po sprejetju zaključnega računa in ga posreduje Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

3. člen
Ministrstvo sofinancira programe z namenom, da se
šolnina zmanjša:
– za sredstva osnovnega sofinanciranja,
– za sredstva dodatnega sofinanciranja oziroma
– za sredstva skupnega obsega sofinanciranja.
Sredstva za sofinanciranje programov se dodelijo na
podlagi javnega razpisa.

8. člen
Če del plače za delovno uspešnost direktorja presega
30% osnovne plače, se sredstva za ta del plače zagotovijo iz
prihodkov, ki jih zavod pridobi na trgu.
9. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o
merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev (Uradni list RS, št. 55/94).

4. člen
Minister za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: minister) pooblasti uradno osebo ministrstva (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) za vodenje postopka za sofinanciranje programov in opravljanje nadzora nad porabo
dodeljenih sredstev.
II. JAVNI RAZPIS

10. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 62/96
Ljubljana, dne 26. januarja 1996.
Minister
za znanost in tehnologijo
prof. dr. Rado Bohinc l. r.

421.
Na podlagi 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91) in sklepa Vlade Republike Slovenije o sofinanciranju podiplomskega študija (Uradni list RS, št.
18/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
PRAVILNIK
o sofinanciranju podiplomskih študijskih programov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način, pogoje in postopek za izbor
prijav za sofinanciranje podiplomskih študijskih programov
(v nadaljnjem besedilu: program), postopek odločanja in izvajanja sofinanciranja ter spremljanja izvajanja programov.

5. člen
Ministrstvo objavi javni razpis za sofinanciranje programov vsaj enkrat letno (praviloma do 15. aprila) v Uradnem listu RS in drugih sredstvih javnega obveščanja.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati:
1. naziv in naslov ministrstva;
2. predmet razpisa;
3. pogoje za prijavo za sofinanciranje;
4. merila za izbiro ponudb;
5. način, kraj in čas za dvig prijavnih obrazcev;
6. rok in način oddaje prijav (datum, naslov);
7. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri in
sofinanciranju.
7. člen
Prijava na razpis se vloži neposredno pri ministrstvu ali
priporočeno po pošti na obrazcu, ki ga predpiše minister.
Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je oddana
neposredno pri ministrstvu ali oddana priporočeno po pošti
najkasneje zadnji dan razpisnega roka, določenega z javnim
razpisom.
Nepravočasno prispele prijave ministrstvo vrne prijavitelju.
8. člen
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
1. Identifikacijo programa:
Izpolnjen prijavni obrazec (“PŠ-1”), ki vsebuje:
– naziv prijavitelja ter šifro iz evidence MZT;
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– polni naziv podiplomskega študijskega programa, ime
in priimek odgovornega nosilca/koordinatorja programa;
– število vpisanih študentov (v preteklem in tekočem
študijskem letu) ter morebitno število magistrskih del in doktorskih tez (doseženih v preteklem študijskem letu);
– višino predvidenih stroškov ter znesek zaprošenih
sredstev pri MZT;
– obseg sofinanciranja.
2. Finančni predračun (izpolnjen obrazec “PŠ-2”).
3. Priloge in dokumente, ki so zahtevani v prijavnem
obrazcu v skladu z navodili za izpolnjevanje prijavnega obrazca.
Prijavne obrazce z navodili za izpolnjevanje predpiše
minister.
Prijave morajo biti posredovane na predpisanih obrazcih v 2 izvodih, v skladu z navodili.
Prijavo podpišejo odgovorni nosilec/koordinator programa, poslovodni organ ter soizvajalske organizacije.
9. člen
Prijave za dodelitev sredstev iz četrte alinee drugega
odstavka 2. člena pravilnika morajo vsebovati:
1. Identifikacijo programa, ki zahteva:
– navedbo strokovnega področja in osnovne vsebinske
usmeritve;
– utemeljitev družbene potrebnosti;
– predvidevanje kadrovskih projekcij;
– okvirne stroške izvajanja programov/leto.
2. Okvirni finančni izračun:
– specifikacijo stroškov izdelave programa.
Prijavitelj predloga za sofinanciranje stroškov priprave
novega študijskega programa mora k vlogi priložiti pisno
mnenje Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
10. člen
V postopku izbora prijav ministrstvo obravnava prijave,
ki vsebujejo vse z razpisom in prijavnim obrazcem zahtevane
podatke ter dokazila, če prispejo na ministrstvo v roku, določenem v razpisu.
11. člen
Sprejem prijave na razpis se potrdi na prijavnem obrazcu. En izvod potrjenega prijavnega obrazca se vrne prijavitelju.
Če uradna oseba ugotovi, da je potrebno prijavo na
javni razpis dopolniti, ker ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, obvesti predlagatelja o pomanjkljivostih in ga pozove,
da jih odpravi v roku 8 dni.
Če prijavitelj pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, se šteje, da prijava ni vložena.
Predložena dokumentacija se vrne prijavitelju.
12. člen
O prijavah se vodi seznam. V seznam se vpišejo podatki
iz prijavnega obrazca in podatki izbora. Seznam podpiše
uradna oseba. Seznam je javen.
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Prijavitelj iz prve ali druge točke tega člena prijavi na
razpis študijski program, ki se izvaja kot javna služba na
visokošolskih zavodih v sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami.
14. člen
Podiplomski študijski programi se lahko sofinancirajo
bodisi osnovno ali dodatno:
I. Do osnovnega sofinanciranja imajo pravico programi,
ki:
1. jih kot prednostne določijo univerzi in samostojni
visokošolski zavodi v sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami;
2. jih Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije z vidika kadrovskih ciljev, opredeljenih v nacionalnem
raziskovalnem programu, ocenjuje za prednostne.
II. Do dodatnega sofinanciranja imajo pravico tisti programi, ki izpolnjujejo zlasti naslednje pogoje:
1. uvrstitev med nacionalno pomembna raziskovalna področja,
2. interdisciplinarna zasnovanost programa,
3. omogočajo pridobitev doktorata znanosti v štirih letih,
4. predvidevajo udeležbo predavateljev iz tujine, 5. del
programa se izvaja v tujini,
6. imajo težišče na intenzivnem skupinskem delu študentov in predavateljev,
7. potekajo v sodelovanju z gospodarstvom oziroma drugimi vrstami uporabnikov,
8. zagotavljajo racionalno in varčno izvedbo,
10. sodelovanje več visokošolskih zavodov in/ali raziskovalnih organizacij,
11. ministrstvo zanje dobi pozitivno mnenje Sveta za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
15. člen
Sredstva za sofinanciranje programov se dodelijo enkrat
letno za eno študijsko leto.
16. člen
Ministrstvo v postopku odločanja, za programe, ki izpolnjujejo pogoje za osnovno in dodatno sofinanciranje pridobi še naslednje podatke:
1. na Ministrstvu za šolstvo šport:
a) ali prijavitelj izpolnjuje pogoje za izvajanje programa, ki jih določa zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št.
67/93),
b) ali je prijavljen program sprejet in verificiran v skladu s predpisi;
2. mnenje Sveta za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije z vidika kadrovskih ciljev, opredeljenih v nacionalnem raziskovalnem programu;
3. in druge potrebne podatke.

III. POGOJI ZA PRIDOBITEV SOFINANCIRANJA

17. člen
Minister lahko poleg pogojev iz 14. člena tega pravilnika določi dodatne pogoje v skladu z letno politiko ministrstva.

13. člen
Na javni razpis se lahko prijavijo:
1. javni in koncesionirani visokošolski zavodi, ki izvajajo programe;
2. javni raziskovalni zavodi in javne raziskovalne organizacije, ki sodelujejo z visokošolskimi zavodi pri izvajanju
programov.

18. člen
Ko uradna oseba ugotovi, da prijave vsebujejo vse potrebne podatke, prijave točkuje po veljavnih merilih ministrstva.
Tabela točkovanja ter letna vrednost točke sta osnova za
izračun predloga višine sofinanciranja. Predlog izračuna potrdi minister.
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Uradna oseba pripravi predlog sklepa o sofinanciranju
programov.

Če minister odstopi od pogodbe zaradi nenamenske porabe sredstev, so sopogodbeniki dolžni izplačana sredstva
vrniti v celoti.

19. člen
Sklep o sofinanciranju programov sprejme minister.
20. člen
Ministrstvo obvesti prijavitelje o rezultatih izbora prijav
v 90 dneh od zaključka razpisa.
Obvestilo o rezultatih izbora vsebuje podatke o:
– upravičencu do sofinanciranja,
– obsegu sofinanciranja.
21. člen
Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema obvestila pravico vložiti zahtevo za ponovno ocenitev prijave. V svoji zahtevi mora navesti razloge, zaradi katerih zahteva ponovno
ocenitev.
O zahtevi odloči minister. Odločitev je dokončna.
Postopek in način ponovne ocenitve in priprave predloga za financiranje določi minister za vsak primer posebej.

IV. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA
22. člen
Ministrstvo z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o
sofinanciranju izvajanja programov.
Prijavitelj mora vrniti podpisan predlog pogodbe najkasneje v 15 dneh od njegovega prejema.
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VI. KONČNA DOLOČBA
28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 61/96
Ljubljana, dne 29. januarja 1996.
prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

422.
Na podlagi drugega odstavka 52. člena zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) v zvezi s 103. in
123. členom zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) ter 84. členom zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za obrambo
PRAVILNIK
o opravljanju strokovnega izpita inšpektorjev za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami

I. SPLOŠNA DOLOČBA
23. člen
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne pravice
in obveznosti med ministrstvom in prijaviteljem ter soizvajalci.
V. SPREMLJANJE IZVAJANJA PROGRAMOV

1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in potek strokovnega izpita
(v nadaljnjem besedilu: izpit) za inšpektorja za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu: inšpektor).
Izpit opravlja inšpektor pred komisijo, ki jo imenuje
minister za obrambo (v nadaljnjem besedilu: minister).

24. člen
Način spremljanja izvajanja programov se določi v pogodbi. V pogodbi minister pooblasti uradno osebo za izvajanje določil pogodbe.
25. člen
Prijavitelji so dolžni ob koncu šolskega leta predložiti
ministrstvu vsebinsko in finančno poročilo.
V finančnem delu poročila morajo posebej navesti višino šolnine in njeno zmanjšanje za obseg sofinanciranja programa s strani ministrstva.
26. člen
Sredstva ministrstva se smejo uporabljati le za namene
kot so določeni s tem pravilnikom, ter pogodbo.
27. člen
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti so
sopogodbeniki dolžni takoj o tem poročati ministrstvu. Minister lahko odstopi od pogodbe.

II. PROGRAM IZPITA INŠPEKTORJA
2. člen
Program izpita za inšpektorja obsega splošni in posebni
del.
3. člen
Program splošnega dela izpita obsega znanja o:
– ustavni ureditvi Republike Slovenije,
– človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah,
– gospodarskih in socialnih razmerjih,
– državni upravi,
– lokalni in drugi samoupravi,
– upravnem postopku in upravnih sporih.
4. člen
Program posebnega dela izpita obsega znanja o:
– preventivnih ukrepih v industrijskih in drugih objektih, v katerih obstaja večja nevarnost požara; v katerih prebiva ali se zbira večje število ljudi; v katerih se opravlja dejav-
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nost, ki lahko povzroči požar, eksplozijo ali strupene pline,
ali v katerih se hranijo vnetljive ali eksplozivne snovi ali
snovi, iz katerih se razvijajo gorljivi plini;
– gradbeno tehničnih ukrepih za varnost objektov pred
požarom in preskrbo z vodo za gašenje;
– aktivnih ukrepih varstva pred požarom;
– splošnih ukrepih varstva pred požarom;
– ciljih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– temeljnih nalogah sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami;
– organizacijskih rešitvah zaščite, reševanja in pomoči
v Republiki Sloveniji;
– programiranju, načrtovanju, organiziranju, izvajanju,
nadzoru in financiranju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– izdelavi zapisnika in odločbe na I. stopnji o preventivnih ukrepih, ki jih morajo zaradi varstva pred požarom
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami uresničevati lastniki ali uporabniki stanovanjskih, poslovnih in
industrijskih objektov, oziroma osebe odgovorne za organizacijo in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
Program posebnega dela izpita iz prejšnega odstavka
obsega tudi teoretične osnove fizike in kemije, na podlagi
katerih je mogoče ugotavljati vzroke požarov in določiti preventivne ukrepe za varnost pred požarom.
5. člen
Inšpektor, ki je že opravil strokovni izpit za delavca z
visoko izobrazbo v državni upravi, je oproščen splošnega
dela izpita.
III. OPRAVLJANJE IZPITA
6. člen
Izpitna komisija ima predsednika, dva člana in zapisnikarja.
Predsednik, člana komisije in zapisnikar imajo namestnike.
Predsednik in člana komisije in njuni namestniki morajo imeti visoko izobrazbo in so hkrati tudi izpraševalci.
V odredbi o imenovanju izpitne komisije se lahko določijo tudi izpraševalci za posamezne predmete, ki niso člani
komisije. Ti izpraševalci imajo pri odločanju o uspehu kandidata položaj člana izpitne komisije.
7. člen
Inšpektor mora opraviti izpit za inšpektorja v enem letu
od imenovanja za inšpektorja.
Inšpektor, ki želi opravljati izpit, vloži pisno prijavo pri
Inšpektoratu Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
Prijavi mora inšpektor priložiti dokazila o strokovni
izobrazbi in o imenovanju za inšpektorja ter morebitna dokazila o že opravljenem strokovnem izpitu za delo v državni
upravi.
Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami mora najkasneje v 15 dneh poslati
prijavo inšpektorja in svoje poročilo o delu kandidata izpitni
komisiji.
8. člen
Če izpitna komisija ugotovi, da inšpektor izpolnjuje
pogoje za opravljanje izpita, ga o tem obvesti najkasneje v 60
dneh po priglasitvi in mu pošlje vabilo, v katerem določi dan,
uro in kraj izpita.
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Dan izpita mora biti določen tako, da ostane inšpektorju
od prejema vabila najmanj 15 dni, razen če sam želi opravljati izpit pred tem rokom.
Inšpektorja, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje izpita, obvesti izpitna komisija o tem z odločbo. Zoper to
odločbo ima inšpektor pravico ugovora ministru. Ugovor je
treba vložiti v 8 dneh po prejemu odločbe.

IV. POTEK IZPITA
9. člen
Splošni del izpita za inšpektorja je usten.
Posebni del izpita za inšpektorja je sestavljen iz ustnega
in pisnega dela.
10. člen
Inšpektor opravlja najprej pisni del posebnega dela izpita.
Pisni del izpita, ki traja največ štiri ure, je pisna naloga z
delovnega področja inšpektorja in praviloma obsega sestavo
zapisnika, upravne odločbe na I. stopnji odločanja oziroma
sestavo drugega akta v skladu s predpisi, ki urejajo upravni
postopek in prekrške.
Pisni del izpita iz prejšnega odstavka pripravi član komisije oziroma izpraševalec v soglasju s predsednikom komisije.
Pisno nalogo izroči inšpektorju predsednik komisije ali
član komisije, ki ga določi predsednik, neposredno pred pričetkom pisnega dela izpita.
Nalogo (izvirnik in koncept) piše inšpektor na papirju, na katerem je pečat organa, pri katerem je izpitna
komisija.
Uspešno opravljen pisni del izpita je pogoj za opravljanje splošnega in posebnega dela ustnega dela izpita.
11. člen
Na ustnem delu izpita odgovarja inšpektor na vprašanja
iz celotnega predpisanega izpitnega programa. Izpit se opravlja praviloma v enem dnevu.
Pri ustnem delu izpita so navzoči predsednik, člani izpitne komisije in zapisnikar.
Izpraševanje inšpektorja iz posameznega področja ne
sme trajati več kot 30 minut.
12. člen
Če inšpektor brez upravičenega vzroka odstopi od začetega izpita, se šteje, da izpita ni opravil.
13. člen
Uspeh inšpektorja ocenjuje celotna komisija. Komisija
odloča z večino glasov.
Komisija oceni celotni uspeh inšpektorja na izpitu z
upoštevanjem pisnega dela izpita in odgovorov na ustnem
izpitu.
Uspeh inšpektorja oceni komisija z “je opravil” ali “ni
opravil”.
Izpit lahko kandidat dvakrat ponavlja. Čas med enim in
drugim izpitom ne more biti krajši od treh mesecev.
Inšpektor, ki ne opravi dela izpita, lahko iz tega dela
opravlja popravni izpit v roku, ki ga določi izpitna komisija.
Ta rok ne sme biti krajši od enega meseca.
Če inšpektor na popravnem izpitu ni ocenjen uspešno
ali brez opravičila ne pride na popravni izpit ali če med
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popravnim izpitom odstopi, se šteje, da izpita v celoti ni
opravil.
O izpitu, o vprašanjih, ki so postavljena na splošnem in
posebnem delu izpita ter o rezultatih splošnega in posebnega
dela izpita, se vodi zapisnik.

– dokazila o stopnji in vrsti strokovne izobrazbe inšpektorja,
– datum in številko potrdila o izpitu.
Knjiga se lahko vodi tudi kot računalniška evidenca,
katere sestavni del je spis iz prejšnjega člena.

14. člen
Inšpektorju, ki uspešno opravi izpit, se vroči potrdilo o
opravljenem izpitu, ki je priloga k temu pravilniku.
Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu se izda v treh
izvodih, od katerih prejme en izvod kandidat, drugi izvod
prejme organizacijska enota Ministrstva za obrambo, pristojna za organizacijo in kadre, tretji izvod pa hrani izpitna
komisija.
Potrdilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– ime in priimek inšpektorja ter kraj in datum rojstva,
– podatek, kdaj je inšpektor opravil izpit,
– podpis predsednika komisije,
– datum in številko potrdila.

17. člen
Predsedniku, članom in zapisnikarju pripada plačilo za
delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v višini,
ki velja za nadomestila članom izpitnih komisij za strokovne
izpite za delo v državni upravi.

V. EVIDENCA O OPRAVLJENIH IZPITIH
15. člen
Ministrstvo za obrambo vodi za vsakega inšpektorja
spis, v katerega se vloži:
– prijavo za opravljanje izpita z dokazili iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika,
– dokazila o pisnem delu izpita,
– zapisnik iz 13. člena tega pravilnika,
– kopijo potrdila o opravljenem izpitu z izvirnim podpisom predsednika komisije.

16. člen
O opravljenih izpitih se vodi knjiga, ki vsebuje:
– ime in priimek inšpektorja,
– datum in kraj rojstva,
– številko spisa iz prejšnega člena,

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Potrdila o opravljenih strokovnih izpitih požarnih inšpektorjev, izdana po predpisih pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi.
Organizacijska enota Ministrstva za obrambo, pristojna
za organizacijo in kadre, oblikuje spise za vse inšpektorje v
skladu s tem pravilnikom v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o strokovnih izpitih požarnih inšpektorjev in poklicnih gasilcev (Uradni list SRS, št. 13/77).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 161-34/96
Ljubljana, dne 6. februarja 1996.
Jelko Kacin l. r.
Minister za obrambo
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
LJUBLJANA

POTRDILO

_______________________________________________ rojen(a) ____________________________
(ime in priimek)

v kraju ________________________, po izobrazbi ______________________ je dne _____________
opravil(a)

STROKOVNI IZPIT
ZA INŠPEKTORJA ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Kandidat(ka) je opravil(a) IZPIT za inšpektorja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami po
3. in 4. členu pravilnika o opravljanju strokovnega izpita inšpektorjev za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 9/96).

Zap. št. _______________
_____________________
(kraj in datum)

(pečat)

Predsednik izpitne komisije
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423.
Na podlagi 51. člena v zvezi z drugo in sedmo alineo 48.
člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/95, 71/93 in 38/94) in 99.
člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
PRAVILNIK
o merilih za nadomestitev dela stroškov invalidskim
podjetjem
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek, način in višina
nadomestitve dela stroškov za invalide, zaposlene v invalidskem podjetju.
2. člen
Za invalidsko podjetje se po tem pravilniku šteje gospodarska družba po zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
30/93), ki je status invalidskega podjetja (v nadaljevanju: podjetje) pridobila na podlagi soglasja Vlade Republike Slovenije.
3. člen
Podjetju pripada nadomestitev dela stroškov (v nadaljevanju: nadomestilo) za invalide, ki so pri njem v delovnem razmerju v mesecu za katerega se daje nadomestilo in jim je bila invalidnost priznana s pravnomočno odločbo pristojnega organa in sicer:
– delovni invalidi po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92);
– vojni invalidi po zakonu o vojnih invalidih (Uradni list
RS, št. 63/95);
– invalidne osebe po zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Uradni list SRS, št. 18/76);
– kategorizirani mladostniki po zakonu o izobraževanju in
usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 19/76).
4. člen
Višina nadomestila se izračuna na podlagi:
– stopnje invalidnosti in
– deleža zaposlenih invalidov med vsemi zaposlenimi.
Osnova za izračun nadomestila je znesek zajamčenega osebnega dohodka v mesecu, za katerega se nadomestilo izplačuje.
5. člen
Nadomestilo se izračuna tako, da se za vsakega zaposlenega invalida znesek zajamčenega osebnega dohodka pomnoži z
odstotkom, določenim v 8. členu tega pravilnika za posamezno
skupino invalidov. Tako izračunani zneski se nato seštejejo.
Nadomestilo, izračunano po prejšnjem odstavku se za posamezno podjetje poveča v skladu z 9. členom tega pravilnika.
6. člen
Če podjetje zaposluje invalida s krajšim delovnim časom,
se nadomestilo, določeno po prvem odstavku prejšnjega člena,
zmanjša za polovico.
Če za invalida nadomestilo plače za čas usposabljanja ali
pripravništva zagotavlja Republiški zavod za zaposlovanje ali
Zavod pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, se
za te invalide nadomestilo ne izplačuje.
7. člen
Invalide se razporedi v eno od naslednjih skupin:
I. Skupina
Osebe, ki imajo priznan status invalida.
II. Skupina
Osebe, ki imajo priznan status invalida zaradi enega od
naslednjih stanj:

Št. 9 – 16. II. 1996

– lažja duševna manjrazvitost;
– 30% do 60% telesna okvara po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
– nevrotične motnje;
– 40% do 80% invalidnost po predpisih o vojnih invalidih;
– izpadi na kognitivnem področju pri osebah po poškodbi
glave. V tem primeru je potrebno priložiti tudi mnenje centra za
poklicno rehabilitacijo.
III. Skupina
Osebe, ki imajo priznan status invalida zaradi enega od
naslednjih stanj:
– 70% do 100% telesna okvara po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
– več kot 80% invalidnost po predpisih o vojnih invalidih;
– psihotične motnje;
– poleg izpadov na kognitivnem področju še izpadi na
področju čustvenega in vedenjskega delovanja pri osebah po
poškodbi glave. V tem primeru je potrebno predložiti tudi mnenje centra za poklicno rehabilitacijo;
– invalidi, ki jim pripada dodatek za pomoč in postrežbo
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Invalidnost se ugotavlja na podlagi odločbe pristojnega organa. V primeru, ko okvara organizma iz odločbe ni razvidna, pa se
ugotavlja tudi z izvidom in mnenjem pristojnega izvedeniškega
organa, ki je bil podlaga za izdajo odločbe o statusu invalida.
8. člen
Odstotek nadomestila znaša za:
I. skupino
30% zajamčene plače
II. skupino
50% zajamčene plače
III. skupino
70% zajamčene plače.
9. člen
Podjetju se, glede na delež zaposlenih invalidov, nadomestilo poveča, če imajo:
od 50% do 60% zaposlenih invalidov
za 5%
od 61% do 70% zaposlenih invalidov
za 10%
od 71% in več zaposlenih invalidov
za 15%.
10. člen
Podjetje uveljavlja pravico do nadomestila pri Republiškem zavodu za zaposlovanje na obrazcu RZZ-INV-SUB-1, ki je
sestavni del tega pravilnika.
Podjetje mora dostaviti izpolnjen obrazec do 10. dne v
mesecu za pretekli mesec.
V primeru, da podjetje v predpisanem roku ne dostavi izpolnjenega obrazca za pretekli mesec, se nadomestilo ne izplača.
Republiški zavod za zaposlovanje na podlagi meril določenih
s tem navodilom ugotovi pravico do nadomestila in njeno višino.
11. člen
Podjetje, ki želi v tekočem letu povečati število zaposlenih
za več kot 10%, mora predhodno pridobiti mnenje Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba
o kriterijih za dodelitev subvencije invalidskim podjetjem (Uradni list RS, št. 66/93).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 911-001/96
Ljubljana, dne 8. januarja 1996.
Rina Klinar l. r.
Ministrica
za delo, družino
in socialne zadeve
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VLOGA ZA NADOMESTITEV DELA STROŠKOV INVALIDSKEGA PODJETJA
ZA_________________ 199_____
mesec

1. Firma: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Skrajšana firma: ___________________________________________________________
3. Naslov: I__I__I__I__I__I_____________________________________________________
poštna številka
ime pošte
ulica in hišna številka
4. Mat. št.: I__I__I__I__I__I__I__I

5. Šifra dejavnosti: I__I__I__I__I__I__I

6. Občina sedeža: _________________________ 7. Šifra občine: I__I__I__I__I__I__I

7. Preglednica zaposlenih invalidov (sklenjeno delovno razmerje) v invalidskem podjetju zadnji
dan v tem mesecu:
Delovni čas
polni

manj kot polni

Delovni invalidi
Vojni invalidi
Invalidne osebe (ZUZIO)1
Kategorizirani mladostniki
Skupaj

8. Število invalidov na usposabljanju in pripravništvu v podjetju:
Delovni čas
polni
I. sk.

