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DRŽAVNI ZBOR

2515.

2513.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

Na podlagi 112. člena ustave Republike Slovenije ter
48. in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. julija 1996 sprejel
ODLOK
o imenovanju ministra za zunanje zadeve
Imenuje se:
dr. Davorin KRAČUN za ministra za zunanje zadeve.
Št. 020-05/89-2/91
Ljubljana, dne 19. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

UKAZ
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike
Slovenije
Za osebna prizadevanja pri humanizaciji in lajšanju
življenja invalidov ter zasluge pri razvoju in dejavnosti Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo podeljujem
častni znak svobode Republike Slovenije Francu Hočevarju.
Št. 996-01-31/96
Ljubljana, dne 15. julija 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2514.

2516.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike
Slovenije

UKAZ
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike
Slovenije

Ob stoletnici za prizadevno planinsko domoljubno dejavnost, še posebej za ohranjanje slovenstva naših gora, podeljujem
srebrni častni znak svobode Republike Slovenije Planinskemu društvu Tolmin.

Ob osemdesetletnici in za njene zasluge v najtežjih
časih druge svetovne vojne, predvsem v partizanskih bolnišnicah, ter za njeno delo po vojni podeljujem
srebrni častni znak svobode Republike Slovenije dr.
Pavli Lah Jerina.

Št. 996-01-30/96
Ljubljana, dne 15. julija 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Št. 996-01-32/96
Ljubljana, dne 15. julija 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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2517.

2519.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena
zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

UKAZ
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike
Slovenije

ODREDBO
o dopolnitvi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza
pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov
in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev
iz Zvezne Republike Jugoslavije, Republike Bosne
in Hercegovine, Republike Bolgarije, Republike
Albanije in Republike Romunije

Za zasluge pri pospeševanju turizma na osnovi požrtvovalnega ljubiteljstva in za drugo pomembno delo v dobro
Sloveniji podeljujem
častni znak svobode Republike Slovenije Božu Benediku, Zvonki Kneževič, Zoranu Vudlerju.
Št. 996-01-33/96
Ljubljana, dne 15. julija 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA
2518.
Na podlagi 3. točke sklepa o vzpostavitvi tržnega reda
za pšenico in rž (Uradni list RS, št. 30/96) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za
ekonomske odnose in razvoj v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o spremembi odredbe o pogojih za odkup pšenice
in rži 1996/97
1. člen
V odredbi o pogojih za odkup pšenice in rži 1996/97
(Uradni list RS, št. 34/96) se prva alinea 7. člena spremeni
tako, da se glasi:
– Lendava: Kmetijstvo Lendava, KZ Hotiza, SKZ Črenšovci, KZ Lendava, KZ Dobrovnik, KZ Turnišče, SKZ Panonka Petrovci v Šalovcih, SKZ Klas Križevci, mlin Korošec, Zabovci, KZ Radgona Videm ob Ščavnici, SSC Ramšak
Spuhlja pri Ptuju;
2. člen
Ta odredba prične veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 539/96-07
Ljubljana, dne 10. julija 1996.
Soglašam!
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Janko Deželak l. r.
Minister
za ekonomske
odnose in razvoj

I
V I. točki odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk
domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin,
ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Zvezne Republike Jugoslavije, Republike Bosne in Hercegovine, Republike Bolgarije, Republike Albanije in Republike Romunije (Uradni list RS, št. 38/94) se doda nova 5. točka, ki se
glasi:
“ 5. krma za živali živalskega in rastlinskega izvora ter
koruza in pšenica.”
II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01/47/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

2520.
Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 ter 16/96) in 99. člena
zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od
domačih in divjih parkljarjev iz Republike Turčije
I
Da bi preprečili vnos slinavke in parkljevke v Republiko Slovenijo, se prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo in
prevoz preko njenega ozemlja iz Republike Turčije, naslednjim pošiljkam:
1. domačih parkljarjev (govedi, ovac, koz in prašičev);
2. divjih parkljarjev;
3. svežega in zamrznjega mesa domačih in divjih parkljarjev;
4. živil, pridobljenih iz domačih in divjih parkljarjev,
razen za naslednje izdelke:
a) hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi
dosežena vrednost F3 ali več, to je sterilne konzerve;
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b) druge vrste termično obdelanih proizvodov, če je
bila pri obdelavi dosežena temperatura najmanj 100°C; med
te proizvode se štejejo tehnična mast, želatina in podobno;
c) kemično povsem predelane živalske surovine, kot so
wet-blue, krom strojene kože, kemično in termično obdelana
volna, kuhane ščetine in podobno;
č) kože parkljarjev, če so bile obdelane z naslednjim
postopkom:
– namočene v kalcijev lug pri pH 12 do 13 najmanj 10
ur, nato v kislino pri pH 1 do 3 vsaj 10 ur;
– ali so bile soljene z najmanj 7 dni z morsko soljo z
dodatkom 2% natrijevega karbonata;
– ali sušene 42 dni pri temperaturi najmanj 20°C;
– način obdelave mora biti označen na veterinarskem
certifikatu.
5. krma za živali živalskega in rastlinskega izvora.
II
Živila, dobljena iz domačih in divjih parkljarjev, ki
izvirajo iz Republike Turčije in se prenašajo oziroma prevažajo čez državno mejo Republike Slovenije kot osebna prtljaga, je potrebno potnikom odvzeti in neškodljivo uničiti.
III
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-107/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

2521.
Na podlagi drugega odstavka 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), izdaja minister za
okolje in prostor
ODREDBO
o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odredba določa pogoje za izvoz, uvoz in tranzit
odpadkov ter način izvajanja nadzora nad izvozom, uvozom
in tranzitom odpadkov.
2. člen
Določbe te odredbe veljajo za nevarne odpadke ter
druge odpadke in ostanke (v nadaljnjem besedilu: drugi odpadki), ki se izvažajo, uvažajo ali so v tranzitu čez območje
Republike Slovenije.
Nevarni odpadki iz prejšnjega odstavka so odpadki iz
priloge 1, ki je sestavni del te odredbe, in so označeni s šifro
Y po Baselski konvenciji o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (v nadaljnjem besedilu: Baselska konvencija) in odpadki ter ostanki
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odpadkov, ki so v drugih predpisih označeni s šifro Y po
Baselski konvenciji.
Drugi odpadki iz prvega odstavka tega člena so odpadki iz priloge 1, ki niso označeni s šifro Y po Baselski konvenciji.
Če država, ki je udeleženka Baselske konvencije, opredeli za nevarne odpadke tudi takšne odpadke, ki se na območju Republike Slovenije ne štejejo za nevarne odpadke,
se za njihov izvoz, uvoz in tranzit uporabljajo določbe te
odredbe, ki se nanašajo na izvoz, uvoz in tranzit nevarnih
odpadkov.
3. člen
Izvoznik je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki je registriran za opravljanje prometa z odpadki, ali izvajalec javne službe ravnanja z odpadki (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) ali proizvajalec
odpadkov.
Uvoznik je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki je registriran za opravljanje prometa z odpadki, ali izvajalec javne službe ali odstranjevalec odpadkov.
Med izvoznikom ali uvoznikom nevarnih odpadkov, ki
sam ni proizvajalec ali odstranjevalec nevarnih odpadkov ali
izvajalec javne službe, in proizvajalcem ali lastnikom ali
imetnikom nevarnih odpadkov, je prepovedan vsak pravni
posel, ki bi se nanašal na prenos lastništva odpadkov.

II. IZVOZ NEVARNIH ODPADKOV
4. člen
Izvoznik nevarnih odpadkov mora pridobiti od pristojnega organa soglasje za izvoz nevarnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: soglasje za izvoz) in dovoljenje za izvoz
nevarnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za
izvoz).
5. člen
Pristojni organ lahko izda soglasje za izvoz:
1. če na območju Republike Slovenije ni tehničnih
zmogljivosti in potrebnih naprav za okolju varen način odstranjevanja teh odpadkov,
2. če gre za izvoz na območje, ki ni južneje od 60°
južne zemljepisne širine,
3. če gre za izvoz v državo, ki je uvoz takšnih odpadkov
dovolila in je o tem obvestila Republiko Slovenijo ali Sekretariat Baselske konvencije,
4. če gre za izvoz v državo, ki lahko zagotovi odstranjevanje takšnih odpadkov na okolju varen način,
5. če gre za izvoz v državo, ki je udeleženka Baselske
konvencije, ali je udeleženka tej konvenciji enakovrednega,
mnogostranskega ali dvostranskega sporazuma, katerega udeleženka je tudi Republika Slovenija.
Soglasje za izvoz se lahko izda kot soglasje za enkratni
ali večkratni izvoz.
Soglasje za večkratni izvoz se lahko izda največ za eno
leto izvozniku, ki namerava večkrat izvažati nevarne odpadke, ki imajo enake fizikalne in kemijske lastnosti ter jih
oddaja istemu odstranjevalcu preko istih carinskih izpostav
Republike Slovenije, države uvoznice oziroma držav tranzita.
Izvoznik preko pristojnega organa o izdaji soglasja za
izvoz obvesti o nameravanem izvozu državo uvoznico in
države tranzita.

Stran 3400

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

6. člen
Vlogi za pridobitev soglasja mora izvoznik priložiti:
1. izpolnjen Obrazec A: Mednarodni promet z nevarnimi odpadki, predpisan v prilogi 2, ki je sestavni del te odredbe (v nadaljnjem besedilu: obrazec A),
2. dokazilo o tem, da ima pooblaščenca določenega za
varstvo okolja,
3. dokazilo o tem, da razpolaga s prostori, ki ustrezajo
predpisanim zahtevam za skladiščenje nevarnih odpadkov,
4. pogodbo, iz katere je razvidno, da bodo nevarni
odpadki ob zavrnitvi vrnjeni proizvajalcu odpadkov ali izvajalcu javne službe, če izvoznik ni sam tudi proizvajalec
odpadkov ali izvajalec javne službe.
7. člen
Za kritje stroškov ravnanja z nevarnimi odpadki, kadar
je za ravnanje z njimi subsidiarno odgovorna država, mora
izvoznik za izvoz nevarnih odpadkov pridobiti bančno garancijo (v nadaljnjem besedilu: garancija) v korist države.
Pristojni organ v soglasju za izvoz določi višino garancije, ki ne sme biti manjša od stroškov za odstranjevanje in
prevoz nevarnih odpadkov, ki se izvažajo, in obdobje, za
katero mora biti pridobljena.
Garancija mora biti pridobljena za obdobje do prejema
potrdila iz 13. člena te odredbe oziroma do odstranitve nevarnih odpadkov na drug okolju varen način, če izvoza ni
možno končati v skladu z določili pogodbe o odstranjevanju
nevarnih odpadkov, ki je bila sklenjena z odstranjevalcem
nevarnih odpadkov v državi uvoza (v nadaljnjem besedilu:
pogodba o odstranjevanju nevarnih odpadkov).
Pogodba med izvoznikom in banko mora vsebovati določilo, da je garancija dana v korist pristojnega organa, če mora
pristojni organ poskrbeti za vrnitev izvoženih odpadkov v državo oziroma za njihovo odstranitev na okolju varen način.
8. člen
Dovoljenje za izvoz se lahko izda po pridobitvi soglasja za izvoz kot dovoljenje za enkratni izvoz ali kot dovoljenje za večkratni izvoz.
9. člen
Vlogi za pridobitev dovoljenja za izvoz mora izvoznik
priložiti:
1. uvozno dovoljenje države uvoznice oziroma izpolnjeno listino države uvoznice, ki ustreza obrazcu A, in jo
izpolni pristojni organ države uvoznice,
2. tranzitna dovoljenja vseh držav tranzita,
3. navedbo carinske izpostave na območju Republike
Slovenije, preko katere bo potekal izvoz, in vrsto prevoza,
4. dokazilo o pridobljeni garanciji,
5. pogodbo o odstranjevanju nevarnih odpadkov in
6. potrdilo pristojnega organa države uvoznice, da je
pogodba o odstranjevanju odpadkov sklenjena tako, da bo
odstranjevanje odpadkov potekalo v skladu z določbami Baselske konvencije.
10. člen
Pristojni organ lahko izda dovoljenje za večkratni izvoz:
1. če imajo nevarni odpadki enake fizikalne in kemijske
lastnosti in
2. če se nevarni odpadki oddajajo istemu odstranjevalcu preko istih carinskih izpostav Republike Slovenije, države uvoznice oziroma držav tranzita.
Dovoljenje za večkratni izvoz se lahko izda največ za
eno leto, za določeno količino in vrsto nevarnih odpadkov
ter predvideno število izvozov.
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Dovoljenje za večkratni izvoz se lahko izda tudi, ko
izvozniku ne uspe pridobiti garancije v višini, ki je bila
določena v soglasju, vendar le za izvoz tiste količine nevarnih odpadkov in za tisto obdobje, za katero izvoznik predloži
dokazilo o pridobljeni garanciji.
Če namerava izvoznik v okviru izdanega soglasja za
večkratni izvoz izvoziti ostanek nevarnih odpadkov ali njihov del, mora pristojnemu organu predložiti samo dokazilo
o ponovno pridobljeni garanciji, pristojni organ pa mu dovoljenje iz prejšnjega odstavka podaljša v okviru pridobljene
garancije.
11. člen
Pristojni organ obvesti o izdaji dovoljenja za izvoz
državo uvoznico in države tranzita.
12. člen
Izvoznik mora carinskemu organu ob vložitvi carinske
deklaracije za izvoz nevarnih odpadkov predložiti dovoljenje za izvoz.
Carinski organ hkrati potrdi listino države uvoznice, ki
ustreza obrazcu A, če ugotovi, da so izpolnjeni zahtevani
pogoji.
Carinski organ po opravljenem vsakokratnem izvozu
ali prevozu o tem obvesti pristojni organ, ki preverja, ali je
izvoz realiziran v mejah dovoljene količine.
13. člen
Izvoznik mora najkasneje v 180 dneh od dneva, ko so
bili nevarni odpadki predani odstranjevalcu v državi uvoza,
pristojnemu organu predložiti potrdilo odstranjevalca odpadkov o prejemu teh odpadkov in o njihovi odstranitvi.
14. člen
Izvoznik mora v treh dneh od dneva, ko je izvedel, da
izvoza ni možno končati v skladu z določili pogodbe o
odstranjevanju nevarnih odpadkov, o tem obvestiti pristojni
organ, če ni sam proizvajalec nevarnih odpadkov oziroma
izvajalec javne službe, pa tudi proizvajalca nevarnih odpadkov ali izvajalca javne službe, za katerega je nevarne odpadke izvozil.
Če se izvoz nevarnih odpadkov, ki so ga udeležene
države dovolile, iz kakršnihkoli razlogov ne more končati v
skladu z določili pogodbe o odstranjevanju nevarnih odpadkov in če ni drugih možnosti za njihovo odstranjevanje na
okolju varen način, mora izvoznik te odpadke vrniti proizvajalcu oziroma izvajalcu javne službe najkasneje v 90 dneh po
datumu, ko je pristojni organ države uvoznice o tem obvestil
pristojni organ izvoznice in Sekretariat Baselske konvencije,
oziroma v roku, ki ga sporazumno določijo države udeleženke.
Za uvoz odpadkov iz prejšnjega člena ni potrebno uvozno dovoljenje, uvoz pa je dopusten le, če carinski organi in
inšpektorji za varstvo okolja ob pregledu listin in blaga
ugotovijo, da se ponovno uvažajo isti odpadki in ista količina odpadkov, za katere je bilo izdano dovoljenje za izvoz in
o tem obvestijo pristojni organ.
III. UVOZ NEVARNIH ODPADKOV
15. člen
Uvoz nevarnih odpadkov za postopke odstranjevanja iz
dodatka IV, sekcije A Baselske konvencije, je na območje
Republike Slovenije prepovedan.
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Pristojni organ lahko dovoli uvoz nevarnih odpadkov:
1. če je država izvoznica udeleženka Baselske konvencije, ali če je udeleženka tej konvenciji enakovrednega, mnogostranskega ali dvostranskega sporazuma, katerega udeleženka je tudi Republika Slovenija,
2. če v državi izvoznici ni tehničnih zmogljivosti in
potrebnih naprav za okolju varen način odstranjevanja nevarnih odpadkov, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo,
3. če odstranjevalec odpadkov oziroma izvajalec javne
službe na območju Republike Slovenije lahko odstrani nevarne odpadke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo, v skladu s predpisi o varstvu okolja in
4. če je pristojni organ prejel obvestilo pristojnega organa države izvoznice o nameravanem izvozu, ki ustreza
soglasju za izvoz iz 6. člena te odredbe.
Pristojni organ lahko dovoli uvoz nevarnih odpadkov
tudi, če je v državi izvoznici odstranjevanje teh odpadkov na
okolju varen način mogoče, vendar pa so odpadki potrebni
kot surovina za reciklažo ali predelovalno industrijo na območju Republike Slovenije po postopkih predelave iz dodatka IV, sekcije B Baselske konvencije.
16. člen
Uvoznik nevarnih odpadkov mora pridobiti od pristojnega organa dovoljenje za uvoz nevarnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za uvoz).
Dovoljenje za uvoz se lahko izda kot dovoljenje za
enkratni uvoz ali kot dovoljenje za večkratni uvoz.
17. člen
Vlogi za pridobitev dovoljenja za uvoz mora uvoznik
priložiti:
1. listino države izvoznice, ki ustreza obrazcu A,
2. izjavo države izvoznice, da v državi izvoznici ni
možnosti za okolju varen način odstranjevanja vrste in količine odpadkov, ki se uvažajo,
3. pogodbo o odstranjevanju nevarnih odpadkov, ki je
bila sklenjena z odstranjevalcem odpadkov oziroma izvajalcem javne službe na območju Republike Slovenije, kadar
uvoznik ni odstranjevalec odpadkov oziroma izvajalec javne
službe,
4. dokazilo, da si je izvoznik za nameravani izvoz nevarnih odpadkov pridobil garancijo,
5. dokazili iz 2. in 3. točke 6. člena te odredbe,
6. navedbo vstopne carinske izpostave na območju Republike Slovenije, preko katere bo potekal uvoz, in vrsto
prevoza.
18. člen
Dovoljenje za večkratni uvoz nevarnih odpadkov se
lahko izda največ za eno leto, če so izpolnjeni pogoji iz 1. in
2. točke prvega odstavka 10. člena te odredbe.
19. člen
Pristojni organ vrne uvozniku listino iz 1. točke prvega
odstavka 17. člena te odredbe in jo potrdi, če je v listini
zahtevana njena potrditev.
20. člen
Uvoznik mora carinskemu organu ob vložitvi carinske
deklaracije za uvoz nevarnih odpadkov predložiti dovoljenje
za uvoz in izvozno dovoljenje države izvoznice, listino iz
prejšnjega člena pa v potrditev.
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21. člen
Uvoznik mora v 180 dneh po prejemu nevarnih odpadkov pristojnemu organu poslati potrdilo odstranjevalca o
odstranitvi odpadkov.
22. člen
Pristojni organ lahko razveljavi dovoljenje za uvoz, če
ugotovi, da odstranjevalec odpadkov ali izvajalec javne službe iz razlogov, ki so nastali po izdaji dovoljenja, ne moreta
zagotoviti odstranjevanja nevarnih odpadkov v skladu s predpisi o varstvu okolja in odredi njihovo morebitno vrnitev v
državo izvoza.
Če se pri uvozu ugotovi, da nevarni odpadki ne ustrezajo pogojem iz dovoljenja za uvoz in podatkom iz listine, ki
ustreza obrazcu A, carinski organ ne dovoli njihovega uvoza
na območje Republike Slovenije.
Če se neustreznost iz prejšnjega odstavka ugotovi po
opravljenem uvozu, vendar še pred odstranitvijo nevarnih
odpadkov, pristojni organ odredi vrnitev teh odpadkov v
državo izvoznico, razen če uvoznik ne zagotovi drugega
načina njihovega odstranjevanja v skladu s predpisi o varstvu okolja.
Za vrnitev odpadkov po prejšnjih odstavkih tega člena
ni treba pridobiti dovoljenja za izvoz.
Če pristojni organ ali pristojno sodišče odredi vrnitev
odpadkov v državo izvoznico, mora pristojni organ o tem
obvestiti Sekretariat Baselske konvencije in pristojni organ
države izvoznice ter tranzita.