II. sk.

manj kot polni
III. sk.

I. sk.

II. sk.

III. sk.

Brez sklenjenega del. razmerja
S sklenjenim del. razmerjem2

1
2

Invalidi po zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Ur. l. SRS, št. 18/76).
Invalidi, katerim nadomestilo plače zagotavlja Republiški zavod za zaposlovanje ali Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje. Te osebe ste sicer že všteli v 7. točki.
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9. Število zaposlenih invalidov po skupinah prizadetosti (3. člen pravilnika), ki se upoštevajo pri nadom
stroškov (samo tisti s sklenjenim delovnim razmerjem):
Delovni čas
Skupina
I. skupina
II. skupina
III. skupina

polni

manj kot polni

10. Izobrazbena struktura zaposlenih (samo tisti z delovnim razmerjem):
Stopnje izobrazbe

I

II

III

IV

V

VI

VII

Skupaj

Vsi delavci
Invalidi

11. Številka žiro računa: ____________________________________________________
12. Enota banke ali APP: ___________________________________________________

Datum: _____________________

Ime in priimek
kontaktne osebe:

Žig

Ime in priimek
odgovorne osebe:

___________________________

______________________

Tel.: (____) _________________

Podpis: ________________

Faks: (____) ________________

Izpolni REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
1. Datum prejema vloge na OE RZZ: _________________________
2. Delež invalidov: __________

3. Odobrena sredstva: ______________________ SIT

4. Število in datumi nakazil: _______________________________________________

Mnenje pripravil:

Odgovorna oseba:

__________________

_________________
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424.
Na podlagi 10. alinee 114. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94 in 21/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
NAVODILO
o dokumentaciji, ki je potrebna pri uveljavljanju
odškodnine za živali, predmete in surovine
1. člen
To navodilo določa dokumentacijo, ki jo mora predložiti imetnik živali, predmetov ali surovin (v nadaljnjem besedilu: imetnik) za uveljavljanje odškodnine za živali, ki so bile
ubite ali zaklane pri uresničevanju odrejenih ukrepov za
zatiranje kužnih bolezni živali, ter za predmete in surovine,
ki so bili poškodovani, pokvarjeni ali uničeni pri uresničevanju odrejenih ukrepov za zatiranje kužnih bolezni živali.
2. člen
Postopek za izplačilo odškodnine iz 1. člena tega navodila se uvede na zahtevo imetnika, ki mora v ta namen vložiti
pisno vlogo, ki mora vsebovati:
– osebne podatke imetnika (priimek in ime, rojstni podatki, točen naslov prebivališča);
– zahtevano odškodnino za škodo in opis škode, ki je
nastala zaradi odrejenega ukrepa veterinarske inšpekcije.
Imetnik mora zahtevku priložiti naslednjo dokumentacijo:
– odločbo, s katero je bil odrejen zakol ali pokončanje
živali oziroma uničenje kontaminiranih predmetov ali surovin v hlevu oziroma dvorišču imetnika;
– dokazilo o tržni vrednosti živali, surovin oziroma predmetov;
– potrdilo o morebitni prodaji ter vrednosti živali, surovin ali predmetov;
– dokazilo o opravljenem zakolu ali pokončanju živali
oziroma o uničenju kontaminiranih predmetov ali surovin ali
poročilo o zdravstvenem stanju živali po vakcinaciji in drugih ukrepih.
3. člen
Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati navodilo o
dokumentaciji in o načinu dela upravnega organa v postopku
za uveljavljanje odškodnine za živali, surovine in predmete
(Uradni list SRS, št. 10/88).
5. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-17/96-36
Ljubljana, dne 5. februarja 1996.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

USTAVNO SODIŠČE
425.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo članov Sveta Mestne občine Velenje, na
seji dne 25. januarja 1996

Stran 693

o d l o č i l o:
Razveljavi se drugi stavek tretjega odstavka 64. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
– odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95 in 20/95 – odl. US),
ki se glasi: “Če statut ni sprejet, se najprej v tridesetih dneh,
najkasneje pa v šestdesetih dneh ponovno odloča o njegovem sprejemu.”
O b r a z l o ž i t e v:
A)
1. Pobudniki, člani Sveta Mestne občine Velenje, so
ustavnemu sodišču predlagali oceno skladnosti postopka
sprejemanja statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 10/95) z določbo tretjega odstavka 64. člena zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju:
ZLS), ki določa, da se v primeru, da statut občine ni sprejet,
o njegovem sprejemu ponovno odloča najprej v tridesetih,
najkasneje pa v šestdesetih dneh. Ustavno sodišče je pobudo
obravnavalo in z odločbo št. U-I-119/95 z dne 12. 10. 1995
ugotovilo, da postopek sprejemanja statuta Mestne občine
Velenje ni potekal v neskladju z zakonom. Ob obravnavanju
pobude pa je ustavno sodišče sklenilo, da postopek na podlagi 30. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) razširi na oceno ustavnosti
določbe tretjega odstavka 64. člena ZLS v delu, ki se nanaša
na roke za ponovno odločanje o predlogu statuta. Ustavno
sodišče je pozvalo Državni zbor, naj odgovori na vprašanje,
ali sporna določba ne pomeni neutemeljenega poseganja v
lokalno samoupravo.
2. Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora (v nadaljevanju: sekretariat) v odgovoru navaja, da
sporna določba ne predstavlja neutemeljenega poseganja v
organizacijsko avtonomijo občine v nasprotju z načelom lokalne samouprave in prvim odstavkom 140. člena ustave.
Sekretariat v odgovoru poudarja pomen statuta kot temeljnega občinskega akta. Ker gre za tako pomemben akt, naj bi bil
v primeru, da ni sprejet v predlaganem besedilu, “potreben
ponoven temeljit razmislek vseh, ki pri njegovem sprejemanju sodelujejo”. Namen določitve roka, pred katerim ni mogoče ponovno odločati o predlogu statuta, je, da se zagotovi
“dovolj časa za usklajevanje stališč”. Statut, meni sekretariat, se ne more sprejemati v naglici, pa tudi ne v nedogled.
B)
3. Ustava določa v 9. členu, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava, v prvem odstavku 140. člena pa,
da v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina
lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Država je dolžna upoštevati te ustavne določbe in s
svojimi predpisi ne sme poseči v zajamčeno sfero lokalne
samouprave.
4. Ustavno dopustno je, da država ureja organizacijo
organov lokalnih skupnosti, njihove pristojnosti in njihovo
delovanje. Takšno urejanje je običajno tudi v drugih pravnih
sistemih, primerljivih z našim. Okvirna ureditev organizacije
in delovanja občinskih organov mora biti v vseh občinah
enaka, kolikor je to potrebno, da bi bili zagotovljeni enaki
standardi demokracije in pravne varnosti na lokalni ravni na
celotnem ozemlju države. Urejanje organizacijskih vidikov
lokalne samouprave torej ne pomeni nedopustnega poseganja
v zagotovljeno lokalno samoupravo, razen če je z vidika
doseganja opisanega namena nepotrebno oziroma nesorazmerno. Enako velja tudi za urejanje postopkov za sprejemanje splošnih pravnih aktov občine. Zakonodajalec lahko ure-
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di tudi te postopke, vendar le v obsegu, ki je nujen za
zagotovitev pravne varnosti in demokratičnega odločanja o
lokalnih javnih zadevah in ki z vidika doseganja tega namena
ni nesorazmeren.
5. Tretji odstavek 64. člena ZLS določa, da statut občine sprejme občinski svet in sicer z dvetretjinsko večino vseh
članov. Če statut ni sprejet, se najprej v tridesetih, najkasneje
pa v šestdesetih dneh ponovno odloča o njegovem sprejemu.
Namen določbe o rokih za ponovno odločanje o statutu je po
navedbah sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, da se
ob razhajanju članov občinskega sveta glede vsebine statuta
zagotovi “temeljit razmislek vseh, ki pri njegovem sprejemanju sodelujejo” oziroma “dovolj časa za usklajevanje stališč”, po drugi strani pa tudi, da se odločanje o statutu ne
zavleče “v nedogled”.
6. Ustavno dopustni cilj zakonskega urejanja postopka
sprejemanja občinskega statuta je lahko le, da je statut kot
predpis temeljnega pomena za občino deležen višje stopnje
podpore kot druge odločitve in da je plod premišljene odločitve članov občinskega sveta, kar na lokalni ravni utrjuje
demokracijo in pravno varnost. Določba o dvetretjinski večini, ki je potrebna za sprejem statuta, je z vidika tega namena
utemeljena in tudi zadostna. Določbe o rokih za ponovno
odločanje o predlogu statuta, ki ni dosegel zadostne podpore,
po nepotrebnem posegajo v samostojnost občine pri urejanju
lastnih zadev. Nobenega iz opisanega cilja izhajajočega razloga ni, da bi zakonodajalec občini preprečeval, da statut
sprejme v krajšem roku, če se izoblikuje zadostna večina v
občinskem svetu. Tudi določba o končnem roku je z vidika
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doseganja navedenega namena nepotrebna. Po navedbah sekretariata naj bi bil namen te določbe, da se prepreči, da bi se
statut sprejemal “v nedogled”. Če gre za prvi statut nove
občine, bi lahko bil ta rok utemeljen s potrebo po pravočasnem sprejemu temeljnega pravnega akta, ki je za delovanje
občine nujen. Vendar je za dosego tega namena zakonodajalec v 99. členu ZLS (22. člen novele ZLS, Uradni list RS, št.
14/95) že določil, da morajo občine sprejeti statute do 30. 4.
1995. Glede sprememb statutov pa ta cilj ni več upravičen –
ko občina statut ima, lahko na njegovi podlagi deluje in je s
tega vidika vseeno, ali predlog spremembe statuta uspe ali
propade. Zato je tudi nepotrebno občine siliti, da v roku 60
dni ponovno odločajo o predlogu, ki je v postopku propadel.
Občinskega sveta zakonodajalec ne bi smel ovirati pri nadaljnjem usklajevanju o predlogu statuta in pri odločanju o njem
tudi po preteku 60 dni.
C)
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21., 30. in 43. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone
Jerovšek in sodniki, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj,
dr. Janez Šinkovec, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-264/95-7
Ljubljana, dne 25. januarja 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

OBČINE

BELTINCI
426.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s 45.
členom statuta Krajevne skupnosti Dokležovje je Svet KS
Dokležovje na 49. redni seji dne 4. 2. 1996 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Dokležovje
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka, ki bo 10. 3. 1996.
2. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom se bodo
uporabila za:
– izgradnjo kanalizacije,
– sanacijo asfaltnih površin krajevnih ulic,
– sofinanciranje telefonskih priključkov v višini 30%,
– ureditev Nakla in Ribnika,
– obnova in vzdrževanje športnih objektov in igrišč,
– sofinanciranje asfaltiranja pločnikov,
– sofinanciranje obnove cerkve,

– sofinanciranje projektov plinifikacije,
– vzdrževanje obstoječih objektov,
– funkcionalni stroški krajevne skupnosti,
– pomoči in dotacije društvom.
3. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno
54,957.000 SIT, od tega se s samoprispevkom zbere
27,593.000 SIT, preostali del pa bo krajevna skupnost zbrala
s sredstvi širše družbene skupnosti.
4. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer
od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001.
5. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Dokležovje, v denarju, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestil plače ter plačil po pogodbah o delu;
– 2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki
od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo trimesečje;
– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti;
– 2% od pokojnin;
– 2% za delavce, ki so na začasnem delu v tujini in
imajo stalno prebivališče na območju KS Dokležovje od
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povprečnega neto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji v
preteklem letu.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št.
35/85).
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik KS Dokležovje in vsi zaposleni občani, ki še niso vpisani v splošni volilni imenik in
sprejemajo osebni dohodek.
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11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Svet KS.
12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Dokležovje, dne 9. februarja 1996.
Predsednik
Sveta Krajevne skuposti
Dokležovje
Simon Horvat l. r.

8. člen
Na referendumu se glasuje osebno in tajno z glasovnico,
ki ima naslednje besedilo:

CELJE

KRAJEVNA SKUPNOST DOKLEŽOVJE

427.

GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu dne 10. 3. 1996 o uvedbi
krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 4. 1996
do 31. 3. 2001, za območje Krajevne skupnosti Dokležovje.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila
za:
– izgradnjo kanalizacije,
– sanacijo asfaltnih površin krajevnih ulic,
– sofinanciranje telefonskih priključkov v višini 30%,
– ureditev Nakla in Ribnika,
– obnova in vzdrževanje športnih objektov in igrišč,
– sofinanciranje asfaltiranja pločnikov,
– sofinanciranje obnove cerkve,
– sofinanciranje projektov plinifikacije,
– vzdrževanje obstoječih objektov,
– funkcionalni stroški krajevne skupnosti,
– pomoči in dotacije društvom.
Samoprispevek bo znašal:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestil plače ter plačil po pogodbah o delu;
– 2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki
od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo trimesečje;
– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti;
– 2% od pokojnin;
– 2% za delavce, ki so na začasnem delu v tujini in
imajo stalno prebivališče na območju KS Dokležovje od
povprečnega neto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji v
preteklem letu.

Na podlagi 3., 51. in 54. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 100.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94 in 14/95) so
sprejeli občinski sveti Mestne občine Celje dne 30. 1. 1996,
Občine Štore dne 30. 1. 1996 in Občine Vojnik dne 17. 1.
1996

GLASUJEM
ZA
PROTI
Glasuje se tako, da se obkroži beseda ZA, če se strinja z
uvedbo samoprispevka, oziroma besedo PROTI, če se ne
strinja z uvedbo samoprispevka.

ODLOK
o spremembah organiziranosti Vzgojnovarstvenega
zavoda Tončke Čečeve
1. člen
Organiziranost Vzgojnovarstvenega zavoda Tončke Čečeve, ki je bil ustanovljen z odločbo Občinskega ljudskega
odbora Celje, št. 6065/1 v letu 1958 in deluje v skladu z
zakonom o zavodih kot javni zavod na območju Mestne
občine Celje, Občine Štore in Občine Vojnik (v nadaljevanju: soustanoviteljice), se spremeni na način in pod pogoji,
določenimi s tem odlokom.
2. člen
Iz javnega zavoda po poprejšnjem členu se izloči organizacijska enota Štore.
Občina Štore samostojno in v celoti prevzame ustanoviteljske pravice nad izločeno organizacijsko enoto in organizira dejavnost, ki jo je do sedaj opravljal Vzgojnovarstveni
zavod Tončke Čečeve.
3. člen
Mestna občina Celje in Občina Vojnik soustanovita
vzgojnovarstveni zavod na območju obeh občin.

9. člen
Za zbiranje sredstev samoprispevka in izvajanje del bo
odgovoren Svet Krajevne skupnosti Dokležovje.

4. člen
Izločena enota iz 2. člena tega odloka prevzame delavce
Vzgojnovarstvenega zavoda Tončke Čečeve, in sicer praviloma tiste delavce, ki so delali v oddelkih te enote ter sorazmerni del pedagoških in drugih delavcev, ki so opravljali naloge
za bivši Vzgojnovarstveni zavod Tončke Čečeve kot celoto,
kar se določi s posebno pogodbo. Pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.

10. člen
Finančni nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal Svet KS; ki bo o tem
vsaj enkrat letno poročal zboru krajanov.

5. člen
O delitvi premoženja, ki se izvede po bilanci na dan 31.
12. 1995, se dogovorijo Občina Štore in Mestna občina Celje
ter Občina Vojnik najkasneje v 6 mesecih po sprejemu tega
odloka.
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6. člen
V 60 dneh po uveljavitvi tega odloka morajo Občina
Štore ter Mestna občina Celje in Občina Vojnik sprejeti
ustrezne akte za statusno ureditev nove organiziranosti.

1. člen
Do sprejetja proračuna Mestne občine Celje za leto
1996 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se potrebe porabnikov sredstev proračuna začasno financirajo po tem sklepu.

7. člen
Sedanji Vzgojnovarstveni zavod Tončke Čečeve prilagodi organizacijo delovanja vsebini odlokov o spremembah
organiziranosti sprejetih v posameznih občinah v 60 dneh po
uveljavitvi aktov iz 6. člena.

2. člen
Do sprejema proračuna se financiranje občine začasno
nadaljuje za zakonsko določene naloge in obveznosti, na
podlagi proračuna leta 1995.

8. člen
Za objavo tega odloka v imenu soustanoviteljic poskrbi
Mestna občina Celje.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 60200-16/95-26
Celje, dne 30. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

428.
Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta Mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
SKLEP
o objavi sklepa o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Mestne občine Celje v letu 1996

3. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom
proračunskih sredstev lahko obsega največ dvanajstino sredstev po postavkah, kot so bile odobrene v občinskem proračunu za leto 1995 oziroma sorazmeren del sredstev povprečne porabe v letu 1995.
4. člen
Ne glede na določila 3. člena tega sklepa so iz rednega
financiranja izvzeta namenska sredstva, ki se smejo porabiti
le namensko in v višini, kot so bila pridobljena.
5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge
izvrševati v mejah sredstev, določenih v 3. členu tega sklepa,
pri čemer morajo upoštevati postopke in določila, ki veljajo
za izvrševanje odloka o proračunu Mestne občine Celje za
leto 1995 (Uradni list RS, št. 49/95 in 70/95).
6. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja, bodo sestavni del proračuna občine za leto 1996 in se
morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
7. člen
Župana Mestne občine Celje se zadolžuje za tekoče
usklajevanje potreb in možnosti oziroma za realizacijo določil tega sklepa za dosego normalnega poslovanja porabnikov
proračunskih sredstev.
8. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje,
do veljavnosti odloka o proračunu Mestne občine Celje za
leto 1996.
Št. 40100-2/95
Celje, dne 30. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

Objavljam sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v letu 1996, ki ga je Občinski
svet Mestne občine Celje sprejel na seji dne 30. 1. 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet Mestne občine Celje na
seji dne 30. 1. 1996 sprejel
SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne
občine Celje v letu 1996

429.
Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno
besedilo (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
SKLEP
o objavi sklepa o javni razgrnitvi osnutka spremembe
ZN Gospodarska cona v Celju (ZN Industrija jug in ZN
Industrija sever)
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Objavljam sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe
ZN Gospodarska cona v Celju (ZN Industrija jug in ZN
Industrija sever), ki ga je Občinski svet Mestne občine Celje
sprejel na seji dne 30. 1. 1996.
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Št. 352/A-16/96
Celje, dne 30. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Celje
Lojze Oset l. r.

Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93, 71/93) je sprejel Občinski svet Mestne občine
Celje na seji dne 30. 1. 1996
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka spremembe zazidalnega
načrta Gospodarska cona v Celju (ZN Industrija jug in
ZN Industrija sever)
I
Občinski svet Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka spremembe zazidalnega načrta Gospodarska
cona v Celju (ZN Industrija jug in ZN Industrija sever), ki ga
je izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o., pod št. 495/95
in je v skladu s prostorskimi sestavinami sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje (Uradni list SRS, št.
40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).
II
Osnutek spremembe navedenega zazidalnega načrta se
nanaša na gradnjo bencinskega servisa ob Mariborski cesti
ob križišču s Kovinarsko ulico.
III
Javna razgrnitev osnutka spremembe ZN Gospodarska
cona v Celju (ZN Industrija jug in ZN Industrija sever) se
prične osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS, na
sedežu KS Gaberje in v prostorih Mestne občine Celje na
Zavodu za planiranje in izgradnjo Občine Celje in traja 30
dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Občine Celje. Datum in kraj obravnave
bosta objavljena naknadno na sedežu KS Gaberje in v časopisu Novi tednik.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko
pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se KS strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do
njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu
Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.