IV. TRANZIT NEVARNIH ODPADKOV
23. člen
Za tranzit nevarnih odpadkov čez območje Republike
Slovenije je treba pridobiti dovoljenje pristojnega organa (v
nadaljnjem besedilu: dovoljenje za tranzit).
Pristojni organ lahko dovoli tranzit nevarnih odpadkov:
1. če sta država uvoznica in država izvoznica udeleženki Baselske konvencije,
2. če med tranzitom ne bo pretovarjanja na območju
Republike Slovenije,
3. če je pristojni organ prejel obvestilo države izvoznice o nameravanem izvozu nevarnih odpadkov, ki ustreza
soglasju za izvoz iz 5. člena te odredbe.
Dovoljenje za tranzit se lahko izda kot dovoljenje za
enkratni tranzit ali kot dovoljenje za večkratni tranzit.
24. člen
Vlogi za pridobitev dovoljenja za tranzit se morajo
priložiti:
1. listina države izvoznice, ki ustreza obrazcu A,
2. uvozno dovoljenje države uvoznice,
3. dokazilo o pridobljeni garanciji,
4. navedba vstopne in izstopne carinska izpostave Republike Slovenije, preko katere bo tranzit potekal.
25. člen
Pristojni organ lahko izda dovoljenje za večkratni tranzit nevarnih odpadkov:
1. če imajo odpadki enake fizikalne in kemijske lastnosti,
2. če poteka tranzit preko iste vstopne in izstopne carinske izpostave Republike Slovenije.
Dovoljenje za večkratni tranzit nevarnih odpadkov se
lahko izda največ za eno leto.
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26. člen
Pristojni organ razveljavi dovoljenje za tranzit pred
iztekom roka in o tem obvesti carinski organ Republike
Slovenije, če je obveščen o razveljavitvi dovoljenja za uvoz
države uvoznice.
Če pristojni organ prejme obvestilo države uvoznice,
da je bil uvoz nevarnih odpadkov zavrnjen in države izvoznice, da bo te odpadke sprejela, za tranzit odpadkov ni treba
pridobiti dovoljenja za tranzit, tranzit pa je možen le, če
carinski organi in inšpektorji za varstvo okolja ob pregledu
listin in blaga ugotovijo, da se v tranzitu prevaža ista vrsta in
količina nevarnih odpadkov, za katere je bilo izdano dovoljenje za tranzit in o tem obvestijo pristojni organ.
Dovoljenje za tranzit je treba ob vstopu na carinsko
območje Republike Slovenije predložiti carinskemu organu.

V. IZVOZ IN UVOZ DRUGIH ODPADKOV
27. člen
Izvoznik ali uvoznik drugih odpadkov mora za njihov
izvoz ali uvoz pridobiti dovoljenje od pristojnega organa.
Vloga za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka
mora vsebovati izpolnjen obrazec B: Izvoz/uvoz ostalih odpadkov, predpisanega v prilogi 3, ki je sestavni del te odredbe (v nadaljnjem besedilu: obrazec B).
Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se izda izvozniku ali uvozniku za posamezno vrsto odpadka kot dovoljenje za enkratni izvoz ali uvoz ali kot dovoljenje za večkratni
izvoz ali uvoz.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati 17. člen
pravilnika o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo
nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/86 in 4/89).
33. člen
Do uveljavitve predpisa o zahtevah, ki jim morajo ustrezati prostori za skladiščenje nevarnih odpadkov, se za ustrezno šteje skladišče, ki ustreza pravilniku o tem, kako morajo
biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave
za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).
Do uveljavitve predpisa o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščenec za varstvo okolja, se za pooblaščenca šteje
odgovorna oseba izvoznika ali uvoznika.
34. člen
Za uvoz nevarnih odpadkov, za katere je bilo izdano
dovoljenje Ministrstva za zdravstvo pred uveljavitvijo te
odredbe, uvoz pa še ni bil opravljen, veljajo določbe te
odredbe, ki se nanašajo na obveznosti uvoznika nevarnih
odpadkov po pridobitvi dovoljenja za uvoz.
35. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-11-07/95
Ljubljana, dne 18. julija 1996.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

28. člen
Dovoljenje za večkratni izvoz ali uvoz drugih odpadkov se lahko izda največ za eno leto, če so izpolnjeni pogoji
iz 1. in 2. točke 25. člena te odredbe.
29. člen
Izvoznik oziroma uvoznik mora carinskemu organu ob
vložitvi carinske deklaracije za izvoz oziroma uvoz drugih
odpadkov predložiti tudi dovoljenje iz prejšnjega člena.
Carinski organ potrdi obrazec B, če ugotovi, da so
izpolnjeni zahtevani pogoji.
Izvoznik ali uvoznik mora najkasneje v 14 dneh obvestiti pristojni organ o dejansko opravljenem izvozu oziroma
uvozu.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o vrsti in količini odpadka in o datumu izvoza oziroma
uvoza.
30. člen
Če se v postopku izvoza ali uvoza drugih odpadkov
ugotovijo takšne kršitve, zaradi katerih se pri izvozu ali
uvozu nevarnih odpadkov lahko razveljavi dovoljenje za
njihov izvoz ali uvoz, ali če država uvoznica zavrne izvoz ali
država tranzita zavrne tranzit, se uporabljajo določbe te
odredbe, ki se nanašajo na izvoz, uvoz in tranzit nevarnih
odpadkov.
VI. NADZOR
31. člen
Nadzor nad izvajanjem določb te odredbe opravljajo
carinski organi in inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
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PRILOGA 1: Seznam odpadkov
Klasifi- Ime odpadka
kacijska
številka
1

2

11
111
11102
11103
11104
11110
11111
11112
11114
11115

ODPADKI ŽIVIL IN POŽIVIL
Odpadki živil
Živila s prekoračenim rokom trajanja
Pleve, prah žita in plev
Ostanki začimb
Melasa
Testo
Obrezki in rezanci sladkorne pese
Drugi muljni odpadki živil
Ostanki iz proizvodnje konzerv in globoko
zamrznjenih živil (meso, ribe)
Konzervirana živila v stekleni ali kovinski
embalaži s prekoračenim rokom trajanja
Ostanki iz proizvodnje konzerv in globoko
zmrznjenih živil (sadje, zelenjava)
Odpadki poživil
Poživila s prekoračenim rokom trajanja
Tobačni prah, drobir in listne žile
Slad, sladne kali, sladni odpadki
Tropine hmelja
Izmet pri čiščenju ječmena

11116
11117
114
11401
11402
11404
11405
11406

Šifra po
Baselski
konvenciji*
3

Y00

Y00
Y00
Y00
Y00
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11407
11411
11413
11414
11415
11416
11417
11418
11419
11421

Gošča sadja, žita in krompirja
Gošča in mulj iz pivovarn
Gošča pri predelavi vina
Gošča iz proizvodnje žganih pijač
Tropine
Ostanki pri predelavi kave
Ostanki pri predelavi čaja
Ostanki pri predelavi kakava
Kvas in kvasu podobni odpadki
Izpiralna in pralna voda s škodljivimi
nečistočami, organsko onesnažena
Y00
Odpadki iz predelave tobaka
Ostanki in odpadki iz proizvodnje sadnih sokov
Odpadki krmil
Krmila
Krmila s prekoračenim rokom skladiščenja
Y00
Konzerve krmil s prekoračenim rokom
skladiščenja (steklene in kovinske)
Y00
ODPADKI RASTLINSKIH
IN ŽIVALSKIH MAŠČOB
Odpadki iz proizvodnje rastlinskih in
živalskih olj
Ostanki oljnih semen
Pokvarjena rastlinska olja
Odpadki iz proizvodnje rastlinskih in
živalskih maščob ter voskov
Voski
Maščobe (npr. olja za cvrtje)
Ostanki valjarniških maziv
Y00
Ostanki maščobnih kislin
Y00
Odpadne emulzije in mešanice z
rastlinskimi in živalskimi maščobami
Vsebina iz ločilnikov maščob
Y00
Sirotka
Emulzije maščob, olj in voskov
Y00
Proizvodi iz rastlinskih olj
Mazalna in hidravlična olja brez mineralnih
olj
Y00
Gošče iz proizvodnje rastlinskih
in živalskih maščob
Gošča iz proizvodnje jedilne masti
Y00
Gošča iz proizvodnje jedilnega olja
Y00
Gošča iz centrifug
Y00
Ostanki pri rafinaciji rastlinskih
in živalskih maščob
Belilna zemlja, ki vsebuje olja
Y00
ODPADKI IZ ŽIVINOREJE IN KLAVNIC
Klavniški odpadki
Ščetine in roževina
Kosti
Y00
Drobovina
Y00
Perutnina
Y00
Ribe
Y00
Kri
Y00
Perje
Vsebina želodca in črev
Y00
Odpadki divjačine
Y00
Ostanki mesa in kož
Y00
Telesa živali
Poskusne živali
Y00

11422
11423
117
11701
11702
11703
12
121
12101
12102
123
12301
12302
12303
12304
125
12501
12502
12503
126
12601
127
12702
12703
12704
129
12901
13
131
13101
13102
13103
13104
13105
13106
13107
13108
13109
13110
134
13401

3
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13402
13403
13404
137
13701
13702
13703
13704
13705
13706
13707
14
141
14101
14102
14103
14104
144