ČRNOMELJ
430.
Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94) in 19. člena statuta Občine Črnomelj, je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 25. 1. 1996 sprejel
ODLOK
o izdajanju javnega glasila Občine Črnomelj
1. člen
Občina Črnomelj prične z izdajanjem javnega glasila z
nazivom “Novice iz naše občine – informativni časopis Občine Črnomelj” (v nadaljevanju: časopis).
Izdajatelj časopisa je Občinski svet občine Črnomelj.
Sedež izdajatelja je v Črnomlju, Trg svobode 3.
2. člen
Namen časopisa je skladno s programsko zasnovo, ki jo
določa izdajatelj, obveščati krajane na območju Občine Črnomelj o dogajanjih v Občini Črnomelj, pri čemer mora biti v
ospredju objektivno, celovito in pravočasno poročanje o dogajanjih na različnih področjih dejavnosti (političnem, gospodarskem in drugih področjih).
3. člen
Časopis praviloma izhaja vsaka dva meseca, na formatu
A-4, v dvobarvnem tisku in slovenskem jeziku.
Naklada časopisa je ca. 4.500 izvodov.
4. člen
Za zagotavljanje širšega družbenega vpliva na programsko zasnovo in uredniško politiko časopisa, izdajatelj imenuje petčlanski časopisni svet, katerega mandat traja štiri leta.
Člani so lahko ponovno imenovani.
S pravilnikom si časopisni svet in odgovorni urednik
uredita način medsebojnega sodelovanja.
Naloge časopisnega sveta so:
– obravnavanje vseh vprašanj, ki so vezana na uresničevanje programske zasnove in uredniške politike časopisa.
5. člen
Za urejanje časopisa in določanje uredniške politike
(načrtovanje vsebine posamezne številke, presoja prispevkov
za objavo idr.) izdajatelj imenuje odgovornega urednika.
Odgovorni urednik je za izvajanje uredniške politike
odgovoren izdajatelju in časopisnemu svetu ter jima najmanj
enkrat letno tudi poroča o svojem delu.
Mandat urednika traja štiri leta.
6. člen
Na vsakem izvodu časopisa morajo biti navedeni naslednji podatki: naziv časopisa, ime in naslov izdajatelja,
tiskarna, kraj in datum natisa, ime odgovornega urednika.
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7. člen
Izdajatelj zagotavlja za redno izdajanje časopisa materialne in druge pogoje. Potrebna finančna sredstva se zagotavljajo praviloma vsakoletno v proračunu Občine Črnomelj.
8. člen
Izdajatelj je dolžan pred začetkom izdajanja priglasiti
časopis pristojnemu organu, zaradi vpisa v evidenco javnih
glasil.
9. člen
Ta odlok stopi v veljavo dan po objavi v Uradnem listu
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GORNJA RADGONA
432.
Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 26. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 22. člena statuta
Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 60/95) je Občinski svet občine Gornja Radgona na seji dne 11. 1. 1996
sprejel
ODLOK
o gospodarskih javnih službah v Občini Gornja
Radgona

RS.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Št. 612-001/96
Črnomelj, dne 25. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

1. člen
S tem odlokom se določajo načini in oblike izvajanja
gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: javne službe). Z
javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine
kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje je v javnem interesu Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju: občine), zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar
in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
II. JAVNE SLUŽBE

DORNAVA
431.
Na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) volilna
komisija Občine Dornava
RAZPISUJE
nadomestne volitve v Občinski svet občine Dornava
1
Nadomestne volitve bodo:
– v volilni enoti 5, ki obsega območja naselij Bratislavci, Polenci in Polenšak.
2
V 5. volilni enoti se voli en član sveta.
3
Nadomestne volitve v občinski svet bodo v nedeljo 21.
4. 1996.
4
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje dan objave v Uradnem listu RS.
5
Za izvedbo nadomestnih volitev skrbi občinska volilna
komisija.
Predsednik
občinske volilne komisije
Občine Dornava
Milan Šilak l. r.

2. člen
Obvezne javne službe so:
1. Oskrba s pitno vodo, ki obsega zajemanje, čiščenje in
dovajanje vode uporabnikom.
2. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
3. Ravnanje s komunalnimi odpadki.
4. Odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.
5. Javna snaga, čiščenje javnih površin in urejanje objektov javne komunalne rabe.
6. Urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin.
7. Pregledovanje, nadzorovanje, čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
8. Gasilska služba.
9. Zimska služba.
10. Vzdrževanje in varstvo lokalnih in nekategoriziranih cest (krajevne ceste).
3. člen
Izbirne javne službe so:
– oskrba naselij s plinom,
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo
prometnih in drugih javnih prometnih površin,
– urejanje pokopališč, pokopališka in pogrebna dejavnost, ki obsega pogrebne storitve, storitve v zvezi z upepeljevanjem in oddajanjem prostorov za grobove v najem,
– urejanje prometne in neprometne signalizacije,
– vzdrževanje, varstvo, gradnja in rekonstrukcija ulic,
trgov s pripadajočimi napravami in opremo,
– urejanje javnih parkov, nasadov, drevoredov, zelenic,
športnih in otroških igrišč in drugih javnih površin s pripadajočimi napravami in opremo,
– urejanje javnih parkirišč, dovoznih poti, peš poti, pločnikov in drugih javnih poti v naseljih,
– pregledovanje, nadzorovanje, čiščenje in vzdrževanje
komunalnih naprav,
– plakatiranje in obveščanje,
– deratizacija in dezinfekcija.
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4. člen
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z javnimi službami so
pod enakimi pogoji dostopne vsakomur.
5. člen
Za podrobnejšo opredelitev posamezne javne službe iz
2. in 3. člena tega odloka se z odloki ali akti občinskega sveta
določi še:
– organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska
razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb, ki so lastnina občine ter varstvo, ki ga kot
javno dobro uživa ter
– drugi elementi, pomembni za opravljanje in razvoj
javne službe.
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9. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lastnini občine ali podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske javne službe.
Vprašanja povezana z dejavnostjo javnega podjetja in
njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih
za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti
med občino kot ustanoviteljico in javnim podjetjem se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
10. člen
Za izvajanje javnih služb lahko občina da koncesijo
pravni ali fizični osebi, ki je registrirana v Republiki Sloveniji in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere občinski svet na podlagi javnega razpisa.
S koncesijskim aktom se določi predmet in pogoji opravljanja javne službe za posamezno koncesijo.

III. IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB

IV. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN
RAZVOJNE NALOGE

6. člen
Občina Gornja Radgona zagotavlja javne službe v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij.

11. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
na področju javnih služb opravlja strokovna služba občinske
uprave.

7. člen
V javnem podjetju se izvajajo naslednje javne službe:
– oskrba s pitno vodo, ki obsega zajemanje, čiščenje in
dovajanje vode uporabnikom,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin in urejanje
objektov javne komunalne rabe,
– pregledovanje, nadzorovanje, čiščenje in vzdrževanje
komunalnih naprav,
– zimska služba,
– vzdrževanje in varstvo lokalnih in nekategoriziranih
cest (krajevne ceste).
8. člen
Koncesija se razpisuje za naslednje javne službe:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo
prometnih in drugih javnih prometnih površin,
– urejanje prometne in neprometne signalizacije,
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost, ki obsega pogrebne storitve, storitve v zvezi z upepeljevanjem in oddajanjem prostorov za grobove v najem,
– oskrba naselij s plinom,
– urejanje javnih parkov, nasadov, drevoredov, zelenic,
športnih in otroških igrišč in drugih javnih površin,
– urejanje javnih parkirišč, dovoznih poti, peš poti, pločnikov in drugih javnih poti v naseljih,
– vzdrževanje, varstvo, gradnja in rekonstrukcija ulic,
trgov s pripadajočimi napravami in opremo,
– gasilska služba,
– plakatiranje in obveščanje,
– deratizacija in dezinfekcija.

12. člen
Naloge iz 11. člena tega odloka se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje javnih služb,
– koordiniranje razvoja in priprave planskih dokumentov iz tega področja,
– vodenje postopkov razpisovanja in oddaje koncesije,
– strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
– financiranje javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem
za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne
objekte in naprave javnih služb, če ni kot javno pooblastilo
preneseno na izvajalce javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave javnih služb in vodenje podzemnega katastra, če ni kot javno pooblastilo preneseno na
izvajalce javnih služb.
O dajanju javnih pooblastil iz tega člena odloča občinski svet.
V. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
13. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobirn se oblikuje svet
uporabnikov občine, ki ga imenuje občinski svet in ima 11
članov.
Svet sestavljajo predstavniki uporabnikov javnih dobrin, in sicer: krajevne skupnosti sedem članov (vsaka krajevna skupnost enega člana), negospodarstvo enega člana,
gospodarstvo enega člana, Obrtna zbornica enega člana in
Društvo upokojencev enega člana.
14. člen
Svet uporabnikov zlasti:
– usklajuje interese prebivalcev lokalne skupnosti in
predlaga skupne predloge občinskemu svetu in županu,
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– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem in
financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in
naprav v razmerju do občine,
– zastopa interese občanov v razmerju do izvajalcev
storitev in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali
drugimi akti o delu in poslovanju.
Občina zagotovi materialne in finančne pogoje za delo
sveta uporabnikov.

Št. 9 – 16. II. 1996

ODLOK
o obvezni uporabi javne kanalizacije v naselju Negova
1. člen
Ta odlok določa način in splošne pogoje gospodarjenja
s komunalnimi objekti in napravami v naselju Negova ter
pravice in obveznosti upravljalca in uporabnikov teh naprav
in objektov (v nadaljevanju: javna kanalizacija).
Objekti in naprave javne kanalizacije so:
– zbirni kanali z revizijskimi jaški,
– čistilna naprava za čiščenje odpadnih voda.

VI. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
15. člen
Storitve javnih služb, ki so individualno določjive in
izmerljive se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe. Cena je lahko tudi v obliki
tarife, takse, nadomestila ali povračila. Uporabniki, katerim
so zagotovljene storitve javnih služb, morajo te storitve obvezno uporabljati in plačati.
Cene se oblikujejo in določijo na način in po postopku,
ki ga določa zakon ali odlok občine.
Iz sredstev proračuna se financirajo javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso
določljivi ali katerih uporaba izmerljiva.
Občina lahko za financiranje javnih služb predpiše davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe
in nalog lokalnih skupnosti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Do sprejetja aktov iz 5. člena tega odloka, se za ureditev
zadev, ki niso urejene s tem odlokom: uporabljajo določbe
predpisov, izdanih na podlagi 41. člena zakona o komunalnih
dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) oziroma določbe drugih predpisov, če niso v nasprotju s tem odlokom.
17. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati
odlok o komunalnih dejavnostih v Občini Gornja Radgona
(Uradne objave, št. 21/84).
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 301-23/95-00
Gornja Radgona, dne 12. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.

433.
Na podlagi 4. in 80. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93), zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št.
10/91 in 13/94) in 22. člena statuta Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 60/95) je Občinski svet Gornja Radgona
na seji dne 11. 1. 1996 sprejel

2. člen
Gospodarjenje z javno kanalizacijo obsega:
– gospodarno koriščenje javne kanalizacije v skladu s
tem odlokom in drugimi predpisi, normativi in pravilniki,
– redno vzdrževanje javne kanalizacije ter izvedbo potrebnih rekonstrukcij.
3. člen
Z javno kanalizacijo v naselju Negova upravlja Komunalno podjetje Gornja Radgona (v nadaljevanju: upravljalec).
4. člen
Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna za vse
fizične in pravne osebe, ki iz objektov odvajajo odpadne in
druge vode.
Uporabnik je dolžan pred izdajo lokacijskega dovoljenja pridobiti soglasje upravljalca.
5. člen
Priključitev hišne kanalizacije na javno kanalizacijo
opravi upravljalec na stroške investitorja. Priključitev mora
biti izvedena pred izdajo lokacijskega dovoljenja. O opravljeni priključitvi izda upravljalec potrdilo.
Priključitev starih obstoječih objketov na javno kanalizacijo je obvezna v roku 4 mesecev po sprejetju tega odloka.
6. člen
Uporabnik ima pravico odpovedati priključitve le v primeru, da objekt poruši, in sicer najmanj 30 dni pred nameravano porušitvijo.
7. člen
Uporabniki javne kanalizacije so dolžni redno plačevati
stroške odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Merilo za plačilo, je količina porabljene vode iz javnega vodovoda.
Uporabniki javne kanalizacije, ki niso priključeni na
javni vodovod plačujejo stroške odvajanja in čiščenje odpadnih voda na podlagi naslednjih kriterijev:
A: gospodinjstvo:
– število članov gospodinjstva,
– število živali,
– število vozil ipd.
B: podjetja, obrt:
– po izkustvenem normativu.
Višino prispevkov za odvajanje in čiščenje odpadne
vode določa upravljalec v soglasju z občinskim svetom ter v
skladu z veljavnimi predpisi o cenah.
8. člen
Uporabniki so dolžni pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo plačati upravljalcu priključnino. Višino priključnine določi upravljalec.
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9. člen
Naloge upravljalca:
– redno vzdrževanje objekta in naprave, tako da je uporabnikom omogočeno redno odvajanje odpadnih voda,
– obnavljati dotrajano omrežje ter dotrajane dele objektov in naprav javne kanalizacije,
– poskrbeti za ustrezno zavarovanje objektov in naprav
javne kanalizacije,
– objekte in naprave ustrezno vzdrževati,
– izdajati uporabnikom ustrezna soglasja in jim omogočiti priključek.
10. člen
Obveznosti uporabnika javne kanalizacije je vzdrževanje hišne kanalizacije, hišnega priključka, tako, da bo iztok
izpolnjeval pogoje iz priključka.
Uporabnikom ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo:
– odpadne vode, ki vsebujejo strupene snovi v višjih
koncentracijah kot je to dovoljeno s strokovnim navodilom
o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi
in o dopustnih temperaturah vode (Uradni list SRS, št.
18/85),
– vodo pomešamo s tekočimi gorivi, olji in mazivi,
– radioaktivne snovi,
– snovi, ki razvijajo strupene in eksplozivne pline,
– snovi, ki bi kvarno vplivale na kanalsko omrežje,
– gnoj, pepel, kosti, mavec, cement, pesek, tehnološke
peske, usnje, konzerve, steklo in druge tehnološke in komunalne odpadke,
– neprečiščene tehnološke vode,
– snovi oziroma odpadne vode, ki jih določi s pravilnikom upravljalec glede na tehnologijo čiščenja.
11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za
prekršek upravljalec, če:
– ne opravlja obveznosti iz 9. člena odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba upravljalca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje fizična ali pravna oseba, ki je nosilec dejavnosti, če krši določila 4., 5., in 10. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
13. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz 12. člena tega odloka.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja zdravstvena in komunalna inšpekcija, komunalni nadzornik in upravljalec.
15. člen
Za zadeve, ki niso urejene s tem odlokom, se uporabljajo odločbe odloka o upravljanju, vzdrževanjem in obvezni
uporabi kanalizacije v Občini Gornja Radgona (Uradne objave, št. 6/85).
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16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353-4/95
Gornja Radgona, dne 12. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.

GORNJI PETROVCI
434.
Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) ter 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I285/94-105, 63/95 – obvezna razlaga in 65/95 – odločba US
RS, št. U-I-58/95) ter 21. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občinski svet občine Gornji
Petrovci dne 18. 1. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Gornji
Petrovci za leto 1995
1. člen
V odloku o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto
1995 (Uradni list RS, št. 66/95) se v 3. členu spremeni prvi
odstavek in glasi:
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto
1995 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1995 v višini 114,758.980,20 SIT in se razporedijo
za:
– tekoče obveznosti 45,652.256,00 SIT
– investicijske obveznosti 69,106.724,20 SIT.
2. člen
Vsa druga določila odloka o proračunu Občine Gornji
Petrovci za leto 1995 ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi, uporablja pa se od 1.
januarja 1995 dalje.
Št. 403-1/96
Gornji Petrovci, dne 18. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

435.
Na podlagi 86. člena statuta Občine Gornji Petrovci
(Uradni list RS, št. 31/95) je Občinski svet občine Gornji
Petrovci na seji dne 18. 1. 1996 sprejel
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ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji
Petrovci do sprejetja proračuna za leto 1996
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Gornji Petrovci za leto
1996 se financirajo zakonsko določene obveznosti do porabnikov proračunskih sredstev na osnovi proračuna iz leta 1995.
2. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom
proračunskih sredstev lahko mesečno obsega največ povprečno porabljeno dvanajstino v letu 1995.
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3. člen
Rok za javno razpravo bo dogovorjen naknadno.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem sprejetja.
Št. 352-1/96
Gornji Petrovci, dne 18. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

3. člen
Doseženi prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni
del proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 1996.
4. člen
Z vsemi sredstvi, ki so namenjena financiranju proračunskih dejavnosti za Občino Gornji Petrovci, razpolaga župan.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. januarja 1996 dalje.
Št. 403-2/96
Gornji Petrovci, dne 18. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

436.
Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 21. člena statuta Občine Gornji Petrovci je
Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 18. 1. 1996
sprejel
SKLEP
o dopolnitvi programa priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Murska Sobota za območje Občine Gornji
Petrovci

GROSUPLJE
437.
Na podlagi tretjega odstavka 22. člena in 37. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 18.
člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je
Občinski svet občine Grosuplje na 13. seji dne 31. 1. 1996
sprejel
ODLOK
o davku od premoženja v Občini Grosuplje
1. člen
Davek od premoženja iz 2. in 3. točke 14. člena, izračunan na podlagi 17. in 23. člena zakona o davkih občanov –
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 8/91 in 7/93), se
poveča trikrat.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 416-1001/95
Grosuplje, dne 31. januarja 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

HODOŠ-ŠALOVCI
1. člen
Dopolni se program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Murska Sobota za območje Občine Gornji Petrovci z
navedbo, da se spremembe nanašajo tudi na železniško progo
Puconci–Hodoš (2. člen programa, ki ga je občinski svet
sprejel 26. 7. 1995).
2. člen
Ponovna razgrnitev bo združena z razgrnitvijo lokacijskega načrta za železniško progo, ki je predvidena v mesecu
marcu.

438.
Na podlagi 30. člena zakona o referendumu (Uradni list
RS, št. 15/94), zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.
35/85), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka v denarju in delu na območju KS Domanjševci (Uradni list RS, št. 1/96) in izida referenduma z dne 28. 1.
1996 objavljamo
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju in delu
na območju Krajevne skupnosti Domanjševci
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1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Domanjševci – v naselju Domanjševci, se po odločitvi občanov na referendumu
dne 28. januarja 1996, uvede krajevni samoprispevek.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo petih let, in
sicer od 1. 3. 1996 do 29. 2. 2001.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
računu Krajevne skupnosti Domanjševci na številki ŽR
51900-842-033-82565.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal
svet Krajevne skupnosti Domanjševci, ki bo enkrat letno
poročal zboru krajanov o uporabi zbranih sredstev samoprispevka.
4. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila
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7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Murska Sobota.
Samoprispevek zaposlenih v tujini pa obračunava svet
Krajevne skupnosti Domanjševci.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Krajevni skupnosti Domanjševci dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
8. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o
dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.

za:
– sofinanciranje za asfaltiranje občinskih cest v višini 5%,
– vzdrževanje in asfaltiranje vseh vaških cest,
– ureditev mrliške vežice,
– vzdrževanje vseh vaških objektov,
– sofinanciranje izgradnje kabelske TV,
– dotacije raznim društvom in organizacijam.
5. člen
Krajevni samoprispevek v denarju bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem na območju Krajevne skupnosti Domanjševci, in sicer:
v denarju:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja,
nadomestil in pokojnin,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 2% od čistega dohodka obrtnikov, podjetnikov,
– občani, ki so na začasnem delu v tujini, bodo plačevali
samoprispevek 20 DEM v tolarski protivrednosti na mesec v
enkratnem letnem znesku,
– tolarsko protivrednost 150 DEM letno od lastnikov
vikendov, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Domanjševci,
v delu:
– 3 traktorske prevoze letno na občana, nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane, kolikor ima lasten traktor.
Nadomestila za neopravljene traktorske prevoze sproti
določa svet krajevne skupnosti.
– vsako gospodinjstvo po 3 delovne dneve v letu. V
primeru neizpolnitve delovne obveznosti se le-ta poravna v
denarju, in sicer v tolarski protivrednosti 40 DEM za en
delovni dan.
6. člen
Samoprispevka v denarju so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku: prejemniki socialnovarstvenih pomoči, otroških dodatkov, invalidnin, štipendij učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in
odpravnin.

Predsednik
Krajevne skupnosti Domanjševci
Vendel Škaper l. r.

439.
Volilna komisija Krajevne skupnosti Domanjševci daje
POROČILO
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Domanjševci, ki je bil dne 28. januarja 1996
1
Na območju krajevne skupnosti je bilo eno glasovalno
mesto odprto od 7. do 19. ure. Volilna komisija ni prejela
pripomb na sam potek glasovanja.
2
Izid glasovanja je bil naslednji:
– v volilnem imeniku je bilo vpisanih 285 volilnih upravičencev,
– na referendumu je glasovalo 203 volivcev,
– ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 155 volivcev,
– PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 45 volivcev,
– neveljavne so bile 3 glasovnice.
3
Volilna komisija ugotavlja, da je referendum za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Domanjševci uspel, saj je zanj glasovalo 76,35% volivcev.
Predsednik
volilne komisije
Krajevne skupnosti Domanjševci
Vendel Škaper l. r.
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KRŠKO
440.
Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS 45/94 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95) in 19.
člena začasnega poslovnika Občinskega sveta je Občinski
svet občine Krško na 13. seji dne 30. 1. 1996 sprejel
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II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v
Krškem.
Št. 1-466-2/96
Krško, dne 30. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franc Bogovič l. r.

ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe Občine Krško v
letu 1996
1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Krško za leto
1996 se bodo potrebe javne porabe financirale na podlagi
odloka o proračunu Občine Krško za leto 1995.
2. člen
Razporeditev prihodkov za posamezni mesec v obdobju
začasnega financiranja ne sme presegati 1/12 realiziranih
prihodkov v letu 1995.
Osnova za financiranje zagotovljene porabe je sprejeti
proračun za leto 1995.
3. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Krško za leto 1996.
4. člen
Ta odlok prične veljati z dnevom objave v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1996
dalje.
Št. 403-9/96-1/18
Krško, dne 30. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franc Bogovič l. r.

441.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 ) in 19.
člena začasnega poslovnika občinskega sveta je Občinski
svet občine Krško na 13. seji dne 30. 1. 1996 sprejel
SKLEP
o nastanku javnega dobra
I
Javno dobro nastane na:
– parc. št. 3033/11 pot v izmeri 206 m2, k.o. Krško,
vpisana v vložek št. 424, ki je splošnega ljudskega premoženja z zaznamovanim upravnim organom Občina Videm–Krško.
Zaradi potrebe po obstoju javnega dobra se nepremičnina parc. št. 3033/11 vpiše v vložek glavne knjige iste k.o, v
kateri nepremičnina leži z označbo javnega dobra.

LENDAVA
442.
Na podlagi 24. in 50. člena statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Lendava
dne 20. 12. 1995 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Lendava za leto 1995
1. člen
V odloku o proračunu Občine Lendava za leto 1995
(Uradni list RS, št. 40/95) se spremeni 2. člen tako, da glasi:
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna
846,000.000 SIT in se razporedijo za:

znašajo
SIT

– delo občinskih organov
– socialne transferje
– plačila na področju družbenih
dejavnosti
– plačila storitev ter subvencije
in intervencije v gospodarstvu
– druge odhodke
– odhodke investicijskega značaja
– finančne tokove, oblikovanje rezerv
in druge obveznosti

51,550.000
1,300.000
268,199.000
121,824.000
85,388.000
304,400.000
13,339.000

3. člen
V stalne rezerve Občine Lendava se izloči 0,5% od
doseženih prihodkov. O uporabi sredstev stalnih rezerv za
namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o
financiranju občin odloča župan, in sicer do zneska, določenega v proračunu za leto 1995, to je 4,230.000 SIT.
4. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča
župan, in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče
predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
5. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti, odloča
župan.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 40100-0003/95
Lendava, dne 20. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

443.
Na podlagi 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Lendava na 10.
redni seji dne 20. 12. 1995 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje
izven ureditvenih naselij v Občini Lendava, ki se ne
urejajo s PIN
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki se ne urejajo s prostorsko
izvedbenimi načrti (Uradne objave, št. 28/88).
2. člen
V drugem odstavku 6. člena ter v drugem in petem
odstavku 7. člena se besede “Kmetijska zemljiška skupnost”
črtajo in nadomestijo z besedami: “Upravna enota Lendava,
Notranja organizacijska enota za kmetijstvo, v sodelovanju s
predstavnikom občinskega upravnega organa za kmetijstvo”.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200-0003/95
Lendava, dne 20. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

LJUTOMER
444.
Na podlagi določil 99. člena stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91, 19/91 in 21/94) in 8. člena odloka o
ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Ljutomer (Uradni
list RS, št. 20/93 in 72/95) je Upravni odbor Stanovanjskega
sklada Občine Ljutomer na seji dne 27. 12. 1995 sprejel
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o porabi
sredstev Stanovanjskega sklada Občine Ljutomer
1. člen
S spremembami in dopolnitvami tega pravilnika se dopolni pravilnik o porabi sredstev Stanovanjskega sklada Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 21/94 in 13/95, v nadaljevanju: osnovni pravilnik).
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2. člen
Za 3. členom osnovnega pravilnika se doda nov 3.a
člen, ki se glasi:
Zavarovanje kredita je mogoče s hipoteko, s plačilno
sposobnimi poroki ali preko zavarovalnice. Kredit se vrača z
mesečnimi anuitetami, najdaljša doba vračila kredita je praviloma 10 let. Obrestna mera se praviloma določi v višini, ki
jo obračunava za svoje kredite Stanovanjski sklad Republike
Slovenije.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-1/95-1808
Ljutomer, dne 27. decembra 1995.
Predsednik
UO Stanovanjskega sklada
Občine Ljutomer
Tomi Nemec, dipl. ek. l. r.

NOVO MESTO
445.
Na podlagi 30. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92
– odločba US RS) in 100.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS in Uradni list RS št. 57/94 in 14/95) je
Občinski svet mestne občine Novo mesto v soglasju s sprejetim sklepom Občinskega sveta občine Šentjernej št. 06195/103 z dne 10. 7. 1995 in sprejetim soglasjem Občinskega
sveta občine Škocjan št. 220/95 z dne 20. 12. 1995, na seji
dne 6. 7. 1995, št. 012-11/95-12 sprejel
ODLOK
o določitvi območja delovanja ter načina oblikovanja
organov Sklada stavbnih zemljišč Občine Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se začasno, do reorganizacije Sklada
stavbnih zemljišč Občine Novo mesto (v nadaljevanju: sklad),
določi območje delovanja sklada ter način oblikovanja upravnega odbora in komisije za oddajo stavbnih zemljišč.
2. člen
Sklad nadaljuje svoje delo na območjih vseh novonastalih občin na območju Občine Novo mesto.
3. člen
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
štiri člane. Člani upravnega odbora so župan Mestne občine
Novo mesto, župan Občine Šentjernej, župan Občine Škocjan, sekretar Sekretariata za varstvo okolja in urejanje prostora pri Mestni občini Novo mesto in sekretar Sekretariata za
komunalne zadeve pri Mestni občini Novo mesto.
Predsednika in njegovega namestnika določi upravni
odbor izmed navedenih članov upravnega odbora.
4. člen
Sklad ima komisijo za oddajo stavbnega zemljišča. Komisija ima predsednika, namestnika predsednika in pet članov.
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V komisijo za oddajo stavbnih zemljišč Občine Šentjernej in Občina Škocjan predlagata vsaka po enega člana,
Mestna občina Novo mesto pa predlaga predsednika, namestnika in tri člane. Komisijo imenuje upravni odbor Sklada stavbnih zemljišč Občine Novo mesto.
Komisija odloča o sestavi štirih članov, predsednika ali
namestnika in ob obvezni prisotnosti člana, ki ga je predlagala občina, v kateri leži zemljišče, ki je predmet odločanja.

Št. 9 – 16. II. 1996

3. člen
Določila odloka o proračunu občine za leto 1995 se
smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 401-2/96-12
Novo mesto, dne 31. januarja 1996.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine
Novo mesto (SDL, št. 14/85), ki so z njim v nasprotju.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-11/95-12
Novo mesto, dne 10. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škocjan
Marija Halas l. r.

446.
Na podlagi 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93, 80/94), 57.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95 in 20/95) ter 17. člena statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95 in 37/95) je Občinski
svet mestne občine Novo mesto na 15. seji dne 31. 1. 1996
sprejel
ODLOK
o začasnem financiranju proračunskih potreb Mestne
občine Novo mesto v letu 1996
1. člen
Do sprejetja proračuna Mestne občine Novo mesto za
leto 1996, se financiranje potreb proračunskih porabnikov,
začasno nadaljuje na podlagi proračuna Mestne občine Novo
mesto za leto 1995. Pri začasnem financiranju po prejšnjem
odstavku, se lahko mesečno porabi največ dvanajstina proračuna za prejšnje leto.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni
del proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1996 in se
morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.

Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

447.
Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89), 15. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Novo
mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/88 in 3/89) ter 10.,
17. in 63. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 13/95 in 37/95) je Občinski svet mestne občine
Novo mesto na 14. seji dne 25. 1. 1996 sprejel
SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča
I
Vrednost točke, ki bo osnova za obračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Novo mesto za leto 1996 znaša:
– za stanovanja, stanovanjske in
počitniške hiše in garaže zasebnih
lastnikov
0,020822 SIT
– za objekte družbene dejavnosti
0,013206 SIT
– za poslovne površine v stavbah,
ki se uporabljajo in nezazidana
stavbna zemljišča v uporabi podjetja
0,026399 SIT
– za ostala nezazidana stavbna
zemljišča
0,004982 SIT
II
Določena mesečna vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se uporabi za odmero nadomestila
za pravne in fizične osebe v letu 1996.
Št. 462-2/96-12
Novo mesto, dne 25. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

ODRANCI
448.
Občinska volilna komisija Odranci je na seji dne
29. januarja 1996 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov volilnih enot pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 9 – 16. II. 1996

Stran 707

dveh članov Občinskega sveta občine Odranci na nadomestnih volitvah 28. januarja 1996 ugotovila rezultate glasovanja
ter izid volitev za člana Občinskega sveta občine Odranci in
objavlja

1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Podčetrtek
se v prvem polletju 1996 začasno financirajo po tem odloku.

POROČILO
o izidu nadomestnih volitev dveh članov Občinskega
sveta občine Odranci

2. člen
Do sprejetja proračuna Občine Podčetrtek za leto 1996
se začasno financirajo potrebe mesečno v višini 1/12 realiziranih odhodkov proračuna občine Podčetrtek za leto 1995.

Volilna enota 402 – Občine Odranci:
Število volivcev: 472
Število oddanih glasov: 139
Število neveljavnih glasov: 19
Število veljavnih glasov: 120.
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Štefan Bogdan 120 glasov.
Volilna enota 403 – Občine Odranci:
Število volivcev: 466
Število oddanih glasov: 122
Število neveljavnih glasov: 8
Število veljavnih glasov: 114.
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Ciril Kavaš 114 glasov.
Občinska volilna komisija Odranci je na podlagi 11.
člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94 in 33/94) ugotovila, da sta za nadomestna člana Občinskega sveta občine Odranci izvoljena naslednja kandidata:
Volilna enota 402 – Občine Odranci
Štefan Bogdan, rojen 5. 10. 1944, Odranci, Mladinska 6.
Volilna enota 403 – Občine Odranci
Ciril Kavaš, rojen 5. 5. 1957, Odranci, Naselje Gredice 7.
Št. OVK-NV-10/96
Odranci, dne 29. januarja 1996.
Občinske volilne
komisije Odranci
Predsednik
Mirko Vrbnjak l. r.
Člani:
Marica Antolin l. r.
Franc Tompa l. r.
Edo Petek l. r.
Stanko Casar l. r.
Silva Mertik l. r.

3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševati plačila porabnikov proračuna le do višine zneskov iz
določila zakona o financiranju občin in drugih predpisov, ki
se nanašajo na proračun občine in državni proračun.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave, uporablja pa se
od 1. 1. 1996 do najkasneje 31. 3. 1996.
Št. 061-69/96
Podčetrtek, dne 6. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

PUCONCI
450.
Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 60. člena
statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Puconci na seji dne 2. 12. 1995 sprejel
ODLOK
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organiziranost občinske uprave, njene pristojnosti in delovna področja.

PODČETRTEK
449.
Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter 19. člena
statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Podčetrtek na 10. redni seji dne 5. 2. 1996
sprejel
ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Podčetrtek v letu 1996

2. člen
Naloge občinske uprave opravlja občinski urad. Občinski urad ima notranje organizacijske enote.
3. člen
Župan vodi občinsko upravo in opravlja druge naloge
določene v zakonih in statutu občine.
Župan daje delavcem občinske uprave usmeritve in
navodila za njihovo delo, ter pooblašča delavce za samostojno opravljanje dela v okviru upravnih, strokovnih in organizacijskih nalog na podlagi zakonov in statuta občine.
4. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenim s tem odlokom v okviru pristojnosti občine, upravne
naloge:
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– izdajanje občinskih predpisov za izvajanje statuta,
odlokov ter drugih splošnih aktov in določitev občinskega
sveta ter občinskih odborov,
– izdajanje posamičnih upravnih aktov,
– priprava splošnih aktov, proračuna, zaključnega računa ter drugih aktov, poročil in drugih gradiv za župana,
občinske odbore in občinski svet,
– upravljanje z občinskim premoženjem,
– zagotavljanje izvajanja gospodarskih in družbenih javnih služb in nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pospeševanje razvoja na področju gospodarstva in
družbenih dejavnosti,
– priprava koncesijskih aktov, vodenje prostopka za
delitev koncesij in izdajanje odločb o koncesiji,
– zagotavljanje zaščite in reševanja ter požarne varnosti,
– spremljanje uradnih objav, razpisov, natečajev,
– opravlja druge naloge iz občinske pristojnosti.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE
OBČINSKE UPRAVE – URADA
5. člen
Uprava se v skladu z naravo in obsegom nalog organizira kot upravni organ – urad, ki ima v sestavi notranje
organizacijske enote.
Uprava občine se organizira kot samostojna uprava oziroma kot skupna uprava zainteresiranih občin za določene
upravne naloge.
Za določene potrebe izvajanja del uprave se lahko organizira tudi del uprave v obliki upravne organizacije ali zavoda.
6. člen
V okviru občinskega urada kot skupnega občinskega
organa, se oraganizirajo notranje organizacijske enote:
– urad župana
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za gospodarstvo in finance
– in drugi oddelki.
7. člen
Urad župana opravlja:
– strokovne in organizacijske naloge za župana in občinski svet,
– pravne strokovne naloge,
– opravljanje sekretarskih poslov za občinski svet, občinske odbore in komisije,
– naloge strokovnega, organizacijskega in servisnega
značaja, pomembne za delo občinske uprave in občinskih
organov,
– pisarniška opravila, sprejem in oddaja pošte, vložišče
in arhiv,
– kadrovske zadeve in informatika,
– skrb za požarno varnost in organiziranje, reševanja in
pomoči,
– načrtovanje in izvajanje vseh oblik zaščite in reševanja,
– opravila povezana z volitvami,
– druge splošne naloge.
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8. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja:
1. Naloge na področju družbene dejavnosti: šolstva,
predšolske vzgoje varstva otrok, športa, kulture, kulturne
dediščine, raziskovanja, socialnega varstva in zdravstva;
– za opisana področja opravlja upravne, strokovne in
razvojne naloge ter upravlja in razporeja sredstva namenjena
tem področjem,
– sodeluje pri pripravi in izdelavi delovnih programov
in planskih aktov občine na področju družbene dejavnosti,
– ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem občine na področju vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, ter
skrbi za investicije v družbenih dejavnosti,
– zagotavlja delovanje javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina.
2. Oddelek za gospodarstvo in finance:
– pospešuje razvoj gospodarskih dejavnosti, kmetijstva, obrti, gostinstva, turizma itd.
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– izvajanje javnih razpisov,
– priprava razvojnih programov,
– priprava odloka o proračunu občine in zaključnega
računa proračuna občine,
– opravljanje finančnih, računovodskih in drugih opravil za sredstva proračuna in KS v občini,
– skrbi za varstvo okolja,
– organizira in nadzoruje urejanje prostora in urbanizma ter vodnega gospodarstva,
– prostorsko planiranje,
– organiziranje nalog s področja prostorskih izvedenih
aktov,
– gradnja, urejanje in vzdrževanje občinskih ter krajevnih cest in poti,
– druge naloge na področju gospodarstva in financ.
9. člen
Občinska uprava lahko opravlja tudi druge upravne
naloge iz izvirne in prenesene pristojnosti.
Določene strokovne naloge v skladu s pogodbo lahko
prenesejo v opravljanje zunanjemu strokovnemu izvajalcu.
Občinska uprava lahko na podlagi pogodbe opravlja
strokovna opravila tudi za druge občine, pokrajine, državne
organe in društva.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje
župan na podlagi načrta delovnih mest.
Koeficient za določanje plač delavcev v občinski upravi določi župan ob smiselni uporabi državnih predpisov.
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi
odloča župan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija, ki jo
imenuje občinski svet.
11. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. januarja 1995.
Št. 369/95
Puconci, dne 2. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.
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451.
Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in statuta Občine
Puconci je Občinski svet občine Puconci na seji dne 27. 12.
1995 sprejel
ODLOK
o spremembi in dopolnitvah odloka o proračunu Občine
Puconci za leto 1995
1. člen
V odloku o proračunu Občine Puconci za leto 1995 (Ur.
list RS, št. 48/95 se v 3. členu spremeni prvi odstavke in se
glasi:
Prihodki proračuna občine za leto 1995 se določijo v
višini 280.110 SIT, ki se razporedijo za:
tekoče obveznosti
148,580.600 SIT
investicijske obveznosti
131,529.400 SIT.
Sprememba plana prihodkov in odhodkov po namenih
je sestavni del odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995.
Puconci, dne 27. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

RADENCI
452.
Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 19. člena statuta
Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet
občine Radenci na seji dne 29. 12. 1995 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za
leto 1995
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Št. 028-01/96
Radenci, dne 6. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

453.
Na podlagi prvega odstavka 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta
Občine Radenci, je Občinski svet občine Radenci na seji dne
29. 12. 1995 sprejel
SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine
Radenci v prvem polletju 1996
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Radenci se v prvem polletju 1996 začasno financirajo po tem
sklepu.
2. člen
Dokler ne bo sprejet proračun Občine Radenci za leto
1996, se začasno financirajo postavke porabnikov iz proračuna mesečno v višini 1/12 realiziranih odhodkov proračuna
Občine Radenci za leto 1995.
3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševati plačila porabnikom proračuna le do višine zneskov iz
predhodnega člena in pri tem upoštevati določila zakona o
financiranju občin in drugih predpisov, ki se nanašajo na
proračun občine in državni proračun.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1996 do sprejetja proračuna Občine Radenci za leto 1996.
Št. 028-47/96
Radenci, dne 5. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

1. člen
V odloku o proračunu Občine Radenci za leto 1995
(Uradni list RS, št. 52/95) se 3. člen spremeni tako, da glasi:
Proračunski prihodki za leto 1995 se določijo v višini
310,929.000 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti
225,205.000 SIT
– investicijske obveznosti
85,724.000 SIT
V skladu s priloženim rebalansom prihodkov in odhodkov ter predlogom delitve sredstev za šport ter predlogom
razdelitve sredstev za kulturo.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) in 19. člena statuta Občine Radenci
(Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci
na seji dne 29. 12. 1995 sprejel

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

SKLEP
o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih
strank v Občini Radenci

454.
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I
Spremeni se I. točka sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Radenci, tako da glasi:
“Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta in mandat župana, pripadajo
sredstva iz proračuna Občine Radenci v višini 30 tolarjev za
vsak dobljeni glas na volitvah za občinski svet oziroma za
župana.”
II
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 1996.
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namestnik članice: Urban Jalen, roj. 23. 9. 1969, Ul.
Staneta Žagarja 30, Radovljica
član: Stanislav Perc, roj. 9. 7. 1943, Zg. Lipnica 10,
Kamna Gorica
namestnica člana: Majda Sitar, roj. 23. 11. 1937, Mišače 5, Kamna Gorica
član: Franc Kacin, roj. 13. 5. 1944, Gorenjska c. 11,
Radovljica
namestnica člana: Katarina Kralj, roj. 4. 10. 1971, Begunje 28, Begunje na Gorenjskem.
Radovljica, dne 6. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radovljica
Zvone Prezelj l. r.

Št. 028-48/96
Radenci, dne 4. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.
456.
RADOVLJICA
455.
Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) in 17. člena statuta Občine
Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/95) je Občinski
svet občine Radovljica na 9. redni seji dne 18. 10. 1995 sprejel
SKLEP
o razrešitvi dosedanje Občinske volilne komisije občine
Radovljica in o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Radovljica
1. Razreši se Občinska volilna komisija občine Radovljica, ki jo je imenovala Skupščina občine Radovljica na
skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Zbora krajevnih
skupnosti in Družbenopolitičnega zbora, dne 5. 10. 1994 v
naslednji sestavi:
predsednica: Terezija Zorko, roj. 1942, Gradnikova 48,
Radovljica
namestnica predsednice: Pavlina Drmota, roj. 1956,
Otoče 2, Podnart
članica: Katarina Kralj, roj. 1971, Begunje 28/a, Begunje na Gorenjskem
namestnik članice: Alojz Gašperšič, roj. 1939, Kropa
61, Kropa
članica: Irena Resman, roj. 1954, Cesta na jezerca 12,
Radovljica
namestnik članice: Alojz Rozman, roj. 1958, Peračica
7, Brezje
član: Dragomil Rozman, roj. 1948, Bevkova 36, Radovljica
namestnik člana: Miha Potočnik, roj. 1959, Gradnikova
71, Radovljica
2. Imenuje se občinska volilna komisija v naslednji
sestavi:
predsednica: Marijana Mali, roj. 19. 12. 1959, Dobrška
3, Lesce
namestnik predsednice: Gregor Kozamernik, roj. 23. 7.
1967, Tavčarjeva 5, Radovljica
članica: Irena Resman, roj. 1. 3. 1954, Cesta na jezerca
12, Radovljica

V skladu s šesto alineo prvega odstavka 37.a člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94
– odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) ter v
zvezi s sklepom 12. redne seje Občinskega sveta občine
Radovljica z dne 24. 1. 1996 je Občinska volilna komisija
občine Radovljica
u g o t o v i l a,
da je članu Občinskega sveta občine Radovljica, Avgustu Mencingerju, dr. med., prenehal mandat zaradi odstopa.
Na njegovo mesto se imenuje naslednji kandidat z liste
SKD, tj. Andrej Avsenek, dipl. inž., Dvorska vas 17/a, Begunje na Gorenjskem.
Kandidat je 11. 1. 1996 podpisal izjavo, da soglaša z
imenovanjem.
Radovljica, dne 2. februarja 1996.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Radovljica
Marjana Mali, dipl. jur. l. r.

457.
V skladu s 37.b členom zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS in Uradni
list RS, št. 57/94 in 14/95) ter v zvezi s sklepom 9. redne seje
Občinskega sveta občine Radovljica z dne 18. 10. 1995 je
Občinska volilna komisija občine Radovljica
u g o t o v i l a,
da je članu Občinskega sveta občine Radovljica, Srečku Sitarju, dipl. inž., prenehal mandat zaradi nezdružljivosti
funkcij.
Na njegovo mesto se imenuje naslednji kandidat z liste
SDSS, tj. Vinko Magister, Prešernova 1, Radovljica.
Kandidat je 17. 10. 1995 podpisal izjavo, da soglaša z
imenovanjem.
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460.

Radovljica, dne 2. februarja 1996.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Radovljica
Terezija Zorko, dipl. jur. l. r.

458.
V skladu s 37.b členom zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. 57/94 in
14/95) ter v zvezi s sklepom 9. redne seje Občinskega sveta
občine Radovljica z dne 29. 11. 1995 je občinska volilna
komisija Občine Radovljica
u g o t o v i l a,
da je članu Občinskega sveta občine Radovljica, Milanu Poharju, dipl. inž., prenehal mandat zaradi nezdružljivosti funkcij.
Na njegovo mesto se imenuje naslednji kandidat z liste
SLS, tj. Slavko Krivic, inž., Zgoša 22, Begunje na Gorenjskem.
Kandidat je 17. 10. 1995 podpisal izjavo, da soglaša z
imenovanjem.
Radovljica, dne 2. februarja 1996.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Radovljica
Terezija Zorko, dipl. jur. l. r.