Konfiskati
Kadavri
Deli živalskih teles
Živalske fekalije
Perutninski iztrebki
Svinjska gnojevka
Goveja gnojevka
Gnoj
Okuženi gnoj
Okuženo živalsko blato
Okužena gnojevka
ODPADKI KOŽ IN USNJA
Odpadki kož in krzna
Mezdra
Surovi cepljenec
Surovi cepljenec za izdelavo želatine
Krzno in kože
Odpadki pri strojenju
(razen odpadnih strojil)
Gošče po luženju
Gošče po strojenju
Odpadki usnja
Usnje iz kromovega strojenja
Odpadki kromovega usnja
Krzno in usnje, ki ni strojeno s kromom
Ostružki in obruski usnja
Odpadki pri predelavi usnja
Drugi odpadki iz predelave krzna in usnja
OSTANKI PREDELAVE IN OBDELAVE
LESA
Lesni odpadki
Skorja
Krajniki, obrezki
Žagovina in žaganje
Prah in gošča po brušenju lesa
Odpadni gradbeni les
Prah in gošča iz proizvodnje vezanih plošč
Odpadki vezanih plošč
Lesni odpadki iz uporabe lesa
Lesna embalaža, lesni odpadki - neonesnaženi
Gradbeni les in les iz ruševin
Lesna volna - neonesnažena
Železniški pragovi
Les (npr. koli in drogovi), impregniran s solmi
Les (npr. koli in drogovi), impregniran z olji
Žagovina in žaganje, onesnaženi z organskimi
snovmi (npr. mineralna olja, topila, laki,
premazi)
Žagovina in žaganje, onesnaženi
z anorganskimi snovmi (npr. kisline, lugi,
soli)
Lesna embalaža, lesni odpadki in lesna
volna, onesnaženi z organskimi snovmi
(npr. mineralnimi olji, topili, laki, premazi)
Lesna embalaža, lesni odpadki in lesna
volna, onesnaženi z anorganskimi snovmi
(npr. kisline, baze, soli)
ODPADKI PAPIRJA, CELULOZE
IN LEPENKE
Odpadki iz proizvodnje celulozne vlaknine

14401
14402
147
14701
14702
14703
14704
14705
14706
17
171
17101
17102
17103
17104
17106
17114
17115
172
17201
17202
17203
17207
17208
17209
17211

17212

17213

17214

18
181

3

Y00
Y00
Y00

Y00
Y00
Y00

Y00
Y00
Y00

Y00
Y21
Y00
Y00
Y00
Y00

Y5
Y5
Y00

Y00

Y00

Y00

Y00
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18101 Ostanki iz priprave celulozne vlaknine
(rejekt in izmet)
18102 Ostanki iz regeneracije kemikalij pri
pripravi celulozne vlaknine
184 Odpadki pri izdelavi in predelavi celuloze,
papirja in lepenke (razen kemikalij)
18401 Ostanki iz proizvodnje papirja (rejekt) brez
predelave starega papirja
18405 Odpadki pri izdelavi celuloznih vlaken
18407 Ostanki iz predelave starega papirja
18408 Odpadki vlaken pri proizvodnji celuloznega
regenerata
187 Odpadki papirja in lepenke
18701 Papirni odrezki
18702 Prevlečeni papir in karton
18703 Foto papir
18704 Povoščeni papir
18705 Katranirana lepenka, bitumirani papir
18706 Papirni klišeji, makulatura
18709 Papirni filtri, prepojeni z olji
18710 Papirni filtri, onesnaženi s pretežno
organskimi škodljivimi snovmi
18711 Papirni filtri, onesnaženi s pretežno
anorganskimi škodljivimi snovmi
18712 Staničevina, onesnažena s pretežno
organskimi škodljivimi snovmi
18713 Staničevina, onesnažena s pretežno
anorganskimi škodljivimi snovmi
18714 Ovojni material, onesnažen s pretežno
organskimi škodljivimi snovmi
18715 Ovojni material, onesnažen s pretežno
anorganskimi škodljivimi snovmi
18720 Papir in lepenka, neprevlečena
19
DRUGI ODPADKI IZ PREDELAVE
ALI OPLEMENITENJA
PROIZVODOV ŽIVALSKEGA
IN RASTLINSKEGA IZVORA
199 Drugi odpadki iz predelave ali
oplemenitenja proizvodov živalskega
in rastlinskega izvora
19901 Škrobni mulj iz ločilnikov
19903 Odpadki želatine
19904 Ostanki pri proizvodnji krompirjevega škroba
19905 Ostanki pri proizvodnji koruznega škroba
19906 Ostanki pri proizvodnji riževega škroba
19908 Milna lužnica po izsoljevanju
19909 Ostanki po izsoljevanju (proizvodnja mila)
19910 Mulj iz proizvodnje mila
19911 Odpadki črev iz predelave
31
ODPADKI MINERALNEGA IZVORA
(RAZEN KOVINSKIH ODPADKOV)
311 Odpadki oblog plavžev in livarskih peči,
metalurški in talilniški odpadki
31102 Razbitine kremenovih loncev
31103 Odpadki oblog peči iz metalurških postopkov
31104 Odpadki oblog peči iz nemetalurških
postopkov
31105 Odpadki oblog kurilnih in sežigalnih naprav
31106 Dolomit
31107 Krommagnezit

3

Y00

Y00
Y00
Y00
Y00

Y00
Y00
Y16
Y00
Y00
Y00
Y00
Y00
Y00
Y00
Y00
Y00

Y00
Y00
Y00
Y00
Y00
Y00

Y00
Y00
Y00
Y00
Y00
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31108 Obloge peči iz metalurških postopkov
s specifičnimi škodljivimi primesmi
31109 Odpadki oblog peči iz nemetalurških
postopkov s specifičnimi škodljivimi
primesmi
31110 Odpadki oblog peči, ki vsebujejo arzen,
svinec, kadmij, cianid, živo srebro in
krom (VI)
31111 Metalurški odpadni material
31112 Talilniški odpadni material
312 Metalurške žlindre in prah
31202 Žlindra kupolnih peči
31203 Žlindre iz neželeznih kovinskih talin
31204 Svinčevi posnemki (ostružki)
31205 Posnemki lahkih kovin, ki vsebujejo aluminij
31206 Posnemki lahkih kovin, ki vsebujejo magnezij
31207 Žlindre iz elektrolize talin
31208 Železov oksid, sintran
31210 Cinkova žlindra
31211 Solne žlindre, ki vsebujejo aluminij
31212 Solne žlindre, ki vsebujejo magnezij
31213 Kositrovi pepeli
31214 Svinčevi pepeli
31215 Prah plavžnega plina
31217 Filtrski prah, ki vsebuje neželezne kovine
31218 Žlindra iz elektropeči
31219 Plavžna žlindra
31220 Konverterska žlindra
31221 Druge žlindre iz proizvodnje jekla
31222 Posnemki iz proizvodnje železa in jekla
31223 Prah, pepel in posnemki iz drugih talilnih
postopkov
313 Pepel, žlindre in prah iz termične
predelave odpadkov in iz kurilnic
31301 Pepelna in prašna dimnina
31305 Premogov pepel
31306 Lesni in slamni pepel
31307 Žlindra s kurišč parnih kotlov
31308 Žlindra in pepel iz naprav za sežiganje
odpadkov
31309 Pepelna in prašna dimnina iz naprav za
sežiganje komunalnih odpadkov
31310 Žlindra in pepel iz naprav za sežiganje
nevarnih odpadkov
31311 Pepelna in prašna dimnina iz naprav
za sežiganje posebnih odpadkov
31312 Trdni, soli vsebujoči ostanki, nastali pri
čiščenju dimnih plinov iz naprav za sežig
in pirolizo odpadkov
31314 Trdni, soli vsebujoči ostanki, nastali pri
čiščenju dimnih plinov iz kurišč za
konvencionalna goriva (brez sadre iz
naprav za razžvepljevanje dimnih plinov)
31315 Sadra iz naprav za razžvepljevanje dimnih
plinov
31316 Žlindra in pepel iz naprav za pirolizo
odpadkov
314 Drugi trdni mineralni odpadki
31401 Odpadni livarski pesek
31402 Odpadni pesek iz peskanja

3

Y00

Y00

Y00
Y00
Y00
Y00
Y00
Y31
Y00
Y00
Y00
Y00
Y23
Y00
Y00
Y00
Y31
Y00
Y00
Y00

Y00

Y18
Y00
Y00
Y00
Y18
Y47
Y18
Y18

Y18

Y00
Y00
Y18
Y00
Y00
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31405
31406
31407
31408
31409
31410
31411
31412
31413
31414
31415
31416
31417
31418
31419
31420
31421
31422
31423
31424
31425
31426
31427
31430
31431
31432
31433

Steklena vlaknina
Odpadna jedra
Keramika
Steklo
Ruševine (brez odpadkov z gradbišč)
Odpadni material po razkopavanju cest
Izkopna zemlja
Azbestcement
Azbestcementni prah
Šamot
Modelna glina
Mineralna vlakna
Aktivno oglje
Kamninski prah, polirni prah
Fini prah iz predelave žlindre
Odpadne saje
Premogov prah
Piritni ogorki
Z oljem onesnažena zemlja
Druga onesnažena zemlja
Izrabljeni pesek za kalupe
Pesek za jedra
Betonski odpadki
Onesnažena odpadna mineralna vlakna
Grafitni mulj
Grafit, grafitni prah
Steklo in keramika s specifičnimi primesmi
(npr. svetilke, ekrani)
Izrabljene filtrirne, adsorbirne mase s
specifičnimi neškodljivimi primesmi
(npr. kremenica, aktivne zemlje, aktivno
oglje)
Izrabljene filtrirne in adsorbirne mase s
specifičnimi škodljivimi primesmi
(npr. kremenica, aktivne zemlje, aktivno
oglje)
Azbestni odpadki in azbestni prah
Sadra
Mineralni ostanki iz čiščenja plinov
Ostanki peskanja s specifičnimi škodljivimi
primesmi
Kemično onesnažen odpadni gradbeni
material
Odpadki kremenice in kremena
Brusilna sredstva
Odpadki sadre s specifičnimi škodljivimi
primesmi
Odpadki kremenice in kremena
s specifičnimi primesmi, pretežno
organskimi
Odpadki kremenice in kremena
s specifičnimi primesmi, pretežno
anorganskimi
Keramične obloge reakcijskih kadi
Kotlovec
Ostanki peskanja s specifičnimi
neškodljivimi primesmi
Odpadki glazur
Mineralni mulji
Mulj iz betonarn

31434

31435

31437
31438
31439
31440
31441
31442
31444
31445
31446

31447

31449
31450
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31460
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31602
31603
31604
31605
31606
31607
31608