ROGAŠKA SLATINA
459.
Na podlagi 111. člena, v zvezi z 28. členom zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) in 38. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni
list RS, št. 48/95) razpisujem
REDNE VOLITVE
v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina
1
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti: Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sveti Florijan, se opravijo v nedeljo 14. aprila 1996.
2
Za dan razpisa volitev s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 14. februar 1996.
Št. 008/02-96
Rogaška Slatina, dne 6. februarja 1996.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.
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Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in sklepov svetov
krajevnih skupnosti ter v skladu z drugim in četrtim odstavkom 43. člena statuta Občine Rogaška Slatina je Občinski
svet občine Rogaška Slatina na 11. redni seji dne 31. 1. 1996
sprejel
ODLOK
o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in
volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih
skupnosti v Občini Rogaška Slatina
1
S tem odlokom se na podlagi sklepa svetov krajevne
skupnosti Kostrivnica, Sveti Florijan in Mestne krajevne
skupnosti Rogaška Slatina, določi število članov svetov krajevnih skupnosti in volilne enote za prve redne volitve.
2
Sveti krajevnih skupnosti imajo naslednje število članov:
1. Svet Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina šteje 19 članov,
2. Svet Krajevne skupnosti Sveti Florijan šteje 7 članov,
3. Svet Krajevne skupnosti Kostrivnica šteje 11 članov.
3
Za volitve članov sveta Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: MKS) se določi osem
volilnih enot in število članov, ki se volijo v posamezni
volilni enoti kot sledi:
1. volilna enota zajema naslednja območja: Tekačevo,
Ob progi, Žibernik, Lovska ul., Gubčeva ul., Ul. Kozjanskega odreda, Prešernova ul., Na trati in Celjska cesta – del (od
mostu do proge).
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta MKS.
2. volilna enota zajema naslednja območja: Kidričeva
ul. – del (1 – Tkalc), Izletniška ul., Mladinska ul., Tavčarjeva
ul., Levstikova ul., Ul. XIV. divizije, Vid Ivanuševa ul.,
Aškerčeva ul., Zlatorogova ul., Cankarjeva ul., Strma ul.,
Cesta na Bellewue, Cvetlični hrib, Ivanov hrib, Janina, Ločen dol, Partizanska c., Pod Bellewuem, Stritarjeva ul., Zdraviliški trg, Ul. Kozara.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta MKS.
3. volilna enota zajema naslednja območja: C. padlih
aktivistov, Sotelska ul., Steklarska ul., Lastine, Brestovška
c., Knežec, Rjavica, Kidričeva ul. – del (Tkalc – Tržišče),
Tržišče, Kajuhova, Kot, Krpanova ul., Kvedrova ul., Na
livadi, Sončna ul., Ul. Talcev.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta MKS.
4. volilna enota zajema naslednja območja: Sp. Sečovo,
Tuncovec, Cerovec pod Bočem, Zg. Sečovo, Irje – del.
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta MKS.
5. volilna enota zajema naslednja območja: Sp. Cesta,
Prvomajska ul., Cesta na Boč, Šlandrova ul., Celjska c. – del,
Gozdna ul., Župančičeva ul., Tržaški hrib, Ratanska vas.
V 5. volilni enoti se volita 2 člana sveta KS.
6. volilna enota zajema naslednja območja: Brestovec,
Velike Rodne, Rajnkovec, Prnek, Kamence, Pristavica, Vinec, Nimno.
V 6. volilni enoti se volita 2 člana sveta MKS.
7. volilna enota zajema naslednja območja: Ceste, Ga-
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Št. 008/02-96
Rogatec, dne 9. februarja 1996.

berce, Plat, Topole, Male Rodne, Kačji dol.
V 7. volilni enoti se volita 2 člana sveta MKS.
8. volilna enota zajema naslednja območja: Sp. Negonje, Zg. Negonje, Gradiški dol, Irje (celo naselje).
V 8. volilni enoti se volita 2 člana sveta MKS.

Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, dipl. inž. l. r.

4
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Sveti Florijan se določi ena volilna enota, ki zajema naslednji območji:
Sveti Florijan in Strmec pri Sv. Florijanu.
V tej volilni enoti se voli 7 članov sveta KS.
5
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Kostrivnica se določijo 4 volilne enote in število članov, ki se volijo v
posamezni volilni enoti kot sledi:
1. volilna enota zajema naslednja območja: Zgornja
Kostrivnica, Drevenik in Spodnja Kostrivnica.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS.
2. volilna enota zajema naslednja območja: Gabrovec
pri Kostrivnici, Podturn, Spodnji Gabrnik in Zgornji Gabrnik.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS.
3. volilna enota zajema naslednja območja: Brezje pri
Podplatu, Podplat, Kamna gorca.
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta KS.
4. volilna enota zajema naslednja območja: Zagaj pod
Bočem in Čača vas.
V 4. volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS.
6
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvedejo Občinska
volilna komisija, volilne komisije krajevnih skupnosti in
volilni odbori.
7
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-01/96
Rogaška Slatina, dne 6. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.
ROGATEC
461.
Na podlagi 111. člena v zvezi z 28. členom zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 7/93, 72/93, 7/94, 33/94
in 70/95) in 33. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list
RS, št. 42/95) razpisujem
REDNE VOLITVE
v svete krajevnih skupnosti Občine Rogatec
1
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Dobovec,
Donačka gora in Rogatec bodo v nedeljo 14. aprila 1996.
2
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 13. februar 1996.
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462.
Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in predhodnega
soglasja svetov krajevnih skupnosti Rogatec, Donačka gora
in Dobovec in v skladu s 17. členom statuta Občine Rogatec
(Uradni list RS, št. 42/95) je Občinski svet občine Rogatec
na 11. redni seji dne 6. 2. 1996 sprejel
ODLOK
o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in
volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih
skupnosti v Občini Rogatec
1. člen
S tem odlokom se na predlog svetov krajevnih skupnosti
Rogatec, Donačka gora in Dobovec, določi število članov svetov krajevnih skupnosti in volilne enote za prve redne volitve.
2. člen
Sveti krajevnih skupnosti imajo naslednje število članov:
1. Svet Krajevne skupnosti Rogatec šteje 9 članov.
2. Svet Krajevne skupnosti Donačka gora šteje 7 članov.
3. Svet Krajevne skupnosti Dobovec šteje 5 članov.
3. člen
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Rogatec se
določijo tri volilne enote, kot sledi:
I. Prva volilna enota zajema naslednja območja: naselje
Brezovec, naselje Rogatec, in sicer naslednje hišne številke
4 do 21, 23, 25, 27, 29, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 75 do 119,
120, 120A, 122, 122A, 121, 121A, 125, 125A, 130, 147 in
148.
V prvi volilni enoti se volijo trije člani Sveta Krajevne
skupnosti Rogatec.
II. Druga volilna enota zajema naslednja območja: naselje Rogatec, in sicer naslednje hišne številke: 1 do 3B, 22,
22A, 24, 26, 28, 30 do 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 do 74B,
119A, 123A, 124, 126, 126A, 127 do 129, 131 do 142, 144
do 146, 149, 150A do 159 in 162.
V drugi volilni enoti se volijo trije člani Sveta Krajevne
skupnosti Rogatec.
III. Tretja volilna enota zajema naslednje območje: naselje Rogatec, in sicer: 160, 161, 164 do 281.
V tretji volilni enoti se volijo trije člani Sveta Krajevne
skupnosti Rogatec.
4. člen
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Donačka
gora se določijo tri volilne enote, in sicer:
I. Prva volilna enota zajema naslednja območja: naselje
Donačka gora in naselje Sveti Jurij.
V prvi volilni enoti se volijo trije člani Sveta Krajevne
skupnosti Donačka gora.
II. Druga volilna enota zajema območje Tlak.
V drugi volilni enoti se volita dva člana Sveta Krajevne
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skupnosti Donačka gora.
III. Tretja volilna enota zajema območje Žahenberca.
V tretji volilni enoti se volita dva člana Sveta Krajevne
skupnosti Donačka gora.
5. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Dobovec se
določijo tri volilne enote, in sicer:
I. Prva volilna enota zajema območje naselja Log.
V prvi volilni enoti se volita dva člana Sveta Krajevne
skupnosti Dobovec.
II. Druga volilna enota zajema območje naselja Dobovec.
V drugi volilni enoti se volita dva člana Sveta Krajevne
skupnosti Dobovec.
III. Tretja volilna enota zajema območje naselja Trlično.
V tretji volilni enoti se voli en član Sveta Krajevne
skupnosti Dobovec.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-1/96
Rogatec, dne 6. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

463.
Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah
(Uradni list RS, št. 29/65, 12/69, 7/72) ter 17. in 84. člena
statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95) je Občinski svet občine Rogatec na seji dne 6. 2. 1996 sprejel
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SEMIČ
464.
Na podlagi 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 23/92, 30/92, 52/92, 7/
93 in 43/93) in na podlagi 43. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine
Semič na seji dne 6. 2. 1996 sprejel
SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe Občine Semič
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev javne porabe v Občini
Semič se v prvem trimesečju leta 1996 do sprejetja proračuna občine Semič za leto 1996 začasno financirajo na podlagi
sprejetega proračuna Občine Semič za leto 1995.
2. člen
Realizacija nakazil posameznim porabnikom proračunskih sredstev v določenem mesecu lahko dosega največ eno
dvanajstino, za enake naloge oziroma namene, porabljenih
sredstev v letu 1995.
3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v
obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna za
leto 1996 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem
računu.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 1. 1. 1996.
Št. 401-103-11/96
Semič, dne 6. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

ODLOK
o spremembi odloka o komunalnih taksah
SEVNICA

1. člen
V tarifni št. 8 tarife odloka o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 72/95) se opomba pod 1. točko spremeni tako,
da glasi:
“Zavezanci za plačilo takse so pravne osebe in fizične
osebe, ki so uporabniki komunalnih objektov na mejnih
prehodih v občini in vstopajo ali izstopajo iz države in imajo
carinske in cestninske obveznosti ali opravljajo izvozne in
uvozne posle.”

Na podlagi 1. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94), 26. člena
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 22.
člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je
Občinski svet občine Sevnica na seji dne 31. 1. 1996 sprejel

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

ODLOK
o spremembah odloka o pogojih za dobavo in odjem
vode na območju Občine Sevnica

Št. 061-2/96
Rogatec, dne 6. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

465.

1. člen
V odloku o pogojih za dobavo in odjem vode na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 36/87) se
36. člen spremeni tako, da se glasi:
“Upravljalec ima zaradi planiranih vzdrževalnih del na
omrežju ali ostalih napravah vodovoda pravico za krajši čas
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prekiniti dobavo vode. Uporabnike mora o tem najmanj dva
dni prej obvestiti preko sredstev javnega obveščanja (Radio
Slovenija in Radio Sevnica) in na krajevno običajni način.
Podjetja, v katerih je zaradi prekinitve dobave vode moten
proizvodni in delovni proces (Lekarna, Zdravstveni dom,
Klavnica in podjetja, kjer pripravljajo hrano za delavce), je
upravljalec dolžan obvestiti neposredno; v pisni obliki in po
telefonu.
Prekinitev dobave vode za krajši čas je prekinitev do 6
ur. Ob prekinitvi dobave vode nad 6 ur (prekinitev za daljši
čas) mora upravljalec poskrbeti za dobavo vode v cisternah.
Dovoz vode v cisternah se vrši po podjetjih in posameznih
ulicah vsakih 6 ur.
Ob nepredvidenih okvarah na omrežju ali ostalih napravah vodovoda je upravljalec o prekinitvi dobave vode in o
predvidenem roku odprave okvare dolžan po telefonu takoj
obvestiti podjetja iz prvega odstavka tega člena. Ostale uporabnike vode je dolžan v najkrajšem možnem času obvestiti
preko sredstev javnega obveščanja.”
2. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo 100.000 SIT je kaznovan upravljalec javnega vodovoda:
1. če prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila
uporabnikom (36. in 41.f člen odloka);
2. če izvrši priključitev brez predhodnega soglasja (14.
člen odloka);
3. če ne izvaja prekinitve dobave vode v primerih, ki jih
v točkah b, c, d, e in i določa 41. člen.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT je zaradi kršitve prve
točke tega člena kaznovana odgovorna oseba upravljalca
vodovoda. Kadar je upravljalec vodovoda krajevna skupnost
je odgovorna oseba predsednik vodovodnega odbora.”
3. člen
47. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo 100.000 SIT je kaznovan uporabnik
– fizična oseba:
1. če odvzema vodo iz hidranta v nasprotju z 38., 39. in
40. členom;
2. če se priključi na vodovod brez soglasja upravljalca;
3. če ne izpolnjuje obveznosti po točkah a, b, d in h 42.
člena.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT je kaznovana pravna
oseba, z denarno kaznijo 30.000 SIT pa odgovorna oseba
pravne osebe, zaradi kršitve 1., 2. in 3. točke tega člena.”
4. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Izvajanje tega odloka nadzorujejo Oddelek za okolje
in prostor Občine Sevnica, redarska služba Občine Sevnica
in pristojne inšpekcijske službe.
Delavci upravljalcev vodovodov so dolžni o kršitvah
tega odloka obveščati pristojne organe iz prvega odstavka
tega člena.”
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9 – 16. II. 1996

466.
Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list RS, št.
8/78) 43. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) in 22. člena statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine
Sevnica na seji dne 31. 1. 1996 sprejel
ODLOK
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za
leto 1995
1. člen
Povprečna gradbena cena 1 m2 koristne stanovanjske
površine, zmanjšane za povprečne stroške komunalnega urejanja, je v Občini Sevnica dne 31. 12. 1995 znašala 92.790
SIT.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč (III. stopnja opremljenosti, gostota poselitve 100-200
preb./ha) so dne 31. 12. 1995 znašali:
– za pripravo stavbnega zemljišča 1.143 SIT/m 2 koristne stanovanjske oziroma poslovne površine;
– za individualno komunalno potrošnjo 5.071 SIT/m 2
koristne stanovanjske oziroma poslovne površine;
– za kolektivno komunalno potrošnjo 7.833 SIT/m 2 koristne stanovanjske oziroma poslovne površine.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč v smislu 43.a člena zakona o stavbnih zemljiščih
(III. stopnja opremljenosti, gostota poselitve 100-200
preb./ha) so dne 31. 12. 1995 znašali:
– za individualno komunalno potrošnjo 1.134,28
SIT/m2 stavbnega zemljišča;
– za kolektivno komunalno potrošnjo 1.752,50 SIT/m 2
stavbnega zemljišča.
4. člen
Vrednost 1 m2 stavbnega zemljišča je znašala dne
31. 12. 1995:
– za naselji Sevnica in Boštanj 954 SIT/m2;
– za ostala naselja 636 SIT/m2.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 01200-0001/96
Sevnica, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

Št. 35500-0019/95
Sevnica, dne 31. januarja 1996.
467.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

Na podlagi 10. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 58/95)
in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95)
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je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 31. 1. 1996 sprejel
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SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča

1
Prve volitve v svete krajevnih skupnosti Avber, Dane
pri Sežani, Dutovlje, Kazlje, Lokev, Pliskovica, Povir, Sežana, Štjak, Štorje, Tomaj in Vrabče, bodo v nedeljo 21. aprila
1996.

I
Vrednost točke po 11. členu odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica znaša 0.1157 SIT.

2
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 21. februar 1996.

II
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

3
Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija in
volilne komisije krajevnih skupnosti.

Št. 46200-0003/96
Sevnica, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

Št. 008-2/96
Sežana, dne 30. januarja 1996.
Župan
Občine Sežana
Benjamin Jogan, dr. med. l. r.

470.
468.
Občinski svet občine Sevnica je na podlagi 22. člena
statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) na seji dne
31. 1. 1996 sprejel
SKLEP
o ukinitvi nepremičnine javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukinja status zemljišča v javnem
dobru za nepremičnino označeno s parc. št. 1494/5 cesta v
izmeri 362 m², vpisana v seznamu VII k.o. Sevnica.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena preneha imeti značaj
zemljišča v javnem dobru in postane družbena lastnina v
upravljanju Občine Sevnica.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 46200-0009/96
Sevnica, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.
SEŽANA
469.
Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 45. člena statuta
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95)
RAZPISUJEM
prve volitve v svete krajevnih skupnosti na območju
Občine Sežana

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95
in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 25. 1.
1995 sprejel
SKLEP
o določitvi pristojnosti občinske volilne komisije in
volilnih komisij krajevnih skupnosti za izvedbo volilnih
opravil za volitve v svete krajevnih skupnosti
1
S tem sklepom se določijo pristojnosti občinske volilne
komisije in volilnih komisij krajevnih skupnosti za izvedbo
volilnih opravil za volitve v svete krajevnih skupnosti.
2
Občinska volilna komisija :
– skrbi za zakonitost volitev,
– skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona o
lokalnih volitvah, ki se nanašajo na volitve v občinske svete,
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona iz druge alinee te
točke,
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona iz druge alinee te točke ter skrbi za njihovo pripravo,
– določa enotne standarde za volilni material in določa
druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
– zagotovi potreben material za volišča (skrinjice, glasovnice, razglase...),
– določa volišča in območja volišč,
– imenuje volilni odbor za predčasno glasovanje,
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja seznam
potrjenih kandidatur,
– objavlja sezname potrjenih kandidatur,
– opravlja neposredno tehnično delo v zvezi z glasovanjem po pošti in ugotavlja izid glasovanja po pošti,
– obvešča volivce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer
so vpisani v volilni imenik,
– izdaja potrdila zaupnikom kandidatov,
– sestavi poročilo o izidu volitev v KS ter ga objavi,
– izda potrdilo izvoljenim članom svetov KS,
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472.

– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih
volitvah.
3
Volilna komisija krajevne skupnosti :
– imenuje volilne odbore,
– zbira zahteve za sklice zborov volivcev in predloge
kandidatur za določanje kandidatov na zborih volivcev,
– ugotovi, kateri predlagani kandidati so določeni za
kandidate na zborih volivcev,
– ugotavlja izid glasovanja v krajevni skupnosti,
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z
volitvami skladno z zakonom in navodili OVK,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih
volitvah.
4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-2/96
Sežana, dne 25. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Marko Kosmač, dipl. prav. l. r.

Št. 9 – 16. II. 1996

Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
je Svet Krajevne skupnosti Dane pri Sežani na seji dne 30. 1.
1996 sprejel
SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi
volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet
krajevne skupnosti dne 21. 4. 1996
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti, ki bodo dne 21. 4.
1996.
2
Svet Krajevne skupnosti Dane pri Sežani ima pet članov.
3
V Krajevni skupnosti Dane pri Sežani se določi naslednja volilna enota:
1. volilna enota obsega območje naselja Dane pri Sežani.
V 1. volilni enoti se voli pet članov.

471.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
je Svet Krajevne skupnosti Avber na seji dne 2. 2. 1996
sprejel
SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi
volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet
krajevne skupnosti dne 21. 4. 1996
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti, ki bodo dne 21. 4.
1996.
2
Svet Krajevne skupnosti Avber ima sedem članov.
3
V Krajevni skupnosti Avber se določi naslednja volilna
enota:
1. volilna enota obsega območje naselij Avber, Ponikve, Dobravlje, Gradnje in Raša.
V 1. volilni enoti se voli sedem članov.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1/96
Avber, dne 2. februarja 1996.
Predsednik
Sveta KS Avber
Slavko Kobal l. r.

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1/96
Dane pri Sežani, dne 30. januarja 1996.
Predsednik
Sveta KS Dane pri Sežani
Ivan Živec l. r.

473.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
je Svet Krajevne skupnosti Dutovlje na seji dne 29. 1. 1996
sprejel
SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi
volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet
krajevne skupnosti dne 21. 4. 1996
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti, ki bodo dne 21. 4.
1996.
2
Svet Krajevne skupnosti Dutovlje ima devet članov.
3
V krajevni skupnosti se določijo naslednje volilne enote:
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1. volilna enota obsega območje naselij Dutovlje in
Godnje.
V 1. volilni enoti se voli tri člane.
2. volilna enota obsega območje naselja Kreplje.
V 2. volilni enoti se voli en član.
3. volilna enota obsega območje naselja Skopo.
V 3. volilni enoti se voli dva člana.
4. volilna enota obsega območje naselij Kopriva in Brje
pri Koprivi.
V 4. volilni enoti se voli dva člana.
5. volilna enota obsega območje naselja Krajna vas.
V 5. volilni enoti se voli en član.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1/96
Dutovlje, dne 29. januarja 1996.
Predsednik
Sveta KS Dutovlje
Roman Trobec l. r.

474.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
je Svet Krajevne skupnosti Kazlje na seji dne 26. 1. 1996
sprejel
SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi
volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet
krajevne skupnosti dne 21. 4. 1996
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti, ki bodo dne 21. 4.
1996.
2
Svet Krajevne skupnosti Kazlje ima pet članov.
3
V Krajevni skupnosti Kazlje se določi naslednja volilna
enota:
1. volilna enota obsega območje naselja Kazlje.
V 1. volilni enoti se voli pet članov.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1/96
Kazlje, dne 26. januarja 1996.
Predsednik
Sveta KS Kazlje
Boris Hlača l. r.
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475.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
je Svet Krajevne skupnosti Lokev na seji dne 29. 1. 1996
sprejel
SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi
volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet
krajevne skupnosti dne 21. 4. 1996
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti, ki bodo dne 21. 4.
1996.
2
Svet Krajevne skupnosti ima sedem članov.
3
V Krajevni skupnosti Lokev se določi naslednja volilna
enota:
1. volilna enota obsega območje naselij Lokev in Prelože pri Lokvi.
V 1. volilni enoti se voli sedem članov.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1/96
Lokev, dne 29. januarja 1996.
Predsednik
Sveta KS Lokev
Živoj Race l. r.

476.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
je Svet Krajevne skupnosti Pliskovica na seji dne 30. 1. 1996
sprejel
SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi
volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet
krajevne skupnosti dne 21. 4. 1996
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti, ki bodo dne 21. 4.
1996.
2
Svet Krajevne skupnosti Pliskovica ima sedem članov.
3
V Krajevni skupnosti Pliskovica se določijo naslednje
volilne enote:
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1. volilna enota obsega območje naslednjega
Pliskovica.
V 1. volilni enoti se voli dva člana.
2. volilna enota obsega območje naslednjega
Kosovelje.
V 2. volilni enoti se voli enega člana.
3. volilna enota obsega območje naslednjega
Veliki dol.
V 3. volilni enoti se voli dva člana.
4. volilna enota obsega območje naslednjega
Tublje.
V 4. volilni enoti se voli enega člana.
5. volilna enota obsega območje naslednjega
Kregolišče.
V 5. volilni enoti se voli enega člana.

naselja:

Št. 9 – 16. II. 1996

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

naselja:
Št. 1/96
Povir, dne 29. januarja 1996.
naselja:
Predsednik
Sveta KS Povir
Vilko Gerželj l. r.

naselja:
naselja:

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pliskovica, dne 30. januarja 1996.
Predsednik
Sveta KS Pliskovica
Bojan Kante l. r.

477.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
je Svet Krajevne skupnosti Povir na seji dne 29. 1. 1996
sprejel

478.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
je Svet Krajevne skupnosti Sežana na seji dne 31. 1. 1996
sprejel
SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi
volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet
krajevne skupnosti dne 21. 4. 1996
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti, ki bodo dne 21. 4.
1996.
2
Svet Krajevne skupnosti Sežana ima sedemnajst članov.

SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi
volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet
krajevne skupnosti dne 21. 4. 1996
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti, ki bodo dne 21. 4.
1996.
2
Svet Krajevne skupnosti Povir ima devet članov.
3
V Krajevni skupnosti Povir se določijo naslednje volilne enote:
1. volilna enota obsega območje naselja Brestovica pri
Povirju.
V 1. volilni enoti se voli en član.
2. volilna enota obsega območje naselja Plešivica.
V 2. volilni enoti se voli en član.
3. volilna enota obsega območje naselja Gorenje pri
Divači.
V 3. volilni enoti se voli dva člana.
4. volilna enota obsega območje naselja Žirje.
V 4. volilni enoti se voli dva člana.
5. volilna enota obsega območje naselja Povir.
V 5. volilni enoti se voli tri člane.