Mulj iz brusilnic kamna
Filtrni mulj iz proizvodnje belilne zemlje
Suspenzije gline
Mulj iz proizvodnje cementa
Mulj iz proizvodnje penjenega betona
Mulj iz proizvodnje suhih malt
Rdeče blato iz proizvodnje aluminija
(glinice)
Azbestcementni mulj
Emajlni mulj
Grafitni mulj
Apneni mulj
Sadreni mulj
Mulj iz železarn
Mulj iz valjarn jekla
Mulj iz livarn
Mulj iz brusilnic stekla
Karbidno apno
Mulj plavžnega plina
Sadreni mulj s specifičnimi škodljivimi
primesmi
Mulj magnezijevega oksida
Mulj železovega oksida iz redukcijskih
postopkov
Zemljeni mulji, peščeni mulji
Mulj iz proizvodnje neželeznih kovin
Mulj aluminijevega oksida
Gošče iz cianidnih cementacijskih kopeli
Gošče iz nitritnih oziroma nitratnih
cementacijskih kopeli
Mulj barijevega karbonata
Mulj barijevega sulfata
Mulj barijevega sulfata iz klor-alkalijske
elektrolize, ki vsebuje živo srebro
Mulj iz brusilnic stekla s specifičnimi
škodljivimi primesmi
Mulj po karbonatiranju pri rafinaciji sladkorja
Zemljeni mulj iz predelave sladkorne pese
Vrtalni mulji, onesnaženi
Mulj iz fosfatiranja
Mulj kalcijevega sulfita
Drugi mulji iz postopkov obarjanja in
raztapljanja s specifičnimi škodljivimi
primesmi
Suspenzije polnilnih in ločilnih sredstev
(netopni mineralni del)
Mulj kalcijevega fluorida
Ostanki iz čiščenja kotlov
Mulj iz čiščenja plinov in odpadnih plinov
KOVINSKI ODPADKI
Odpadki železa in jekla
Prah, ki vsebuje železo, brez škodljivih primesi
Okujine, škaja
Železovi in jekleni odpadki, onesnaženi
Železna embalaža in posode, čisti
Železna embalaža in posode z ostanki vsebine
Katalizatorji motornih vozil
Odpadki neželeznih kovin
Odrezki, ostružki, opilki
Svinec
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31633
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35302

Y00

Y00
Y00

Y00
Y00

Stran 3405
3

Y00
Y00
Y00
Y00
Y00
Y00
Y00
Y36
Y00
Y00
Y00
Y00
Y00
Y00
Y00
Y00
Y15
Y00
Y00
Y00
Y00
Y00
Y00
Y00
Y7
Y00
Y00
Y00
Y29
Y00

Y00
Y00
Y00

Y00
Y00
Y00
Y00
Y00

Y00
Y00
Y00

Stran 3406

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

1

2

35303
35304
35306
35307
35308
35309
35310
35314
35315

Trdi cink
Aluminij, alufolije
Ostružki elektrona
Berilijevi ostružki
Magnezij
Cink
Baker
Kabli
Odpadne neželezne kovine in embalaža
iz njih, čiste
Prah, ki vsebuje berilij
Prah, ki vsebuje neželezne kovine
Svinčevi akumulatorji
Nikelj-kadmijeve baterije
Gumbasti členi (baterije)
Suhe baterije (suhi galvanski členi)
Živo srebro in ostanki, ki vsebujejo živo
srebro (živosrebrne svetilke, fluorescenčne
žarnice)
Embalaža in posode iz neželeznih kovin
z ostankom vsebine
Kadmij in kadmij vsebujoči odpadki
Nikelj in nikelj vsebujoči odpadki
Cink-ogljene baterije, iz zbiralnikov
Mangan-alkalne baterije, iz zbiralnikov
Odpadni kondenzatorji (s polnitvijo)
Kovinski mulji (onesnaženi)
Cinkov mulj
Mulj od brušenja kovin
Svinčeni mulj
Kositrni mulj
Anodni mulj
Drugi kovinski mulji
DRUGI ODPADKI MINERALNEGA
IZVORA KOT TUDI ODPADKI OD
OPLEMENITENJA PROIZVODOV
Drugi odpadki mineralnega izvora,
kot tudi odpadki od oplemenitenja
proizvodov
Ostanki kamene soli
Čistilna masa za pline
Ostanki gasilnega prahu
Ostanki, ki vsebujejo elementarno žveplo
Ostanki surovinske zmesi za proizvodnjo
stekla
Drugi trdni odpadki mineralnega izvora
s specifičnimi škodljivimi primesmi
OKSIDI, HIDROKSIDI, ODPADNE SOLI
Galvanski mulji
Galvanski mulj, ki vsebuje cianid
Galvanski mulj, ki vsebuje krom (VI)
Galvanski mulj, ki vsebuje krom (III)
Galvanski mulj, ki vsebuje baker
Galvanski mulj, ki vsebuje cink
Galvanski mulj, ki vsebuje kadmij
Galvanski mulj, ki vsebuje nikelj
Galvanski mulj, ki vsebuje kobalt
Galvanski mulj, ki vsebuje plemenite kovine
Drugi galvanski mulji
Drugi mulji kovinskih hidroksidov

35318
35321
35322
35323
35324
35325
35326

35327
35330
35331
35335
35336
35337
355
35501
35502
35503
35504
35505
35506
39

399

39903
39904
39905
39907
39908
39909
51
511
51101
51102
51103
51104
51105
51106
51107
51108
51110
51112
51113
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51114 Mulji svinčevega, nikljevega in kadmijevega
hidroksida
51115 Mulj aluminijevega hidroksida, onesnažen
513 Drugi oksidi in hidroksidi
51301 Cinkov oksid
51302 Cinkov hidroksid
51303 Kositrov oksid
51304 Rjavi manganovec, manganovi oksidi
51305 Aluminijev oksid
51306 Kromov(III) oksid
51307 Bakrov oksid
51308 Aluminijev hidroksid
51309 Železov hidroksid
51310 Drugi kovinski hidroksidi
515 Odpadne soli
51502 Sol za nasoljevanje kož
51503 Odpadki kalijevega in natrijevega fosfata
51504 Odpadne soli za impregniranje
51505 Kemikalije za strojenje usnja, strojila
51507 Ostanki umetnih gnojil
51508 Ostanki kalijevega karbonata
51509 Amonijev klorid (salmiak)
51511 Odpadki iz solnih kopeli
51512 Amonijev fluorid
51513 Arzenovo apno
51514 Arzenov trisulfid
51516 Brunirne soli
51517 Natrijev sulfat
51518 Natrijev bromid
51519 Železov klorid
51520 Železov sulfat
51521 Svinčev sulfat
51523 Natrijev klorid
51524 Svinčeve soli
51525 Barijeve soli
51526 Kalcijev klorid
51527 Magnezijev klorid
51528 Alkalijski in zemeljsko alkalijski sulfidi
51529 Sulfidi težkih kovin
51530 Bakrov klorid
51532 Klorovo apno
51533 Cementirna sol, ki vsebuje cianid
51534 Cementirna sol, ki vsebuje nitrat, nitrit idr.
51535 Vanadijeve soli
51539 Druge arzenove spojine
51540 Druge soli, lahko topne
51541 Druge soli, težko topne
51543 Izrabljene amoniakalne raztopine za jedkanje
bakra
51550 Bakrove soli - vodotopne (razen bakrovega
klorida)
52
ODPADKI KISLIN, BAZ
IN KONCENTRATOV
521 Odpadki kislin
52101 Akumulatorska kislina
52102 Anorganske kisline in mešanice kislin
52103 Kisline in mešanice kislin s specifičnimi
primesmi (npr. lužila, eluati pri regeneraciji
ionskih izmenjevalcev)
52105 Kromžveplova kislina
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52201 Organske kisline in mešanice kislin,
halogenirane
52202 Organske kisline in mešanice kislin,
nehalogenirane
524 Odpadki baz
52402 Baze, mešanice baz
52403 Raztopina amoniaka
52404 Baze, mešanice baz s specifičnimi
primesmi (npr. lužila, eluati pri regeneraciji
ionskih izmenjevalcev, kopeli za
razmaščevanje)
527 Odpadki koncentratov
52701 Odpadna hipokloritna lužnica
52707 Fiksirne kopeli
52708 Odpadne sulfitne lužnice
52710 Strojilna juha
52711 Kopeli, ki vsebujejo sulfid
52712 Koncentrati, ki vsebujejo krom (VI)
52713 Koncentrati, ki vsebujejo cianid
52714 Izpiralne in pralne vode, ki vsebujejo cianid
52715 Belilne kopeli
52716 Koncentrati, ki vsebujejo kovinske soli
(npr. nitratne raztopine, kopeli za
odstranjevanje rje, za zaščito pred
oksidacijo, bruniranje)
52717 Odpadne belilne lužnice, brez klora
52718 Odpadne belilne lužnice, ki vsebujejo klor
52720 Raztopine cinkovega klorida
52721 Raztopine bakrovega klorida
52722 Izpiralne in pralne vode, ki vsebujejo
kovinske soli
52723 Razvijalne kopeli
52724 Hladilne raztopine
52725 Drugi koncentrati vodnih raztopin
52740 Raztopine bakrovih soli (razen bakrovega
klorida)
53
ODPADKI AGROKEMIČNIH
PRIPRAVKOV IN
FARMACEVTSKIH IZDELKOV
TER RAZKUŽIL
531 Odpadki sredstev za zaščito rastlin
in sredstev za uničevanje škodljivcev
53103 Ostanki in stare zaloge sredstev za zaščito
rastlin in sredstev za uničevanje škodljivcev
53104 Odpadki iz proizvodnje sredstev za zaščito
rastlin in sredstev za uničevanje škodljivcev
533 Odpadki sredstev za nego telesa
53301 Sredstva za nego telesa s pretečenim rokom
uporabe
53302 Odpadki iz proizvodnje sredstev za nego
telesa
535 Odpadki farmacevtskih proizvodov
53501 Zdravila, ki ne ogrožajo vode, razen
citostatikov
53502 Odpadki pri proizvodnji farmacevtskih
izdelkov
53503 Droge in ostanki drog
53504 Tropine zdravilnih zelišč
53505 Miceliji glivic
53506 Beljakovinski odpadki
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53507 Razkužila
53508 Živa cepiva
53510 Zdravila, ki ogrožajo vodo in vsebujejo težke
kovine (npr. svinec, kadmij, cink, živo srebro,
selen), citostatiki
54
ODPADKI MINERALNIH OLJ IN
PROIZVODOV OPLEMENITENJA
PREMOGA
541 Odpadki mineralnih olj
54101 Olja, ki vsebujejo kisline
54102 Stara odpadna olja
54103 Motorna olja in olja za menjalnike
54104 Goriva s plameniščem pod 55°C
54106 Transformatorska olja in olja za prenos
toplote, nehalogenirana
54107 Transformatorska olja in olja za prenos
toplote, halogenirana
54108 Kurilna olja in goriva s plameniščem
nad 55°C
54109 Vrtalna, rezalna in brusilna olja
54110 Električne naprave, ki vsebujejo PCB in PCT
54111 Drugi odpadki, ki vsebujejo PCB in PCT
54116 Strojna olja
54117 Turbinska olja
54118 Hidravlična olja, brez halogenov
54119 Hidravlična olja, ki vsebujejo halogene
54120 Zavorne tekočine
54121 Posebna industrijska olja za gonila
54122 Silikonska olja
542 Odpadki masti in voskov iz mineralnih olj
54201 Oljna gošča
54202 Mineralne masti
54204 Ostanki maščobnih kislin
54205 Stearinska smola
54206 Kovinska mila
54207 Voski
544 Odpadki emulzij in mešanic mineralnih
olj
54401 Sintetična hladilna in mazalna sredstva
54402 Vrtalne in brusilne oljne emulzije, mešanice
emulzij
54404 Olja za honanje
54406 Emulzije voskov
54407 Emulzije bitumna
54408 Druge mešanice olj in vode
545 Ostanki pri črpanju nafte
54501 Ostanki izpiralne suspenzije in izvrtin
(brez nafte)
54502 Ostanki izpiralne suspenzije in izvrtin
(onesnaženi z nafto)
54503 Mulji, ki vsebujejo surovo nafto
54504 Zemlja, onesnažena z nafto
54505 Drugi ostanki, pri črpanju nafte onesnaženi
s surovo nafto
547 Mulji mineralnih olj
54701 Ostanki iz peskolovov
54702 Ostanki iz lovilnikov olj (lovilnikov bencina)
54703 Mulji iz naprav za ločevanje olj
54704 Mulji iz čiščenja rezervoarjev
54706 Mulj parafinskega olja
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54707
54708
54710
54715

Erodirni mulj, ki vsebuje petrolej in grafit
Mulj po honanju in lepanju
Brusilni mulji, ki vsebujejo olja
Mulji od čiščenja posod (npr. sodi, vsebniki,
cisternska vozila)
Železov sulfid
Ostanki iz rafinerij mineralnih olj
Belilna zemlja, ki vsebuje mineralna olja
Kisla smola in kisli gudron
Mulji iz rafinacije mineralnih olj
Surovo žveplo
Ostanki iz predelave kisle smole
Odpadne kisline, ki vsebujejo mineralna olja
Ostanki vodne faze iz rafinacije mineralnih olj
Odpadni lugi, ki vsebujejo mineralna olja
Drugi odpadki mineralnih olj in odpadki
pri predelavi nafte ter oplemenitenju
premoga
Mulji, ki vsebujejo fenole
Mulji, ki vsebujejo merkaptane
Trdni ostanki antracena
Trdni ostanki naftalena
Trdni ostanki, ki vsebujejo fenol
Katranska smola
Bitumenski koks
Bitumen, asfalt
Ostanki katrana
Destilacijski ostanki iz proizvodnje katrana
Trdni tesnilni material in odpadki materialov
za talne hidroizolacije
Fenolna voda
Petrolkoks
Mulji, ki vsebujejo cianid
Drugi mulji iz koksarn in plinarn
Drugi mulji iz petrokemijskih obratov
Izrabljena sredstva za vezanje olj
Čistilne krpe, onesnažene z oljem
Izrabljeni oljni in zračni filtri
Izrabljeni sodi za olje
Trdna obratovalna sredstva, onesnažena
z mastjo in oljem (odpadki iz delavnic,
industrije in bencinskih servisov)
Hladilna sredstva na osnovi mineralnih olj
ODPADKI ORGANSKIH TOPIL, BARV,
LAKOV, LEPIL, KITOV IN SMOL
Odpadki nalogeniranih organskih topil
in mešanic topil
1,2-Dikloroetan
Klorobenzeni
Triklorometan (kloroform)
Fluorirani ogljikovodiki
Diklorometan (metilenklorid)
Klorofenoli
Klorirani parafini
Tetrakloroeten (perkloroetilen)
Nehalogenirana mehčala
Tetraklorometan (ogljikov tetraklorid)
1,1,1-Trikloroetan
Trikloroeten (trikloroetilen)
Halogenirana topila za hladno čiščenje

54716
548
54801
54802
54803
54805
54806
54807
54808
54810
549

54903
54904
54905
54906
54907
54910
54911
54912
54913
54915
54917
54918
54919
54923
54924
54925
54926
54927
54928
54929
54930

54932
55
552
55201
55202
55203
55205
55206
55207
55208
55209
55210
55211
55212
55213
55214
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55220
55223
55224
553