3
V Krajevni skupnosti Sežana se določijo naslednje volilne enote:
1. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Gradišče
2. Levstikova
3. Partizanska (parne h. št.: od 14 do vključno 46)
4. Pod Borovci
5. Pod Taborom
6. Prečna
7. Sejmiška
8. Stranska
9. Ulica Mare Husove.
V 1. volilni enoti se voli en član.
2. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Cankarjeva
2. Partizanska (parne h. št.: od 54 do vključno 68)
3. Ulica Ivana Rozmana
4. Ulica Jožeta Pahorja
5. Ulica Nika Šturma.
V 2. volilni enoti se voli en član.
3. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Partizanska (h. št.: 76 in 86)
2. Ulica Ivana Turšiča
3. Ulica 1. Tankovske brigade.
V 3. volilni enoti se voli en član.
4. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziro-
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ma njihovih delov:
1. C. na Lenivec (v celoti).
V 4. volilni enoti se voli en član.
5. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Bazoviška (h. št. 4)
2. Kosovelova 2 in 4
3. Partizanska (neparne h. št.: od 15 do vključno 37)
4. Ulica 1. maja
5. Srebrničeva.
V 5. volilni enoti se voli en član.
6. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Kidričeva
2. Kolodvorska
3. Kosovelova (vse parne h. št.: od 6 do vključno 12)
4. Partizanska (vse neparne h. št.: od 39 do 61)
5. Skladiščna
6. Stjenkova
7. Ulica Pinka Tomažiča
8. Vojkova.
V 6. volilni enoti se voli en član.
7. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Benčičeva
2. Brkinčeva
3. C. na Bršljanovec
4. C. v Ograde
5. Igriška ulica
6. Mirna pot
7. Pod Planino
8. Pod Sablanico
9. Pod Sedovnikom
10. Rožna pot
11. Sežanska ulica
12. Skalna ulica
13. Sončna ulica
14. Starovaška
15. Ulica Antona Bonete
16. Ulica Talcev
17. Vodovodna ulica.
V 7. volilni enoti se voli en član.
8. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Bazoviška (h. št.: 5, 7a in 11)
2. Partizanska (neparne h. št.: od 3 do vključno 13)
3. Trg 28. avgusta
4. Ulica M. Pirca.
V 8. volilni enoti se voli en član.
9. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Devinska
2. Krpanova
3. Na Bregu
4. Osojna
5. Pod Gozdom
6. Pregljeva
7. Regentova
8. Stara pot
9. Strma pot
10. Ulica Iga Grudna
11. Vidmašče.
V 9. volilni enoti se voli en član.
10. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Bazoviška (h. št.: 13a, 13b)
2. Gradnikova
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3. Gregorčičeva
4. Kajuhova
5. Kettejeva
6. Lipiška
7. Lokavska
8. Orleška
9. Tomšičeva
10. Ulica Darka Marušiča
11. Ulica Franca Segulina
12. Ulica Mihaele Škapinove
13. Volaričeva.
V 10. volilni enoti se voli en član.
11. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
1. Voglje.
V 11. volilni enoti se voli en član.
12. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
1. Dol pri Vogljah.
V 12. volilni enoti se voli en član.
13. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
1. Vrhovlje.
V 13. volilni enoti se voli en član.
14. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
1. Lipica.
V 14. volilni enoti se voli en član.
15. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
1. Šmarje.
V 15. volilni enoti se voli en član.
16. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
1. Merče.
V 16. volilni enoti se voli en član.
17. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
1. Orlek.
V 17. volilni enoti se voli en član.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-6/96
Sežana, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Sveta KS Sežana
Franko Iulita l. r.

479.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) je
Svet Krajevne skupnosti Štorje na seji dne 2. 2. 1996 sprejel
SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi
volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet
krajevne skupnosti dne 21. 4. 1996
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti, ki bodo dne 21. 4.
1996.
2
Svet Krajevne skupnosti Štorje ima devet članov.
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3
V krajevni skupnosti se določijo naslednje volilne enote:
1. volilna enota obsega območje dela naselja Štorje od
hišne številke 1 do vključno hišne številke 50.
V 1. volilni enoti se voli tri člane.
2. volilna enota obsega območje dela naselja Štorje od
hišne številke 51 do vključno hišne številke 99.
V 2. volilni enoti se voli tri člane.
3. volilna enota obsega območje naselja Majcni.
V 3. volilni enoti se voli en član.
4. volilna enota obsega območje naselja Podbreže.
V 4. volilni enoti se voli en član.
5. volilna enota obsega območje naselja Senadolice.
V 5. volilni enoti se voli en član.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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Štjaku.
V 6. volilni enoti se voli en član.
7. volilna enota obsega območje naselja Bogo.
V 7. volilni enoti se voli en član.
8. volilna enota obsega območje naselij Hribi in Pristava.
V 8. volilni enoti se voli en član.
9. volilna enota obsega območje naselja Mahniči.
V 9. volilni enoti se voli en član.
10. volilna enota obsega območje naselja Nova vas.
V 10. volilni enoti se voli en član.
11. volilna enota obsega območje naselja Dolenje.
V 11. volilni enoti se voli en član.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1/96
Štjak, dne 5. februarja 1996.

Št. 1/96
Štorje, dne 2. februarja 1996.

Predsednik
Sveta KS Štjak
Damjan Turk l. r.

Predsednik
Sveta KS Štorje
Boris Pelan l. r.
481.
480.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
je Svet Krajevne skupnosti Štjak na seji dne 5. 2. 1996
sprejel
SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi
volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet
krajevne skupnosti dne 21. 4. 1996
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti, ki bodo dne 21. 4.
1996.

Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
je Svet Krajevne skupnosti Tomaj na seji dne 31. 1. 1996
sprejel
SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi
volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet
krajevne skupnosti dne 21. 4. 1996
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti, ki bodo dne 21. 4.
1996.
2
Svet Krajevne skupnosti Tomaj ima enajst članov.

2
Svet Krajevne skupnosti Štjak ima dvanajst članov.

3
V krajevni skupnosti se določijo naslednje volilne enote:

3
V Krajevni skupnosti Štjak se določijo naslednje volilne enote:
1. volilna enota obsega območje naselja Štjak
V 1. volilni enoti se voli dva člana.
2. volilna enota obsega območje naselja Krtinovica.
V 2. volilni enoti se voli en član.
3. volilna enota obsega območje naselja Ravnje.
V 3. volilni enoti se voli en član.
4. volilna enota obsega območje naselja Selo.
V 4. volilni enoti se voli en član.
5. volilna enota obsega območje naselja Gradišče pri
Štjaku.
V 5. volilni enoti se voli en član.
6. volilna enota obsega območje naselja Poljane pri

1. volilna enota obsega območje naselja Tomaj.
V 1. volilni enoti se voli tri člane.
2. volilna enota obsega območje naselja Križ.
V 2. volilni enoti se voli tri člane.
3. volilna enota obsega območje naselja Šepulje.
V 3. volilni enoti se voli dva člana.
4. volilna enota obsega območje naselja Utovlje.
V 4. volilni enoti se voli en član.
5. volilna enota obsega območje naselja Filipčje brdo.
V 5. volilni enoti se voli en član.
6. volilna enota obsega območje naselja Grahovo brdo.
V 6. volilni enoti se voli en član.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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Št. 1/96
Tomaj, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Sveta KS Tomaj
David Ravbar l. r.

482.
Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
je Svet Krajevne skupnosti Vrabče na seji dne 2. 2. 1996
sprejel
SKLEP
o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi
volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet
krajevne skupnosti dne 21. 4. 1996
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne
skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni
skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za
prve volitve v svet krajevne skupnosti, ki bodo dne 21. 4.
1996.
2
Svet Krajevne skupnosti Vrabče ima sedem članov.
3
V Krajevni skupnosti Vrabče se določi naslednja volilna enota:
1. volilna enota obsega območje naselij Vrabče, Jakovce, Tabor, Veliko polje, Sela, Stomaž, Razguri in Griže.
V 1. volilni enoti se voli sedem članov.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1/96
Vrabče, dne 2. februarja 1996.
Predsednik
Sveta KS Vrabče
Milan Škapin l. r.
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Konjice, Zeče, Konjiška vas, Špitalič, Sojek–Kamna gora,
Polene, Tepanje, Draža vas, Loče, Zbelovo, Žiče in Jernej,
bodo v nedeljo 21. aprila 1996.
2. člen
Za dan nadaljevanja izvajanja volilnih opravil, s katerim se nadaljujejo roki za izvedbo volilnih opravil, se šteje
21. februar 1996.
3. člen
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija in
volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 008-901/95-9001
Slovenske Konjice, dne 13. februarja 1996.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

ŠENTJERNEJ
484.
Na podlagi 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93, 80/94) ter
57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95 in 20/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 12. seji dne 29. 1. 1996 sprejel
ODLOK
o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine
Šentjernej v letu 1996
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Šentjernej za leto 1996
se financiranje potreb proračunskih porabnikov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Šentjernej za leto 1995.
Pri začasnem financiranju po prejšnjem citatu se mesečno
porabi največ dvanajstina proračuna za prejšnje leto.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Šentjernej za leto 1996 in se morajo
izkazati v njegovem zaključnem računu.

483.

3. člen
Določila odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto
1995 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja.

Na podlagi zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 2/94, 33/94 in 70/95) in 85. člena statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95)

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.

SLOVENSKE KONJICE

RAZPISUJEM
nadaljevanje rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Slovenske Konjice
1. člen
Redne volitve v svete Krajevnih skupnosti Bezina,Vešenik–Brdo, Dobrava–Gabrovlje, Sp. Grušovje, Slovenske

Št. 012-11/95-96
Šentjernej, dne 29. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.
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485.
Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89), 50. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Novo mesto (SDL, št. 19/88 in 3/89) in 11., 17. ter 61. člena
statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 12. seji dne 29. 1. 1996
sprejel
SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča
I
Vrednost točke, ki bo osnova za obračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šentjernej za leto 1996 znaša:
– za stanovanja, stanov. in počitniške hiše in garaže
zasebnih lastnikov 0,020822 SIT
– za objekte družbene dejavnosti 0,013206 SIT
– za poslovne površine v stavbah, ki se uporabljajo in
nezazidana stavbna zemljišča v uporabi podjetja 0,026399
SIT
– za poslovne površine v stavbah, ki se uporabljajo
0,051361 SIT
– za ostala nezazidana stavbna zemljišča 0,004982 SIT.
II
Določena mesečna vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se uporabi za odmero nadomestila
za pravne in fizične osebe v letu 1996.
Št. 061-95/163
Šentjernej, dne 29. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.
ŠMARJE PRI JELŠAH
486.
Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave Republike Slovenije, 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 3., 4. in 7. člena zakona o
javnih gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26.
člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in
18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št.
34/95) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 11. redni
seji dne 1. 2. 1996 sprejel
ODLOK
o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarje pri
Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki se v Občini Šmarje pri
Jelšah opravljajo kot gospodarske javne službe ter določa
načine in oblike njihovega opravljanja.
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Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti,
ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske
javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe
določene s tem odlokom.
2. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov, v okviru racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih
sistemih.
3. člen
Občina podrobneje določi način in obliko opravljanja
posamezne ali več javnih služb s posameznimi odloki.
Z odlokom o izvajanju javne službe se določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja gospodarskih javnih služb po vrstah in številu izvajalcev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih gospodarskih služb, ki so v lasti občine,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj
javne gospodarske službe.
II. VRSTE IN OBSEG JAVNIH GOSPODARSKIH
SLUŽB
4. člen
Obvezne gospodarske javne službe v občini so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. gasilstvo.
5. člen
Izbirne gospodarske javne službe v občini so:
1. urejanje lokalnih cest,
2. urejanje javnih parkirišč,
3. urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
4. komunalno-kabelski informacijski sistem,
5. upravljanje tržnic,
6. deratizacija in dezinfikacija,
7. plakatiranje in obveščanje,
8. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih, ki obsegajo razsvetljavo prometnih in javnih površin,
9. urejanje prometne signalizacije,
10. zimska služba.
Kot izbirne javne službe se lahko z odlokom določijo
tudi druge dejavnosti in način njihovega izvajanja.
III. OBLIKE IZVAJANJA JAVNIH GOSPODARSKIH
SLUŽB
6. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina
v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu, kadar je zaradi majhnega obsega
ali značilnosti službe neracionalno ustanoviti javno podjetje
ali podeliti koncesijo,
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– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi
njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če
to ni njihov cilj,
– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali
več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to
narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot
gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno,
– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je takšna oblika primernejša od oblik iz
prejšnjih alinej,
– z drugo obliko organiziranja na osnovi splošnega akta iz svoje pristojnosti.
7. člen
Za opravljanje strokovno-tehničnih, organizacijskih in
razvojnih funkcij javnih gospodarskih služb v občini se lahko ustanovi direkcija javnih služb.
Občina lahko prenese posamezne naloge iz prejšnjega
odstavka na izvajalce javnih služb. Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge so:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– usklajevanje razvoja in priprava razvojnih programov,
– vodenje investicij na področju gospodarskih javnih
služb,
– vodenje postopkov razpisovanja in oddaje koncesij,
– strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb,
– vodenje informacijske baze podatkov za potrebe gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij in dovoljenj za
posege v prostor,
– določanje pogojev za dovoljenja za priključitev novih
uporabnikov na infrastrukturne objekte in naprave.
IV. VARSTVO UPORABNIKOV
8. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet
uporabnikov javnih dobrin (v nadaljnjem besedilu: svet uporabnikov), ki šteje 5 članov.
Svet uporabnikov imenuje občinski svet.
9. člen
Svet uporabnikov opravlja zlasti naslednje naloge:
– varuje interese uporabnikov javnih dobrin in daje
občinskim organom predloge iz področja gospodarskih javnih služb,
– usklajuje interese prebivalcev posamičnih območij
občine (krajevne skupnosti) in daje predloge občinskim organom,
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem in
financiranciranjem javnih služb v razmerju do občine,
– zastopa interese občanov v razmerju do izvajalcev
javnih služb in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga
izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali
drugimi akti o delu in poslovanju.
Občina zagotavlja pogoje za delo sveta uporabnikov.
10. člen
Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov.
Občinski svet je dolžan obvestiti svet uporabnikov o

Stran 723

svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem
delu, župan pa v roku 30 dni od dneva, ko je prejel pripombo
ali predlog sveta.
V. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
11. člen
Gospodarske javne službe se financirajo s ceno proizvodov in storitev, in iz proračunskih sredstev občine. Za
financiranje gospodarskih javnih služb se lahko uvedejo davki in takse.
12. člen
Infrastrukturni objekti gospodarskih javnih služb se lahko financirajo tudi iz sredstev, dobljenih s kratkoročnimi ali
dolgoročnimi krediti in z izdajo vrednostnih papirjev.
Pod zakonsko določenimi pogoji se lahko za izgradnjo
objektov in naprav, namenjenih za opravljanje javnih služb v
občini pridobijo tudi sredstva tujih oseb in tujih mednarodnih organizacij in mednarodnih posojil.
13. člen
Z odlokom, ki opredeljuje način in obliko opravljanja
posamezne ali več javnih služb se lahko predpiše tudi drugačen način oziroma vir financiranja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Občinski svet mora ustanoviti svet uporabnikov javnih
dobrin v roku enega leta od dneva uveljavitve tega odloka.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
komunalni dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list
SRS, št. 23/86, 22/88, 15/90).
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-2/96
Šmarje pri Jelšah, dne 1. februarja 1996.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

TREBNJE
487.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in na
podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Trebnje na 12. seji dne
31. 1. 1996 sprejel
ODLOK
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine
Trebnje v prvem trimesečju leta 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 724

1. člen
Potrebe uporabnikov proračunskih sredstev Občine
Trebnje se do sprejetja proračuna Občine Trebnje za leto
1996 začasno financirajo na podlagi proračuna za leto 1995.
2. člen
Pri začasnem financiranju po prejšnjem členu se smejo
mesečno uporabljati dvanajstine sredstev po proračunu za
leto 1995, oziroma skupno največ tri tretjine zneskov vseh
odhodkov.
3. člen
Odhodki, izvršeni po tem odloku, so sestavni del proračuna Občine Trebnje za leto 1996 in se morajo izkazati v
njegovem zaključnem računu.
4. člen
Določila odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
1995 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja v letu 1996.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1996.
Št. 402-031/96-10
Trebnje, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

488.
Na podlagi 93. člena zakona o gozdovih (Uradni list
RS, št. 30/93) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 12. seji
dne 31. 1. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o razglasitvi gozdov s
posebnim namenom
1. člen
V odloku o razglasitvi gozdov s posebnim namenom
(Uradni vestnik Dolenjske, št. 9/66) in odloku o spremembi
in dopolnitvi odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom (Skupščinski Dolenjski list, št. 26/67 – v nadaljnjem
besedilu: odloka) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
Gozdni kompleks iz 1. člena obsega tri parcele v skupni
izmeri 9874 m2, in sicer parc. št. 1444/35, gozd v izmeri 145
m2, 1444/44, gozd v izmeri 4825 m2 in 1444/34, gozd v
izmeri 4904 m2, vse k. o. Trebelno.
2. člen
4. in 5. člen odloka se nadomestita z novim 4. členom
tako, da glasi:
Lastniki gozdnega kompleksa iz 2. člena odloka, ki jim
je omejeno uživanje lastnine oziroma uveljavljanje lastninske pravice na gozdu, lahko uveljavljajo svoje pravice v
skladu s 46. členom zakona o gozdovih.
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3. člen
6. člen odloka postane 5. člen, 7. člen pa 6. člen.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-3/95-10
Trebnje, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

489.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 30. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94,
odločbe US RS, Uradni list RS, št. 13/95) ter v skladu s
statutom Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku je zbor krajanov Sela pri Šumberku dne 28. 1. 1996 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sela pri
Šumberku
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku se
razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka
v denarju.
2. člen
S samoprispevkom se bo sofinanciralo na območju Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku:
1. posodobitev lokalnih in krajevnih cest:
– lokalnih:
Babna gora – asfaltiranje,
Orlaka–Zavrh – asfaltiranje,
Orlaka–Valična vas (meja občine) – večja vzdrževalna
dela;
– krajevnih:
Arčelca – asfaltiranje,
Vrtače – asfaltiranje,
Sela od križišča do Srebrotnice – asfaltiranje,
Sela od križišča za Vrh – asfaltiranje;
2. popravilo stavbe krajevne skupnosti;
3. ostale ureditve.
3. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah konec leta
1995 16,000.000 SIT.
4. člen
S samoprispevkom se bo zbralo 5,000.000 SIT. Razliko
sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi samoprispevka bodo zagotovili:
– lastna sredstva krajevne skupnosti,
– krajani s prispevkom v delu in lastnimi prispevki,
– republiška sredstva za demografsko ogrožena območja,
– proračun Občine Trebnje.
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5. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in
sicer od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001.
6. člen
Referendum bo v nedeljo, 10. marca 1996, od 7. do 19.
ure. Volišča in volilne odbore določi krajevna volilna komisija.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben
račun Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku, št. 52120-842130-82058. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet
krajevne skupnosti. O realizaciji programa in porabi sredstev
samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati
zboru krajanov Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku.
8. člen
Samoprispevek so zavezani plačevati:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestilo ter druge dohodke in prejemke, ki imajo
značaj plače; po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic, če se jim ugotavlja dohodek, po stopnji 2% od neto
plače in če se jim ne zagotavlja dohodek (dopolnilna gospodarska dejavnost ali poklicna dejavnost, avtorske pravice),
po stopnji 2% od dohodka;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 2% od
izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka
ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko
dobo;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti
po stopnji 4% letno od katastrskega dohodka in dohodka od
gozdov.
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in o ljudski iniciativi.
13. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzorni odbor krajevne skupnosti. Pravilnost obračunavanja in
odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje Republike Slovenije ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje, v
okviru svojih pristojnosti.
14. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST SELA PRI ŠUMBERKU
GLASOVNICA
Na referendumu dne 10. 3. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 4. 1996 do 31. 3.
2001, za financiranje programov:
a) posodobitev lokalnih in krajevnih cest:
– lokalnih:
Babna gora – asfaltiranje,
Orlaka–Zavrh – asfaltiranje,
Orlaka–Valična vas (meja občine) – večja vzdrževalna
dela;
– krajevnih:
Arčelca – asfaltiranje,
Vrtače – asfaltiranje,
Sela od križišča do Srebrotnice – asfaltiranje,
Sela od križišča za Vrh – asfaltiranje;
b) popravilo stavbe krajevne skupnosti;
c) ostale ureditve.
glasujem
ZA

9. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Krajevni skupnosti Sela pri Šumberku dostavi seznam
zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
10. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev
in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi,
od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in odpravnin.
11. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v
volilnem imeniku s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti
Sela pri Šumberku in so starejši od 18 let oziroma starejši od
15 let, če so v delovnem razmerju.
12. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Sela pri Šumberku, pri čemer smiselno uporablja določila
zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu

PROTI
(pečat)

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži
“ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
15. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna
skupnost Sela pri Šumberku.
16. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o
dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).
17. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem
referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
se objavita v Uradnem listu RS.
18. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/96
Sela pri Šumberku, dne 28. januarja 1996.
Predsednik
Krajevne skupnosti
Sela pri Šumberku
Alojz Struna l. r.
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TRŽIČ

VITANJE

490.

491.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in 26/90) in 16. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS,
št. 41/95) je Občinski svet občine Tržič sprejel na 11. seji
dne 31. 1. 1996

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93) ter na podlagi statuta Občine
Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95) je Občinski svet občine
Vitanje na 13. redni seji dne 26. 1. 1996 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o sprejetju zazidalnega načrta 26
S3 – Senično – “Podovnca”
1. člen
Sprejme se sprememba zazidalnega načrta za območje
Senično 26 S3, ki je bil izdelan pod št. 94/2-11 v juliju 1994
(Uradni list RS, št. 30/95) in dopolnjen v oktobru 1995.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se izpusti naslednja zemljišča: k.o. Senično 319/2, 320/2, 305, 310/1 del.
3. člen
Druga alinea 4. člena se spremeni, in se glasi:
– izgradnjo 14 novih stanovanjskih objektov.
Tretja alinea se izpusti.
4. člen
K 15. členu se doda odstavek, ki se glasi:
Začasno, do izgradnje čistilne naprave, se zgradi skupinska greznica na čiščenje, ki bo po izgradnji čistilne naprave služila kot zbiralni bazen.
5. člen
K 17. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
Do izgradnje čistilne naprave se zgradi skupinska greznica na čiščenje, ki mora biti zgrajena v skladu z zahtevami
zdravstvene inšpekcije.
6. člen
Sprememba zazidalnega načrta je stalno na vpogled
občanom in zainteresiranim organizacijam pri pristojni službi Občine Tržič in pristojnem organu Upravne enote Tržič.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 352-01/94-03
Tržič, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice,
Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij
za ta naselja
(Uradni list SRS, št. 22/89)
1. člen
V 9. členu omenjenega odloka se črta evidenčna številka 16/1.
Evidenčna številka 16/1 zajema predel ob Štajnhofu
znotraj katerega je tudi parc. št. 35/1 k.o.Vitanje.
2. člen
S tem ko se črta iz 9. člena omenjenega odloka evidenčna
številka 16/1 je Občinski svet občine Vitanje dovolil spremembo namembnosti objektov in površin tudi v poslovne namene.
Evidenčna številka 16/1 namreč zajema samo dve stanovanjski hiši.
Ostalo besedilo odloka ostane nespremenjeno.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-352-1/96
Vitanje, dne 26. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Planki, dipl. jur. l. r.