Mešanice halogeniranih topil
Druga halogenirana topila
Mešanice halogeniranih topil z vodo
Odpadki nehalogeniranih organskih topil
in mešanic topil
Aceton
Etilacetat
Etilenglikol
Etilglikol
Etilfenol
Benzen
Butilacetat
Cikloheksanon
Dekahidronaftalen (dekalin)
Dietileter
Dimetilformamid
Dimetilsulfid
Dimetilsulfoksid
Dioksan
Metanol
Metilacetat
Metiletilketon
Metilizobutilketon
Metilfenol
Piridin
Ogljikov disulfid
Tetrahidrofuran
Tetrahidronaftalen (tetralin)
Terpentinovo olje
Toluen
Čistilni bencin, petroleter, ligroin, bencin za
testiranje
Ksilen
Etanol
Alifatski amini
Aromatski amini
Butanol
Glicerol (glicerin)
Glikoleter
Nehalogenirana topila za hladno čiščenje
Krezoli
Nitrorazredčila
Petrolej
Polieteralkoholi
Propanol
Mešanice nehalogeniranih topil, tudi
sredstva proti zmrzovanju
Sredstva proti zmrzovanju brez
halogeniranih organskih komponent
Druga nehalogenirana organska topila
Mešanice nehalogeniranih topil z vodo
Mulji, obratovalna sredstva in vodne faze,
ki vsebujejo topila
Mulji, ki vsebujejo halogenirana topila
Mulji, ki vsebujejo nehalogenirana topila
Obratovalna sredstva, ki vsebujejo
halogenirana topila
Obratovalna sredstva, ki vsebujejo
nehalogenirana topila
Odpadne barve in premazna sredstva
Odpadki iz lakirnic in brizgalnih komor
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55502 Stari laki in barve in nestrjeni ostanki
v posodah, ki vsebujejo topila in/ali težke
kovine
55503 Mulji barv in lakov
55507 Ostanki barv in nestrjeni ostanki v posodah,
ki vsebujejo topila in/ali težke kovine
55508 Premazna sredstva, ki vsebujejo težke kovine
in/ali topila, biocide, kakor tudi nestrjeni
ostanki v posodah
55509 Ostanki tiskarskih in kopirnih barv
55510 Drugi odpadki barv, lakov in premazov
55513 Strjeni stari laki in barve (tudi ostanki)
v posodah
559 Odpadki lepil, kitov in nestrjenih smol
55901 Kleji in lepila
55902 Kiti
55903 Ostanki nestrjenih smol
55904 Smolna olja
55905 Nestrjeni odpadki kleja in lepil
55906 Strjeni odpadki kleja in lepil
55907 Nestrjeni odpadni kiti in izravnalne mase
55908 Strjeni odpadni kiti in izravnalne mase
55909 Strjeni ostanki smol
57
ODPADKI UMETNIH MAS IN GUME
571 Strjeni odpadki umetnih mas
57101 Fenolna in melaminska smola
57102 Poliester
57103 Smola za ulivanje
57104 Impregnirna smola
57105 Polipropilen
57106 Polietilen
57107 Odpadki duroplastov
57108 Polistiren, stiropor
57110 Poliuretan, poliuretanska pena
57111 Poliamid
57112 Trda pena (razen pen na bazi PVC)
57113 Odpadki umetnih črev
57115 Odpadki celuloida in filma
57116 PVC
57117 Akrilno steklo, polikarbonat
57118 Odpadna plastična embalaža
57119 Folije iz umetnih mas
57120 Polivinil acetat
57121 Odpadki polivinil alkohola
57122 Polivinil acetal
57123 Epoksidna smola
57124 Ionsko izmenjalne smole
57125 Ionsko izmenjalne smole s specifičnimi
škodljivimi primesmi
57126 Odpadki umetnih mas, ki vsebujejo fluor
57127 Embalaža in posode iz umetnih mas
z ostanki škodljivih snovi
57128 Odpadki poliolefinov
57129 Drugi strjeni odpadki umetnih mas
57130 Odpadki umetnega usnja
572 Odpadki nestrjenih umetnih mas,
formirnih mas in komponent
57201 Mehčala s halogeniranimi organskimi
sestavinami
57202 Ostanki iz proizvodnje in predelave
umetnih mas
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57203 Mehčala brez halogeniranih organskih
sestavin
573 Mulji in emulzije umetnih mas
57301 Mulji umetnih mas brez topil
57303 Disperzijske umetne mase na vodni osnovi
57304 Emulzije umetnih mas
57305 Mulji umetnih mas, ki vsebujejo topila
s halogeniranimi organskimi sestavinami
57306 Mulji umetnih mas, ki vsebujejo topila
brez halogeniranih organskih sestavin
575 Trdni odpadki gume (vključno stare
avtomobilske gume)
57501 Guma
57502 Rabljene avtomobilske gume in njihovi
sekanci
57503 Gumiazbest
57504 Gumikovina
57505 Odpadki penjenega lateksa
57506 Gumena moka in prah
57507 Gumeni granulat
577 Mulji in emulzije, ki vsebujejo gumi
57701 Stari lateks
57702 Mulj lateksa, strjen
57703 Emulzije lateksa
57704 Raztopine kavčuka
57705 Gumeni mulj brez topil
57706 Gumeni mulj, ki vsebuje topila
578 Ostanki iz dezintegratorjev (šrederjev)
57801 Ostanki iz dezintegratorjev (lahka frakcija)
57802 Filtrni prah iz dezintegratorjev
58
TEKSTILNI ODPADKI IZ NARAVNIH
IN UMETNIH VLAKEN
581 Tekstilni odpadki (čisti) in mulji
58101 Poliamidna vlakna
58102 Poliestrska vlakna
58103 Poliakrilna vlakna
58104 Celulozna vlakna
58105 Volna
58106 Rastlinska vlakna
58107 Ostanki blaga in tkanin
58108 Stare obleke, krpe
58109 Čistilna volna
58110 Čistilne krpe
58111 Filtrirne tkanine
58112 Polirna volna
58113 Polirna polst
58114 Mulj iz tovarn sukna
58115 Mulj iz tekstilnih barvarn
58116 Mulj iz oplemenitilnic tekstila
58117 Mulj iz pralnic za volno
58118 Mulj iz pralnic perila
58119 Filtrirna platna in vreče za filtriranje,
kemično onesnažene
582 Onesnaženi tekstil
58201 Filtrirna sukna, filtrirne vreče s specifičnimi
škodljivimi primesmi, pretežno organskimi
58202 Filtrirna sukna, filtrirne vreče s specifičnimi
škodljivimi primesmi, pretežno anorganskimi
58203 Tekstilna embalaža s specifičnimi škodljivimi
primesmi, pretežno organskimi
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58204 Tekstilna embalaža s specifičnimi škodljivimi
primesmi, pretežno anorganskimi
58205 Polirna volna in polirne polsti s specifičnimi
škodljivimi onesnaženji
58208 Filtrirna sukna, filtrirne vreče
s specifičnimi neškodljivimi primesmi
59
DRUGI ODPADKI KEMIČNIH
PRETVORB IN SINTEZ
591 Odpadki eksplozivnih snovi
59101 Pirotehnični odpadki
59102 Odpadno razstrelivo in strelivo
59103 Polinitro organske spojine
593 Laboratorijski odpadki in ostanki
kemikalij
59305 Laboratorijski odpadki in ostanki kemikalij
594 Detergenti in ostanki pralnih sredstev
59401 Ostanki iz proizvodnje pralnih sredstev
59402 Tekoči tenzidi
59403 Trdni tenzidi
59404 Sulfonska mila in kisline
59405 Odpadki čistilnih in posebnih pralnih sredstev
595 Katalizatorji
59507 Katalizatorji in kontaktne mase
598 Odpadki plinov, ki so v posodah pod tlakom
59801 Plini v patronah, dozah in kartušah
59802 Plini v jeklenkah
59803 Posode pod tlakom (pršilke) z masnim
deležem gorljive vsebine več kot 45 %
ali z več kot 250 g gorljivih snovi
ali s kemično nestabilnimi snovmi
59804 Posode pod tlakom (pršilke) z masnim
deležem gorljive vsebine manj kot 45 %
ali z manj kot 250 g gorljivih snovi
ali s kemično nestabilnimi snovmi
599 Drugi odpadki iz kemičnih pretvorb
in sintez
59901 Poliklorirani bifenili in terfenili (PCB, PCT)
59904 Organski peroksidi
59906 Industrijski pometki (smeti), ki niso
onesnaženi z olji ali kemikalijami
71
RADIOAKTIVNI ODPADKI
711 Radioaktivni odpadki
71101 Radioaktivni odpadki
91
TRDNI ODPADKI IZ NASELIJ
IN PODOBNI ODPADKI IZ
GOSPODARSTVA IN OBRTI
911 Komunalni odpadki
91101 Odpadki gospodinjstev
91102 Ostanki iz biološke obdelave odpadkov
91103 Ostanki iz mehanske obdelave odpadkov
91104 Ločeno zbrani biogeni odpadki
912 Odpadki iz gospodarstva in obrti,
podobni komunalnim odpadkom
91201 Embalaža - pakirni materiali in kartoni
91202 Odpadki iz kuhinj in menz
91206 Odpadki z gradbišč (razen ruševin)
914 Kosovni odpadki
91401 Kosovni odpadki
91449 Nerabna in opuščena motorna vozila
915 Ulični pometki (smeti)
91501 Ulični pometki (smeti)
916 Odpadki s tržnic
91601 Odpadki z živilskih trgov
917 Zeleni odpadki
91701 Odpadki z vrtov in parkov
91702 Odpadki s pokopališč
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ODPADKI IZ PRIPRAVE VODE
IN ČIŠČENJA ODPLAK
Mulj iz priprave vode
Sedimentacijski mulj
Mulj od mehčanja vode
Mulj od obarjanja železa
Mulj od obarjanja mangana
Mulj od priprave kotlovske vode
Mulj od čiščenja parnih kotlov
Kotlovska kaluža
Nestabilizirani mulji iz mehansko-biološke
obdelave odplak, ki niso že zajeti v drugih
pozicijah (surovi mulj, sveži mulj)
Mulj iz primarnega usedanja
Odvečno blato iz biološke obdelave odplak
Fekalno blato iz hišnih čistilnih naprav in
zbirnih jam
Stabilizirani mulji iz mehansko-biološke
obdelave odplak, ki niso že zajeti v drugih
pozicijah
Anaerobno stabilizirano blato (blato iz gnilišč)
Aerobno stabilizirano blato
Ostanki iz kanalizacije in obdelave odplak
(razen muljev)
Ostanek na grabljah
Ostanki od čiščenja kanalov
Ostanki iz peskolovov
Ostanki iz lovilnikov olj in maščob
Mulji iz obdelave odplak
Mulji iz obdelave odplak, ki niso že zajeti
v drugih pozicijah
Mulji iz mehanske obdelave odplak pri
proizvodnji celulozne vlaknine in papirja
Blato iz biološke obdelave odplak pri
proizvodnji celuloze in papirja
Odpadki iz izrabe vodotokov
Ostanki iz čiščenja vodotokov
Material z grabelj energetskih objektov
TEKOČI ODPADKI IZ NAPRAV ZA
OBDELAVO ODPADKOV
Fekalije iz zbirnih jam
Fekalije
Izcedna voda iz odlagališč odpadkov
Izcedna voda iz odlagališč odpadkov
Tekoči odpadki iz termične obdelave
odpadkov in s kurišč
Pralna in procesna voda
Voda iz mokrega odstranjevanja žlindre
Ostanki čiščenja dimovodnega dela kotlov
SPECIFIČNI ODPADKI, KI NASTAJAJO
PRI OPRAVLJANJU ZDRAVSTVENE
DEJAVNOSTI
Specifični odpadki bolnišnic, ki nastajajo
pri opravljanju zdravstvene dejavnosti
Infektivni odpadki
Razkuženi odpadki
Deli teles in organov
Odpadki, ki lahko pomenijo nevarnost
infekcije ali poškodbe samo znotraj
območij zdravstvenih ustanov
Kanile in drugi nevarni, koničasti in ostri
predmeti, npr. lancete, skalpeli ipd.
DRUGI ODPADKI IZ NASELIJ
IN PODOBNI ODPADKI IZ
GOSPODARSTVA IN OBRTI
Drugi odpadki iz naselij in podobni
odpadki iz gospodarstva in obrti
Močvirsko blato in zdravilna zemlja
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PRILOGA 2: Obrazec A
Podatke vpisujte praviloma mehansko. Če vpisujete podatke ročno, obvezno uporabljajte velike tiskane črke.

(1) Ustrezno označite z X

(2) Glej LEGENDO na hrbtni strani obrazcev
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2522.
Na podlagi drugega odstavka 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), izdaja minister za
okolje in prostor
PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi pravilnika o ravnanju
s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
1. člen
V pravilniku o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list RS, št. 20/86 in 4/89) se tretji
odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
“Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem
besedilu: pristojni organ) ugotavlja izpolnjenost pogojev iz
1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka in vodi evidenco zbiralcev in odstranjevalcev nevarnih odpadkov.”
Četrti odstavek se črta.
2. člen
V 15. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“ Povzročitelji, zbiralci in odstranjevalci nevarnih odpadkov prijavljajo nevarne odpadke na podlagi navodil iz
prilog 4, 4a in 4b pristojnemu organu.”
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-11-08/96
Ljubljana, dne 18. julija 1996.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