492.
Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93), poslovnika Občinskega sveta
občine Vitanje (Uradni list RS, št. 32/95), je Občinski svet
občine Vitanje na 13. redni seji dne 26. 1. 1996 sprejel
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Vitanje
Spremeni se besedilo 11. člena statuta Občine Vitanje
(Uradni list RS, št. 20/95), in sicer tako, da se izbriše šestnajsta alinea 11. člena statuta, ki določa, da Občina Vitanje
opravlja tudi zadeve, ki se nanašajo na izdajanje lokacijskih
in gradbenih dovoljenj.
Ostalo besedilo statuta Občine Vitanje ostane nespremenjeno.
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Št. 03-20/12-95
Vitanje, dne 26. januarja 1996.

2. člen
(ime)
Ime glasila je: Ogledalo

Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Planki, dipl. jur. l. r.

3. člen
(izdajatelj)
Izdajatelj glasila je: Občina Vojnik.
Sedež izdajatelja glasila je: Vojnik, Keršova 1.

493.
Na podlagi 10. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list
RS, št. 20/95) in na podlagi 12. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/82) je Občinski svet občine Vitanje na 13.
redni seji dne 26. 1. 1996 sprejel
SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
I
S tem sklepom se ukine status zemljišča javna last v
splošni rabi parc. št. 1212/2 cesta v izmeri 1019 m 2, vpisana
v seznam javnega dobra ceste pota S001 k. o. Hudinja. Ta
parcela ostane družbena lastnina v upravljanju Občine Vitanje, ki je pravni naslednik Občine Slovenske Konjice in
pripiše k enemu od zemljiškoknjižnih vložkov k. o. Hudinja.
II
Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, po
uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo družbeno lastnino
na zemljišču, ki je vpisano v I. točki tega sklepa.
III
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 061-713-1/96
Vitanje, dne 26. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Planki, dipl. jur. l. r.

VOJNIK
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4. člen
(zvrst)
Glasilo se uvršča v informativni tisk.
5. člen
(izhajanje)
Glasilo izhaja praviloma štirikrat letno. Lahko izide kot
dvojna ali izredna številka. Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Vojnik.
6. člen
(jezik)
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
7. člen
(namen, naloga, cilj)
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v
Občini Vojnik ter o hotenjih in interesih občanov.
Glasilo opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v Občini Vojnik.
8. člen
(odgovorni urednik)
Odgovornega urednika glasila imenuje Občinski svet
občine Vojnik.
Naloge odgovornega urednika so:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju
posamezne številke glasila,
– skrbi za smotrno organizacijo dela,
– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika reklamnih
oglasov in drugih sporočil.
9. člen
(tehnična in organizacijska opravila)
Izdajatelj lahko poveri tiskanje glasila in druga administrativnotehnična opravila v zvezi z izdajo glasila drugi pravni osebi, registrirani za opravljanje tiskarske in založniške
dejavnosti.

494.

10. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja so naslednji:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodki od reklam in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sred-

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94) in 14. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list
RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Vojnik na redni seji
dne 17. 1. 1996 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik

stev.

1. člen
(uvodna določba)
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega
glasila Občine Vojnik (v nadaljevanju: glasilo).

11. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 63-1/96-3
Vojnik, dne 17. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

Št. 9 – 16. II. 1996

4. člen
Odvažanje in odlaganje opravljajo izvajalci, ki jih z
aktom določi Občinski svet občine Vojnik (v nadaljnjem
besedilu: občinski svet).
Izvajalci izvajajo dejavnost ravnanja z odpadki v skladu s predpisi in s tem odlokom.
II. VRSTE ODPADKOV

495.
Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 26. in 30. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93) 3. in 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 25/83, 42/85) ter 9. in 10. člena
statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski
svet občine Vojnik na seji dne 17. 1. 1996 sprejel
ODLOK
o ravnanju z odpadki na območju Občine Vojnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja vrsta, zbiranje in odvoz odpadkov, odlaganje odpadkov, način obračunavanja stroškov teh
storitev, nadzor nad izvajanjem tega odloka in določa kazni
pri ravnanju s temi odpadki.
Ta odlok ureja ravnanje z odpadki v naslednjih naseljih
občine Vojnik:
– Krajevna skupnost Dobrna: Dobrna, Klanc, Lokovina, Pristova, Vinska Gorica, Vrba, in Zavrh;
– Krajevna skupnost Frankolovo: Beli Potok, Bezenškovo Bukovje, Brdce, Črešnjice, Frankolovo, Podgorje pod
Čerinom, Rakova Steza, Rove, Stražica in Verpete;
– Krajevna skupnost Nova Cerkev: Čreškova, Hrenova, Landek, Lemberg, Nova Cerkev, Novake, Polže, Razdelj, Socka, Trnovlje pri Socki, Vine, Vizore in Zlateče.
– Krajevna skupnost Vojnik: Bezovica, Bovše, Globoče, Ivenca, Jankova, Male dole, Pristava, Razgor, Višnja vas,
Vojnik in Želče.
2. člen
Subjekti ravnanja z odpadki so:
– Občina Vojnik;
– pooblaščeni izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki (v nadaljnjem besedilu: izvajalci);
– pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo odpadki
in s tem povzročajo obremenitve (v nadaljnjem besedilu:
uporabniki storitve).
3. člen
V sistem ravnanja z odpadki morajo biti vključeni vsi
lastniki, uporabniki oziroma upravljalci stanovanjskih in poslovnih prostorov v naseljih iz prvega člena tega odloka, pri
katerih nastajajo odpadki ne glede na njihovo stalno ali
začasno prebivališče oziroma sedež.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se v
sistem ravnanja z odpadki začasno ne vključijo tisti predvideni uporabniki storitev, do katerih zaradi odmaknjenosti od
prevoznih cest izvajalci ne morejo pripeljati s svojimi komunalnimi vozili, predvideni uporabniki storitev pa ne morejo
sami dostaviti posod za odpadke do najbližjega odjemnega
mesta. Te uporabnike storitev določi izvajalec v soglasju s
strokovno službo občinske uprave.

5. člen
Vrste odpadkov, ki jih ureja ta odlok so:
– komunalni odpadki;
– posebni odpadki: sekundarne surovine, gradbeni odpadki, kosovni odpadki, tekoči odpadki.
6. člen
(komunalni odpadki)
Komunalni odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga je
dovoljeno zbirati, odlagati v tipizirane posode za odpadke in
odvažati na komunalno deponijo (trdni organski in anorganski odpadki kot so bio odpadki – ostanki hrane, ohlajen
pepel in ohlajeni ogorki iz skupnih kurilnih naprav, konzerve, manjši kovinski, leseni, tekstilni, papirni in plastični
odpadki, listje in trava, manjše vejevje obrezanih dreves in
grmičevja).
7. člen
(sekundarne surovine)
Sekundarne surovine so papir, karton in lepenka, steklo, barvne in druge podobne kovine, staro železo in druge
podobne surovine ter les, ki jih je dovoljeno zbirati in odlagati v specialne zabojnike.
8. člen
(gradbeni odpadki)
Gradbeni odpadki so odpadni gradbeni material, kamenje in jalovina iz gradbenih posegov.
9. člen
(kosovni odpadki)
Kosovni odpadki so pohištvo, gospodinjski stroji, ostanki vozil in koles, hišna oziroma stanovanjska oprema
(školjke, umivalniki, kadi ipd.).
10. člen
(tekoči odpadki)
Tekoči odpadki so fekalije ter usedline iz kanalizacijskega omrežja, čistilnih naprav in peskolovov.
11. člen
Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke, ki
vsebujejo nevarne snovi (ostanki zdravil, baterije, ostanki
barv in topil, druge hitro vnetljive, jedke, dražljive, radioaktivne ali strupene snovi, odpadno olje, ostanki gnojil, ostanki
insekticidov in pesticidov, živalski ostanki), katere pa je
povzročitelj dolžan v sodelovanju s pooblaščenim proizvajalcem zbirati in začasno deponirati na ekološko primeren
način, določen s pravilniki, sprejetimi na podlagi zakona o
varstvu okolja.
III. ZBIRANJE ODPADKOV
12. člen
Uporabniki storitev so dolžni odlagati komunalne odpadke v tipizirane posode za odpadke, sekundarne surovine
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pa v specialne zabojnike, ki morajo biti postavljeni na za ta
namen ustrezno urejenih prostorih (zbirna mesta) in dostopni
izvajalcem (odjemna mesta).
13. člen
V primerih povečanja količin komunalnih odpadkov, ki
jih zaradi tega ni mogoče odložiti v posode na zbirnih mestih, lahko uporabnik storitve odpadke odloži v biološko
razgradljive plastične vreče, vendar na način, ki ne bo moteče vplival na okolje.
Izvajalci so dolžni vreče odpeljati ob prvem odvozu.
14. člen
Obrati družbene prehrane, trgovski in gostinski lokali
so dolžni odlagati ostanke hrane in druge biološke odpadke
v posebne zaprte posode za odpadke ali pa v biološko razgradljive plastične vreče, le-te pa v posode za odpadke.
Inšpekcijski organ lahko zahteva tak način odlaganja
tudi v drugih primerih, kjer zbiranje bioloških odpadkov
povzroča motnje za okolico (smrad).
15. člen
Če se komunalni odpadki ne dajo ali jih je težko odlagati v tipizirane posode za odpadke, mora uporabnik storitve
skleniti z izvajalcem pogodbo, v kateri se določi drug način
odlaganja (odlaganje na stacioniran voz, v vreče, povezi
idr.). Dogovorjeni način odlaganja ne sme biti v nasprotju s
sanitarnimi in drugimi predpisi.
S pogodbo iz prvega odstavka tega člena se določi tudi
višina in način plačila stroškov tovrstnega odlaganja.
16. člen
Ureditev zbirnih in odjemnih mest za komunalne in
kosovne odpadke ter sekundarne surovine ter vrste, velikost
in število tipiziranih posod za odpadke in specialnih zabojnikov, določa poseben pravilnik občinskega sveta.
Zbirna in odjemna mesta morajo ustrezati higienskotehničnim, požarno-varstvenim pogojem in ne smejo ovirati
in ogrožati prometa.
Lokacije zbirnih in odjemnih mest določijo izvajalci v
soglasju s strokovno službo občinske uprave.
17. člen
V tipizirane posode za odpadke in specialne zabojnike
je prepovedano:
– odlagati tleče snovi, neohlajene ogorke, tekočino in
druge odpadke, ki povzročajo smrad ali požar;
– odlagati odpadke tako, da se pri tem onesnaži prostor
okoli njih ali tako, da se ne dajo zapirati;
– odlagati gradbeni material, kamenje in zemljo.
18. člen
Uporabniki storitev so dolžni:
– za svoje potrebe prvič sami nabaviti tipzirane posode
za odpadke in jih nato prenesti izvajalcu v osnovna sredstva;
– vzdrževati čistočo na zbirnih mestih in dovoznih poteh do njih;
– tipizirane posode za odpadke pripeljati v času odvoza
iz zbirnega mesta na odjemno mesto in nazaj;
– izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah, ki na
podlagi meril za oblikovanje cen za odvoz odpadkov vpliva-
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jo na ceno odvoza;
– v zimskem času odmetati sneg, tako, da je omogočen
dostop do posod.
19. člen
Specialni zabojniki za zbiranje sekundarnih odpadkov
so osnovna sredstva izvajalcev.

20. člen
Izvajalci so dolžni tipizirane posode za odpadke in
specialne zabojnike na svoje stroške vzdrževati, čistiti, jih
sproti popravljati in dotrajane nadomeščati z novimi ali rabljenimi.
V primeru, ko izvajalci pri praznenju tipiziranih posod
za odpadke in specialnih zabojnikov onesnažijo odjemno
mesto ali okolico, morajo le-to takoj očistiti.

21. člen
Izven tipiziranih posod za odpadke in specialnih zabojnikov na zbirnih in odjemnih mestih in izven odlagališč
odpadkov je zbiranje in odlaganje odpadkov prepovedano.
Prepovedano je brskanje in razmetavanje odpadkov iz
vseh vrst posod za odpadke in zabojnikov.
22. člen
Kosovne odpadke zbirajo in hranijo uporabniki storitev
na ustreznih mestih doma, v času organiziranega odvoza pa
jih prepeljejo na določena odjemna mesta.

23. člen
Ob trgovinskih in gostinskih lokalih, športnih objektih,
javnih zgradbah, parkiriščih in drugih javnih površinah morajo biti postavljeni koši za odpadke.
Tip, število in mesto namestitve košev za odpadke na
že izgrajenih površinah določi strokovna služba občinske
uprave v sodelovanju z odborom za urejanje prostora in
varstvo okolja. Lastniki oziroma uporabniki objektov in površin iz prvega odstavka tega člena so dolžni koše za odpadke nabaviti, jih postaviti in izpraznjevati v tipizirane posode
za odpadke.
Na območju novih naselij in javnih površin mora biti
namestitev košev za odpadke sestavni del projektov zunanje
ureditve. Dolžni so jih postaviti investitorji objektov in javnih površin.
Uporabniki storitev iz prvega odstavka tega člena lahko
odpadke odlagajo izključno v koše za odpadke.
Odpadke na javnih površinah je dolžan odstranjevati
upravljalec javne površine.
24. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih prireditev in
aktivnosti na prostem morajo poskrbeti, da so prireditveni
prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi
posodami za odpadke. Po končani prireditvi morajo poskrbeti, da bo prireditveni prostor očiščen in, da bo izvajalec
odpeljal odpadke na odlagališče v 24 urah. Organizatorji
kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti na prostem, morajo za odvoz odpadkov na odlagališče plačati izvajalcu varščino. Potrdilo o plačanem avansu morajo organizatorji priložiti k vlogi za organizacijo prireditve na prostem.
Višino varščine določi izvajalec.
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IV. ODVOZ ODPADKOV

25. člen
Izvajalci so dolžni odvažati komunalne in kosovne odpadke ter sekundarne surovine na podlagi sprejetega letnega
načrta in urnika odvoza odpadkov.
Z letnim načrtom in urnikom odvoza odpadkov se določi pogostost in čas odvoza odpadkov ter organiziranje odvoza odpadkov tudi med prazniki.
Z letnim načrtom in urnikom odvoza odpadkov se lahko določi tudi ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.
Letni načrt in urnik odvoza odpadkov izdajo izvajalci v
soglasju z občinskim svetom.
26. člen
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir
na dovozu, je izvajalec dolžan opraviti odvoz prvi dan po
prenehanju ovire oziroma po praznikih.
27. člen
Za odvažanje kosovnih odpadkov organizira izvajalec
v soglasju z Občinskim svetom občine Vojnik najmanj dvakrat letno posebno akcijo odvoza iz posebnih odjemnih mest.
O izvedbi posebne akcije obvesti izvajalec občane na
krajevno običajen način.
28. člen
Gradbene odpadke je dolžan na stroške investitorja sproti odvažati izvajalec gradbenih del.
29. člen
Za pravočasno izpraznitev greznice in odvoz fekalij, je
odgovoren lastnik objekta, ki ima zgrajeno greznico. Praznjenje greznice in odstranjevanje tekočih odpadkov je dovoljeno samo s pripravami, ki ustrezajo higiensko-tehničnim
zahtevam. Blato iz greznice se sme prevažati le v posebno
zaprtih cisternah.
30. člen
Za pravočasno izpraznjevanje usedlin iz kanalizacijskega omrežja in peskolovov so odgovorni izvajalci javnih
služb, za pravočasno izpraznjevanje usedlin iz čistilnih naprav pa so odgovorni upravljalci le-teh.
31. člen
Izvajalci smejo odvažati komunalne odpadke in sekundarne surovine samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno higiensko nakladanje, odvažanje in praznjenje.
V. ODLAGANJE ODPADKOV
32. člen
Izvajalci odlagajo komunalne in del kosovnih odpadkov na deponijo Bukovžlak, ki jo upravlja in vzdržuje upravljalec deponije, sekundarne surovine in del kosovnih odpadkov pa odlagajo pri registriranih zbiralcih sekundarnih
surovin.
33. člen
Odlagališča gradbenih odpadkov, njihovo vzdrževanje
in upravljanje, določijo krajevne skupnosti na območju katerih se odlagališča nahajajo.
34. člen
Ustrezno pregnito blato tekočih odpadkov se v soglasju
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z lastniki zemljišč in strokovno službo občinske uprave odlaga na gnojišča in obdelovalne površine izven območij strnjenih naselij.
V primeru, da iz tehničnih ali drugih razlogov ni možno
tekočih odpadkov odložiti na mesto iz prvega odstavka tega
člena, mora izvajalec te odpadke odložiti v čistilne naprave.
35. člen
Odlaganje odpadkov izven deponij je prepovedano.
Kdor odloži odpadke izven deponije, jih je dolžan na
svoje stroške odstraniti in prepeljati na deponijo. Če tega ne
stori, jih na njegove stroške odstrani izvajalec takoj, ko dobi
zahtevo pristojne službe Občine Vojnik ter na stroške občinskega proračuna. Občina ima regresni zahtevek do kršitelja.
Lastniki zemljišč so dolžni prijaviti črna odlagališča in
storilce na njihovih zemljiščih krajevni skupnosti.
VI. OBRAČUNAVANJE STROŠKOV ZA RAVNANJE Z
ODPADKI
36. člen
Sredstva za zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov
(smetarina) ter sredstva za upravljanje in vzdrževanje odlagališč odpadkov se zagotavljajo iz plačil odvoza odpadkov.
Odvoz odpadkov so dolžne plačati pravne in fizične
osebe – uporabniki storitev, ki imajo organiziran odvoz komunalnih odpadkov in sekundarnih surovin.
37. člen
Višino smetarine določa izvajalec v skladu z veljavnimi
predpisi in v soglasju s pristojnim organom. Na računu za
smetarino morajo biti ločeno prikazani stroški odvoza in
odlaganja komunalnih odpadkov in sekundarnih surovin ter
taksa in povračilo za obremenjevanje okolja.
38. člen
Smetarina za stanovanjske prostore je določena na število članov, ki v gospodinjstvu stalno ali začasno prebivajo.
Smetarina za poslovne površine do 500 m2 je določena
glede na m2 površine poslovnega prostora.
Smetarina za poslovne prostore, ki presegajo 500 m 2, je
določena glede na dejansko količino m3 odpeljanih odpadkov in je predmet posebne pogodbe.
Za poslovne površine se štejejo vse koristne površine
poslovnih ter drugih objektov in površin, kjer dokazljivo
nastajajo odpadki.
39. člen
Obveznost plačila stroškov za ravnanje s komunalnimi
odpadki in sekundarnimi surovinami nastane za uporabnike
storitev z dnem, ko začne izvajalec opravljati storitve na
njihovem območju oziroma, ko se uporabniki storitev vselijo
v stanovanje ali pričnejo uporabljati poslovne prostore.
Podatke o površinah poslovnih prostorov in številu prebivalcev dobi izvajalec pri pristojnem upravnem organu.
40. člen
Delno oprostitev plačila odvoza komunalnih odpadkov
in sekundarnih surovin lahko na posebno prošnjo uporabnika odobri Občinski svet občine Vojnik in je možna v primeru
najmanj dvomesečne odsotnosti oziroma neuporabe prostorov.
41. člen
Sredstva za odvoz in odlaganje kosovnih odpadkov se
zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Sredstva za odvoz usedlin iz kanalizacijskega omrežja
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zagotavljajo izvajalci javnih služb odvajanja odpadnih voda.
Sredstva za odvoz usedlin iz peskolovov zagotavljajo
izvajalci javnih služb za vzdrževanje javnih površin.
Stroške odvoza in odlaganja gradbenih odpadkov nosi
investitor gradbenih del.
Stroške odvoza in odlaganja fekalij nosi uporabnik storitev.
Stroške odvoza usedlin iz čistilnih naprav nosi upravljalec.

Stran 731

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Izvajalec izdela skladno s tretjim odstavkom 16. člena
tega odloka v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka
seznam lokacij zbirnih in odjemnih mest in ga sproti dopolnjuje.
Pravilnik iz prvim odstavka 16. člena tega odloka mora
biti sprejet v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
Pripravi ga strokovna služba Občine Vojnik.

VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM
42. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo odbor za
komunalno dejavnost Občine Vojnik, izvajalci javnih služb
za ravnanje z odpadki in pristojne inšpekcijske službe.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
43. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT je kaznovan posameznik,
z denarno kaznijo 100.000 SIT pa sta kaznovana pravna
oseba in samostojni podjetnik, ki ravnajo v nasprotju:
– s prvim odstavkom 3. člena
– z drugim odstavkom 4. člena
– z 11. in 12. členom,
– s prvim odstavkom 13. člena,
– s prvim odstavkom 14. člena,
– s 15., 17., 18., 21. in 22. členom,
– z drugim, tretjim, četrtim in petim odstavkom 23.
člena,
– z 28., 29. in 30. členom,
– z drugim odstavkom 31. člena,
– s 34. členom,
– s prvim odstavkom 35. člena,
– z drugim odstavkom 36. člena,
– s prvim odstavkom 38. člena,
– s prvim odstavkom 39. člena tega odloka.
44. člen
Z denarno kaznijo 30.000 SIT je kaznovana odgovorna
oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju:
– z 11. členom,
– z drugim odstavkom 13. člena,
– s 15. členom,
– s prvim odstavkom 16. člena,
– z drugim odstavkom 20. člena,
– s 24. členom,
– s prvim odstavkom 35. člena tega odloka.
45. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT je kaznovan izvajalec,
če ravna v nasprotju:
– z drugim odstavkom 3. člena,
– z drugim odstavkom 4. člena
– z drugim odstavkom 13. člena,
– s 15. členom,
– z drugim in tretjim odstavkom 16.člena,
– z 20. členom,
– s 24. členom,
– s 25., 26., 27., 30., 31. in 32. členom,
– s 37. in 38. členom,
– z drugim odstavkom 39. člena,
– z 42. členom tega odloka.
46. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT je kaznovan organizator,
ki ravna v nasprotju s 15. in 26. členom tega odloka.

48. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 59-1/96-1
Vojnik, dne 17. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

496.
Na podlagi 2. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
(Uradni list SRS, št, 43/85 in 24/89) in z zakonom o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) je Občinski
svet občine Vojnik na seji dne 17. 1. 1996 sprejel
SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vojnik za
odmero 1. akontacije v letu 1996
I
Vrednost točke za nadomestila za poslovne površine je
enaka 4. akontaciji v letu 1995, to je 0,111 SIT/m2, za stanovanjske površine pa enaka vrednosti točke v letu 1995, to je
0,106 SIT/m2. Poračun za razliko v vrednosti točke, ki bo
določena z naknadnim sklepom, bo opravljen pri naslednji
akontaciji.
II
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1996.
Št. 64-1/96
Vojnik, dne 17. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

497.
Na podlagi 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Vojnik na seji
dne 17. 1. 1996 sprejel
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SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine
Vojnik v letu 1996
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Vojnik za leto 1996 (v
nadaljnjem besedilu: proračun) se potrebe porabnikov sredstev proračuna začasno financirajo po tem sklepu.
2. člen
Do sprejema proračuna se financiranje občine začasno
nadaljuje za zakonsko določene naloge in obveznosti, na
podlagi proračuna leta 1995.
3. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom
proračunskih sredstev lahko obsega največ dvanajstino
oziroma sorazmeren del sredstev povprečne porabe v letu
1995.
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javna poraba Občine Zavrč začasno financira po proračunu
za leto 1995.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu
za leto 1995.
3. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Zavrč za leto 1996.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1996 dalje.
Št. 021-4/96
Zavrč, dne 6. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zavrč
Ivan Pongrac l. r.

4. člen
Iz rednega financiranja so izvzeta namenska sredstva,
ki se smejo porabiti le namensko in v višini, kot so bila
pridobljena.
5. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja, bodo sestavni del proračuna občine za leto 1996.
6. člen
Župana občine Vojnik se zadolžuje za tekoče usklajevanje potreb in možnosti oziroma za realizacijo določil tega
sklepa za dosego normalnega poslovanja porabnikov proračunskih sredstev.
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996
dalje.
Št. 61-1/96-2
Vojnik, dne 17. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.
ZAVRČ
498.
Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US
RS, št. U-I-1/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/9418, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 – odločba US RS, 26/95)
je Občinski svet občine Zavrč na prvi redni seji dne 2. 2.
1996 sprejel
ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe Občine Zavrč za
leto 1996
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Zavrč za leto 1996 se

499.
Na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih
organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 2/91-I in 4/93), 4.
člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in organih lokalne skupnosti (Uradni list RS, št.
18/94) in določb začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v
posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95) je Občinski
svet občine Zavrč na prvi redni seji dne 2. 2. 1996 sprejel
SKLEP
o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev
1. člen
S tem sklepom so določene plače, nadomestila, povračila in drugi prejemki voljenim in imenovanim občinskim
funkcionarjem.
2. člen
Občinski funkcionarji, ki poklicno opravljajo funkcijo,
imajo pravico v skladu z 2. členom zakona o funkcionarjih v
državnih organih do plače, prejemkov iz sredstev skupne
porabe, nadomestila osebnega dohodka ter povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.
Občinski funkcionarji, ki nepoklicno opravljajo funkcijo, imajo pravico, v skladu z zakonom, do nadomestila plače
oziroma izgubljenega zaslužka, pravico do dela plače, določene za funkcijo ter do povračila stroškov, ki jih imajo pri
delu in v zvezi z delom.
3. člen
V skladu s statutom občine opravljajo svojo funkcijo
nepoklicno naslednji funkcionarji: župan, predsednik in podpredsednik sveta, člani občinskega sveta in predsedniki odborov in komisij.
Poklicno opravlja funkcijo tajnik občine.
Ne glede na to, da niso občinski funkcionarji, veljajo
določbe tega sklepa o nadomestilih, prejemkih in povračilih
tudi za člane nadzornega odbora in zunanje člane delovnih
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teles občinskega sveta oziroma člane delovnih teles, ki jih
občinski svet ustanovi na predlog župana.
4. člen
Osnovna plača se določi na osnovi sklepa komisije
(KVIAZ) Državnega zbora tako, da se osnova za obračun
plače, ki se uporablja kot izhodiščna v državnih organih in
organih lokalnih skupnosti, pomnoži s koeficientom za določanje plače, poveča za odstotek za delovno dobo in za delovno uspešnost.
5. člen
Skladno s sklepom o razvrstitvi občin v skupine, se v
Občini Zavrč uporablja za najvišje vrednoteno funkcijo, to je
za župana količnik 6,5 in dovoljena stimulacija za delovno
uspešnost 50%, za vse ostale funkcionarje pa na tej osnovi
določeno proporcionalno razmerje.
O delovni uspešnosti oziroma dodatni delovni obremenjenosti funkcionarjev občine odloča občinski svet na osnovi poročila župana.
6. člen
Skladno s 4. in 5. členom tega sklepa se županu določa
mesečna plača za opravljanje funkcije v višini 33% dovoljene plače, upoštevajoč določeni količnik, delovne izkušnje in
delovno uspešnost, ki bi mu pripadala, če bi opravljal funkcijo poklicno.
Tako določena plača je izhodiščna osnova za druge
funkcionarje, razmerja pa so naslednja:
– tajnik občine: količnik 6,2 delovna uspešnost 20%,
– predsednik občinskega sveta: 40% plače župana,
– podpredsednik občinskega sveta: 20% plače župana.
7. člen
Občinski funkcionarji in člani drugih teles občinskega
sveta iz drugega odstavka 3. člena tega sklepa prejemajo za
udeležbo na sejah občinskega sveta sejnino.
Višine sejnine so:
– za člane občinskega sveta in druge navzoče na seji
sveta 7.000 SIT,
– za predsednike odborov in komisij 2.500 SIT,
– za člane odborov in komisij 2.000 SIT.
Sejnine so določene v neto znesku.
8. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice. Člani sveta in člani delovnih teles imajo pravico do
nadomestila osebnega dohodka oziroma izgubljenega zaslužka za čas odsotnosti z dela zaradi opravljanja funkcije.
Refundacija osebnega dohodka se opravi na podlagi pisnega
zahtevka delodajalca za čas odsotnosti z dela.
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12. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
RS.
Št. 021-5/96
Zavrč, dne 6. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zavrč
Ivan Pongrac l. r.

ZREČE
500.
Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 33. člena statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95)
RAZPISUJEM
nadaljevanje volilnih opravil za prve redne volitve v
svete krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče
1
Redne volitve v svete Krajevnih skupnosti Zreče, Stranice, Gorenje, Skomarje, Resnik in Dobrovlje se opravijo v
nedeljo 21. aprila 1996.
2
Za dan nadaljevanja izvajanja volilnih opravil se šteje
21. februar 1996.
3
Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija in
volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 023-3/95-1
Zreče, dne 13. februarja 1996.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

ŽALEC
501.

9. člen
Nalog za službeno potovanje občinskih funkcionarjev
izda župan. Nalog za službeno potovanje župana izda tajnik.
10. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nadomestil, povračil in
drugih prejemkov po tem sklepu se zagotovijo v proračunu
Občine Zavrč.
11. člen
Zneski prejemkov, ki jih določa ta sklep, se uskladijo
skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za
prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86
ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 51.
člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95) je
župan Občine Žalec dne 30. 1. 1996 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Terasa Braslovče
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terasa Braslovče (v nadaljevanju: zazidalni
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načrt), ki ga je izdelala Vizura, d.o.o., Celje, pod št. 100/95,
v novembru 1995.
Osnutek zazidalnega načrta obravnava območje, ki se
nahaja na severozahodnem delu naselja Braslovče in določa
spremembe in dopolnitve prostorskih pogojev za stanovanjsko gradnjo v delu območja, ki se ureja z odlokom o zazidalnem načrtu Terasa – Braslovče (Uradni list SRS, št. 35/88).
II
Osnutek zazidalnega načrta bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec in v prostorih Krajevne skupnosti Braslovče. Javna
razgrnitev traja en mesec od dneva uveljavitve tega sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge občani, podjetja
ter organizacije in skupnosti in jih posredujejo na Oddelek
za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih Krajevne skupnosti Braslovče, dne 21. februarja 1996 ob 16. uri, javna
obravnava, ki jo bosta organizirala Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec in Krajevna skupnost Braslovče.
V
Po poteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani
na osnutek zazidalnega načrta.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-001/96-08
Žalec, dne 30. januarja 1996.
Župan
Občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
413. Zakon o zdravilih (ZZdr)
414. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-B)
415. Odlok o imenovanju ministra za kulturo
416. Odlok o imenovanju ministra za delo, družino in socialne zadeve
417. Odlok o imenovanju ministra za znanost in
tehnologijo
418. Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (ReSROE)
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MINISTRSTVA
419. Odredba o spremembi odredbe o višini
stroškov postopka za potrditev nove sorte
oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte
420. Odredba o merilih za ugotavljanje delovne
uspešnosti direktorjev javnih zavodov na
področju znanosti in tehnologije
421. Pravilnik o sofinanciranju podiplomskih
študijskih programov
422. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita
inšpektorjev za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami
423. Pravilnik o merilih za nadomestitev dela
stroškov invalidskim podjetjem
424. Navodilo o dokumentaciji, ki je potrebna
pri uveljavljanju odškodnine za živali, predmete in surovine
USTAVNO SODIŠČE
425. Odločba o razveljavitvi drugega stavka tretjega odstavka 64. člena zakona o lokalni
samoupravi
OBČINE
426. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dokležovje (Beltinci)
427. Odlok o spremembi organiziranosti Vzgojnovarstvenega zavoda Tončke Čečeve (Celje)
428. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Mestne občine Celje v letu 1996
429. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe ZN Gospodarska cona v Celju (ZN Industrija jug in ZN Industrija sever)
430. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine
Črnomelj
431. Razpis nadomestnih volitev v Občinski svet
občine Dornava
432. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona
433. Odlok o obvezni uporabi javne kanalizacije
v naselju Negova (Gornja Radgona)
434. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1995
435. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci do sprejetja proračuna za leto 1996
436. Sklep o dopolnitvi programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine
Gornji Petrovci
437. Odlok o davku od premoženja v Občini Grosuplje
438. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju in delu na območju Krajevne skupnosti Domanjševci (Hodoš-Šalovci)
439. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Domanjševci, ki je bil dne 28.
januarja 1996 (Hodoš-Šalovci)
440. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Krško v letu 1996
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441. Sklep o nastanku javnega dobra (Krško)
442. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lendava za leto 1995
443. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o PUP za območje izven ureditvenih naselij v
Občini Lendava, ki se ne urejajo s PIN
444. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o porabi sredstev Stanovanjskega
sklada Občine Ljutomer
445. Odlok o določitvi območja delovanja ter načina oblikovanja organov Sklada stavbnih
zemljišč Občine Novo mesto
446. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb Mestne občine Novo mesto v
letu 1996
447. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Novo
mesto)
448. Poročilo o izidu nadomestnih volitev dveh
članov Občinskega sveta občine Odranci
449. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek v letu 1996
450. Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Puconci
451. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Puconci za leto 1995
452. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 1995
453. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Radenci v prvem polletju 1996
454. Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Radenci
455. Sklep o razrešitvi dosedanje Občinske volilne komisija občine Radovljica in o imenovanju Občinske volilne komisije občine Radovljica
456. Ugotovitev o spremembi imenovanja člana
Občinskega sveta občine Radovljica
457. Ugotovitev o spremembi imenovanja člana
Občinskega sveta občine Radovljica
458. Ugotovitev o spremembi imenovanja člana
Občinskega sveta občine Radovljica
459. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti
Občine Rogaška Slatina
460. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za prve
redne volitve v svete krajevnih skupnosti v
Občini Rogaška Slatina
461. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti
Občine Rogatec
462. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za prve
redne volitve v svete krajevnih skupnosti v
Občini Rogatec
463. Odlok o spremembi odloka o komunalnih
taksah (Rogatec)
464. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Semič
465. Odlok o spremembah odloka o pogojih za
dobavo in odjem vode na območju Občine
Sevnica
466. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj,
povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega
zemljišča v Občini Sevnica za leto 1995
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467. Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Sevnica)
468. Sklep o ukinitvi nepremičnine javnega dobra (Sevnica)
469. Razpis prvih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana
470. Sklep o določitvi pristojnosti občinske volilne komisije in volilnih komisij krajevnih
skupnosti za izvedbo volilnih opravil za volitve v svete krajevnih skupnosti (Sežana)
471. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni
skupnosti za prve volitve v svet Krajevne
skupnosti Avber (Sežana)
472. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni
skupnosti za prve volitve v svet Krajevne
skupnosti Dane pri Sežani
473. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni
skupnosti za prve volitve v svet Krajevne
skupnosti Dutovlje (Sežana)
474. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni
skupnosti za prve volitve v svet Krajevne
skupnosti Kazlje (Sežana)
475. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni
skupnosti za prve volitve v svet Krajevne
skupnosti Loke (Sežana)
476. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni
skupnosti za prve volitve v svet Krajevne
skupnosti Pliskovica (Sežana)
477. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni
skupnosti za prve volitve v svet Krajevne
skupnosti Povir (Sežana)
478. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni
skupnosti za prve volitve v svet Krajevne
skupnosti Sežana
479. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni
skupnosti za prve volitve v svet Krajevne
skupnosti Štorje (Sežana)
480. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni
skupnosti za prve volitve v svet Krajevne
skupnosti Štjak (Sežana)
481. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni
skupnosti za prve volitve v svet Krajevne
skupnosti Tomaj (Sežana)
482. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni
skupnosti za prve volitve v svet Krajevne
skupnosti Vrabče (Sežana)
483. Razpis nadaljevanja rednih volitev v svete
krajevnih skupnosti na območju Občine
Slovenske Konjice
484. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Šentjernej v letu 1996
485. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Šentjernej)
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486. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarje pri Jelšah
487. Odlok o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Trebnje v prvem trimesečju leta 1996
488. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
razglasitvi gozdov s posebnim namenom
(Trebnje)
489. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku (Trebnje)
490. Odlok o spremembi odloka o sprejetju zazidalnega načrta 26 S3 – Senično – “Podovnca” (Tržič)
491. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele
naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in
Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za
ta naselja (Vitanje)
492. Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta
Občine Vitanje
493. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (Vitanje)
494. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega
glasila Občine Vojnik
495. Odlok o ravnanju z odpadki na območju
Občine Vojnik
496. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vojnik za odmero 1. akontacije
v letu 1996
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497. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Vojnik v letu 1996
498. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Zavrč za leto 1996
499. Sklep o plačah, nadomestilih in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev (Zavrč)
500. Razpis nadaljevanja volilnih opravil za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Zreče
501. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta Terasa
Braslovče (Žalec)
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13. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o mednarodnem cestnem prevozu stvari in protokola, sklenjenega na
podlagi 18. člena Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike
Francije o mednarodnem cestnem prevozu stvari
14. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Kanade o sodelovanju na področju miroljubne uporabe
jedrske energije
15. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o morskem ribolovu

49

55
65

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 9 – 16. II. 1996

Stran 737

Pravkar izšlo!
dr. Janez Šinkovec

ZBIRKA VZORCEV POGODB
IN AKTOV
I. civilno, gospodarsko pravo in pravo gospodarskih družb
Že kar precej časa je minilo, odkar je bila razprodana v letu 1993 izdana
knjiga dr. Janeza Šinkovca “Temeljni akti in pogodbe o ustanavljanju gospodarskih družb”. Zanimanje za tovrstne priročnike je spodbudilo avtorja in
založnika k snovanju novega, obširnejšega priročnika, ki bo izšel v dveh
delih. Prvi del vsebuje vzorce pogodb in aktov iz civilnega in gospodarskega
prava ter prava gospodarskih družb. Avtor je vnesel v ta priročnik vrsto novih
vzorcev pogodb, ki se uporabljajo v sodobnem poslovanju in vzorcev drugih
aktov, ki naj olajšajo delo v neposredni praksi. Tako je v prvem delu priročnika (civilno pravo) avtor obdelal oblike pravnih poslov, osebe civilnega
prava, zastopanje, pooblastilo, varovalne določbe v pogodbah, različne prodajne pogodbe, menjalne pogodbe, arbitražno klavzulo, darilno, najemno in
zakupno pogodbo. Drugi del (gospodarsko pravo) vsebuje poglavje o trgovskem zastopanju, komisiji, konsignaciji, factoringu, leasingu, franchisingu,
kartelih in konzorcijih. V tretji del (pravo gospodarskih družb), ki je v
mnogočem dopolnjen in razširjen že zgoraj omenjeni priročnik iz l. 1993, je
avtor vključil še vrsto novih vzorcev oziroma primerov aktov, ki jih niso
narekovala samo nova strokovna spoznanja ampak predvsem vedno bolj
pestra in zahtevna pravna praksa in tudi nova slovenska zakonodaja.
Cena 5775

(10336)
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Pravkar izšlo!

PREDPISI O DELOVNIH RAZMERJIH,
PLAČAH, ZAPOSLOVANJU IN
ZAVAROVANJU ZA PRIMER
BREZPOSELNOSTI
(tretja spremenjena in dopolnjena izdaja)
Na več kot 300 straneh nove izdaje Predpisov o delovnih razmerjih so zbrani vsi
zakoni in drugi akti, ki določajo pravice in dolžnosti delodajalcev ter delojemalcev.
Poleg slovenskega zakona o delovnih razmerjih smo v tej knjižici na priporočilo
profesorice delovnega prava z ljubljanske Pravne fakultete dr. Polonce Končar
objavili tudi prečiščeno besedilo zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, ki v Sloveniji še velja.
V tej zbirki je prvič objavljen zakon o inšpekciji dela kakor tudi pravilnik o
opravljanju strokovnega izpita in preizkusa strokovne usposobljenosti inšpektorja
za delo. Med lani sprejetimi predpisi pa v knjigi povzemamo:
– razlago splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo,
– veljavno tarifno prilogo k tej kolektivni pogodbi,
– dogovor o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu,
– pravila delovanja ekonomsko-socialnega sveta,
– zakon o izvajanju dogovora o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v
gospodarstvu in socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in najvišji
dejanski plači,
– spremenjen zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti ter pravilnik o določitvi metodologije za nadzor nad
izvajanjem tega zakona,
– pravilnik o načinu in vsebini vodenja evidence iskalcev zaposlitve in evidence o
brezposelnih osebah, ki so ga začeli izvajati letos,
– dopolnjen pravilnik o štipendiranju.
Cena 2100 SIT

(10330)
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V tisku

PREDPISI O DRUŠTVIH IN USTANOVAH
z uvodnimi pojasnili mag. Slavka Debelaka in dr. Verice Trstenjak
V zgodovini Slovencev so društva odigrala pomembno povezovalno in narodno prebujevalno vlogo. Po novem zakonu so društva subjekt civilnega prava, ki pravno osebnost
pridobijo z vpisom v register. Kdo lahko ustanovi društvo in kako? Na to vprašanje
podrobno odgovarja mag. Slavko Debelak v uvodnih pojasnilih.
Kaj predpisuje zakon o ustanovah, razlaga dr. Verica Trstenjak. Pri tem poudarja, da je
premoženje ključna sestavina ustanovitve in delovanja vsake ustanove.

Sprejemamo prednaročila

13.000 strani
uradnega lista letnika 1995
na enem CD-ROMU
Februarja 1996 bo izšel CD-ROM s celotno vsebino vseh številk uradnega lista letnika 1995. Značilnost te prve
tovrstne izdaje v Sloveniji je izredna prijaznost pri uporabi v okolju Windows (kot tudi DOS, Unix, Macintosh).
Na zaslonu se posamezne številke uradnega lista pojavljajo v točno takšni obliki, kot na papirju! Letno kazalo
predpisov (register) je v celoti povezano s posameznimi številkami, tako da je s klikom miške možno takoj dobiti
tisto stran, kjer je predpis objavljen. Znotraj ene številke je možno iskanje po polnem besedilu (razen delov, ki so v
grafični obliki), kopiranje besedil in tiskanje posameznih strani.
Velika prednost tega novega medija pred klasičnim (papir) je tudi v veliko manjšem fizičnem obsegu. Če je
arhiviranje nekaj letnikov uradnega lista doslej zahtevalo celotno omaro, bo odslej zadostoval manjši predal. CDROM je za arhiviranje idealen tudi zaradi popolne trajnosti in nespremenljivosti laserskega zapisa na njem.
CENA: 48.000 SIT.
Cene za večuporabniško rabo CD ROM-a – licence
Št uporabnikov

2–5
6–10
11–25
26–50

Cena
po 31. 1. 1996

57.600
72.000
96.000
144.000

Naročila sprejema: Uradni list RS, Slovenska 9, 61000 Ljubljana, tel. 125 02 94, telefaks 125 14 18

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 61000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.
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NAJBOLJ POPOLNA ZBIRKA

CARINSKIH PREDPISOV
S 1. januarjem je pričela veljati nova slovenska carinska zakonodaja. Ker gre za povsem novo
sistemsko urejanje carin, smo se odločili za novo, drugo izdajo zbirke

CARINSKI PREDPISI
Ob tej priložnosti smo tudi spremenili vsebinsko zasnovo zbirke, in sicer tako, da so v prvem
zvezku

CARINSKI PREDPISI 1 zbrani vsi carinski predpisi (carinski zakon s podzakonskimi oziroma izvršilnimi predpisi v nadaljnjem zvezku (ki ga nismo predvideli) in zakon o
carinski službi s podzakonskimi predpisi); v drugem zvezku
CARINSKI PREDPISI 1/A bodo zbrana pojasnila, navodila in obvestila, ki jih izdaja
Carinska uprava Republike Slovenije. Predvidevali smo, da jih bo manj, kot jih je bilo že doslej
izdanih (nad 200 strani), ki pa jih zaradi tega ne moremo uvrstiti v prvi zvezek, ampak bomo dodali
še en ovitek. Pojasnila, navodila in obvestila bodo razvrščena enako kot podzakonski predpisi k
carinskemu zakonu, s samostojno vsebino in stvarnim kazalom; v drugem in tretjem zvezku

CARINSKI PREDPISI 2–3

je objavljen zakon o carinski tarifi skupaj z nomenklaturo carinske tarife in podzakonski predpisi k zakonu o carinski trifi in pa kombinirana
carinska tarifa; v četrtem zvezku

CARINSKI PREDPISI 4

pa bodo objavljene pogodbe in sporazumi o carini in
trgovini, ki jih je sklenila Slovenija z drugimi državami in nekaterimi mednarodnimi organizacijami; in v petem (prav tako nepredvidenem) zvezku

CARINSKI PREDPISI 5 bodo objavljeni predpisi (konvencije, sporazumi, priporočila itd.), ki so bili ratificirani in se nanašajo na trgovinsko menjavo in carine Slovenije z
državami članicami Evropske skupnosti.
CARINSKE PREDPISE 1 so naročniki že prejeli,
CARINSKI PREDPISI 1A so v tisku in naročniki jih bodo prejeli v marcu 1996
CARINSKE PREDPISE 2–3 razpošiljamo te dni,
CARINSKI PREDPISI 4 so v tisku in jih bodo naročniki prejeli v začetku marca 1996
CARINSKI PREDPISI 5 so tudi v tisku in jih bodo naročniki prejeli v marcu 1996
NOVE NAROČNIKE SPREJEMA:
ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 61000 Ljubljana, Slovenska 9,
p. p. 379/VII ali po telefaksu 125-14-18. Informacije dobite na tel. 061/125-02-94.
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, računovodstvo, 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)