2523.
Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) minister za šolstvo in šport izdaja
ODREDBO
o normativih in standardih za financiranje višjih
strokovnih šol
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Normativi in standardi so podlaga za sistemizacijo in
zasedbo delovnih mest v višjih strokovnih šolah in določitev
obsega sredstev za plače s prispevki in davke ter druge
osebne prejemke v skladu z zakonom ter materialnih stroškov za izvedbo izobraževalnega programa za redni študij.
II. ELEMENTI ZA SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST
2. člen
Osnova za opredelitev števila delovnih mest in strokovnih delavcev je izobraževalni program ter število vseh redno
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vpisanih študentov višje šole (v nadaljevanju: študenti) oziroma število redno vpisanih študentov v posamezni letnik.
V okviru z zakonom in kolektivno pogodbo določenega
polnega delovnega časa se v višji strokovni šoli sistemizira:
– delovno mesto ravnatelja višje strokovne šole za vsako višjo šolo;
– delovno mesto predavatelja višje šole za 16 ur tedenske učne obveznosti;
– delovno mesto predavatelja višje šole; organizatorja
praktičnega izobraževanja za posamezni izobraževalni program, in sicer za 150 študentov 1 delovno mesto;
– delovno mesto inštruktorja z visoko oziroma višjo
izobrazbo za 20 ur tedenske učne obveznosti;
– delovno mesto laboranta z višjo izobrazbo za 25 ur
laboratorijskih vaj tedensko.
3. člen
Višja strokovna šola lahko za študente organizira športno vzgojo. Število delovnih mest učiteljev športne vzgoje se
določi glede na število redno vpisanih študentov, in sicer
tako, da se za 600 študentov sistemizira 1 delovno mesto.
4. člen
Eno delovno mesto knjižničarja, za polni delovni čas,
se sistemizira na vsaki višji strokovni šoli.
5. člen
Za urejanje študentskih in študijskih zadev ter administrativno-računovodskih del se na višji strokovni šoli, ki je
vzgojno-izobraževalni zavod, sistemizirajo delovna mesta
glede na velikost in naloge višje šole, pri čemer sredstva za
plače teh delavcev ne smejo presegati 9% sredstev za plače
strokovnih delavcev.
Višja strokovna šola, ki je vzgojno-izobraževalni zavod, sistemizira za opravljanje tehnično-vzdrževalnih del
enega delavca s srednjo strokovno izobrazbo.
Višja strokovna šola, ki je vzgojno-izobraževalni zavod, sistemizira na 900 m2 neto talne hišne površine eno
mesto snažilke s I. stopnjo izobrazbe.
Delovna mesta za administrativno-računovodska in tehnično-vzdrževalna dela na višji strokovni šoli, ki je organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega zavoda, se določijo
v skladu z normativi, ki veljajo za pretežni del dejavnosti
vzgojno-izobraževalnega zavoda.
III. MERILA ZA OBLIKOVANJE SKUPIN
6. člen
Višja strokovna šola začne z izvajanjem izobraževalnega programa, če je v 1. letnik vpisanih vsaj 30 študentov.
Izvajanje istega izobraževalnega programa z manjšim številom študentov (pod 30), po predhodni odobritvi ministra
lahko izvaja le ena višja strokovna šola v državi.
Predavanja za obvezne predmete se izvajajo v eni skupini. V izjemnih primerih, če je število študentov pri posameznem predmetu večje od 150, je možno po predhodni
odobritvi ministra izvajanje predavanj v dveh skupinah.
Pri izvajanju izbirnih predmetov je za posamezni predmet možno tudi manjše število študentov v skupini, vendar
ne manj kot 20.
Teoretske oziroma seminarske vaje se izvajajo v skupinah z najmanj 30 študenti; če je skupin več, mora biti v
zadnji skupini najmanj 20 študentov.
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Laboratorijske vaje se izvajajo v skupinah z najmanj 15
študenti; če je skupin več, mora biti v zadnji skupini najmanj
10 študentov.
IV. MERILA ZA MATERIALNE STROŠKE
7. člen
Fiksni materialni stroški, potrebni za izvedbo izobraževalnih programov, na posamezno višjo strokovno šolo:
I. kategorija: izobraževalni programi pretežno družboslovne usmeritve
15% sredstev za plače strokovnih delavcev;
II. kategorija: izobraževalni programi naravoslovno-tehnične usmeritve
18% sredstev za plače strokovnih delavcev;
Stroški šolskega prostora:
Stroški ogrevanja, poraba električne energije in vode se
izračunavajo v odvisnosti od normirane velikosti šolskega
prostora, in sicer:
I. kategorija: šole z izobraževalnimi programi pretežno
družboslovne usmeritve
6 m 2 na vpisanega študenta;
II. kategorija: šole z izobraževalnimi programi pretežno
naravoslovno tehnične usmeritve
9 m 2 na vpisanega študenta;
V izračunu stroškov na višjo strokovno šolo se upošteva naslednja normirana poraba:
– za ogrevanje: I. klimatska cona 68 Kwh/m2
II. “ 77 Kwh/m2
III. “ 85 Kwh/m2
– za električno energijo 20 Kwh/m2
– za vodo 1 m 3/m 2,
po cenah, ki jih objavlja Statistični urad Republike
Slovenije.
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-3/96
Ljubljana, dne 15. julija 1996.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

2525.
Na podlagi 4. člena pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do socialno varstvenih dajatev in denarne pomoči (Uradni list RS, št. 57/94) objavlja minister za delo, družino in
socialne zadeve
KOLIČNIK
za preračun katastrskega dohodka
Količnik za preračun katastrskega dohodka posameznika in njegovih družinskih članov znaša 2,1 in se uporablja od
15. julija 1996 dalje.
Št. 588-010/94-16
Ljubljana, dne 4. julija 1996.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

V. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-48/96
Ljubljana, dne 15. julija 1996.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

USTAVNO SODIŠČE
2526.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Iskre Holding d.d., Ljubljana, ki jo zastopa Jože Golob, odvetnik v Ljubljani, na seji dne 11. julija
1996
o d l o č i l o:

2524.
Na podlagi šestega odstavka 40. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list Republike Slovenije, št. 67/93)
minister za šolstvo in šport izdaja

Določba zadnje alinee tretjega odstavka 1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada za razvoj Republike Slovenije in
obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 57/95) ni v neskladju
z ustavo, če se razlaga tako, da je postavljeni 60-dnevni rok
pričel teči šele z dnem uveljavitve zakona.

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi
vpisa v visokem šolstvu

Obrazložitev

1. člen
V prvem odstavku 29. in v prvem odstavku 31. člena
pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 1/96) se datum “1. septembra”
nadomesti z datumom “10. avgusta”.

A)
1. Pobudnik navaja, da naj bi zgoraj citirana določba
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o privatizaciji
pravnih oseb v lasti Sklada za razvoj Republike Slovenije in
obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljevanju: ZPPOLS-A) vsebinsko
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konkretizirala četrti odstavek 50. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93
– v nadaljevanju: ZLPP) o tem, kdaj se šteje, da razmerij
med družbenim pravobranilcem in podjetjem, zavezancem
za lastninsko preoblikovanje, ni mogoče uskladiti, in torej
celotni družbeni kapital preide v last in upravljanje Sklada
Republike Slovenije za razvoj (v nadaljevanju: sklad). S tem
ko izpodbijana določba šteje, da je na podlagi četrtega odstavka 50. člena ZLPP celotni družbeni kapital pravnih oseb
prešel na sklad 60. dan od dneva vložitve take tožbe, naj bi
bilo kršeno načelo enakosti pred zakonom (14. člen ustave)
in prepoved retroaktivnosti (155. člen ustave). Načelo enakosti pred zakonom naj bi bilo kršeno, ker izpodbijana določba prenos družbenega kapitala na Sklad RS za razvoj veže
na vložitev tožbe družbenega pravobranilca, ne pa na vednost prizadete pravne osebe za vloženo tožbo, ki naj bi bila
lahko podana šele od obstoja pravde dalje, ki po določbi
194. člena zakona o pravdnem postopku prične teči do vročitve tožbe dalje (Uradni list SFRJ, št. 4/77, 36/80, 69/82, 58/
84, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90 ter Uradni list RS, št. 55/92
in 19/94 – v nadaljevanju: ZPP). Izpodbijana določba naj bi
tako v nasprotju s četrtim odstavkom 50. člena ZLPP onemogočila uskladitev domnevnih oškodovanj družbene lastnine. Nujen predpogoj za tako usklajevanje pa naj bi bila
vednost prizadete pravne osebe za oškodovanje oziroma za
tožbo. Izpodbijana določba naj bi upravičencem za lastninsko preoblikovanje odvzela upravičenje uskladiti domnevna
oškodovanja družbenega kapitala z družbenim pravobranilcem po četrtem odstavku 50. člena ZLPP (in s tem lastninsko
preoblikovanje po ZLPP) tudi retroaktivno v nasprotju s
pogoji 155. člena ustave, ker je na iztek 60-dnevnega roka
od vložitve tožbe družbenega pravobranilca vezala izgubo
tega upravičenja, česar naj ZLPP ne bi bil določil.
2. Pobudnik v vlogi utemeljuje pravni interes z navedbami, da naj bi mu bila z izpodbijano določbo odvzeta možnost lastninskega preoblikovanja družbenega kapitala po
ZLPP. Podjetji Iskra Kibernetika, tovarna Vega, p.o., Ljubljana, in Iskra Commerce, Mednarodno trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, naj bi se namreč v svojih programih lastninskega preoblikovanja odločili za lastninjenje družbenega
kapitala preko sestavljene oblike organiziranja, to je s prenosom družbenega kapitala na Iskro Holding d.d. Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v
nadaljevanju: agencija) pa je ta dva programa lastninskega
preoblikovanja zavrgla s sklepoma, ki se sklicujeta na izpodbijano določbo ZPPOLS-A. Navedeni Iskrini podjetiji naj bi
namreč uspeli doseči poravnavo z družbenim pravobranilcem v zvezi s tožbami zaradi prikrajšanja družbenega kapitala in naj bi družbeni pravobranilec zaradi poravnave tudi
umaknil obe tožbi, vendar naj bi agencija ravno na temelju
retroaktivnosti izpodbijane zakonske določbe ugotovila, da
do izteka 60-dnevnega roka družbeni pravobranilec ni umaknil tožbe. Pobudnik je z dopolnitvijo vloge poslal tudi kopiji
pogodb o neodplačnem prenosu družbenega kapitala med
njim ter obema Iskrinima podjetjema, ki sta sestavni del
programa lastninskega preoblikovanja obeh podjetij, s katerima je bilo dogovorjeno, da bosta obe podjetji v popolni
lasti pobudnice, ta pa se bo lastninila, s pogojem, da taki
pogodbi kasneje odobri agencija. Pobudnik navaja, da je
izpodbijana določba povzročila prenos družbenega kapitala
obeh podjetij na sklad in lastninjenje tega družbenega kapitala po ZPPOLS namesto po ZLPP, s čimer naj bi se dejansko onemogočilo lastninjenje družbenega kapitala obeh podjetij preko Iskre Holding d.d. Trditve izkazuje tudi s
priloženima sklepoma agencije, s katerima je ta prav na
temelju izpodbijane določbe programa lastninskega preoblikovanja obeh Iskrinih podjetij zavrgla, saj je ugotovila, da
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naj bi na temelju izpodbijane določbe, ker naj v zakonitem
roku tožba družbenega pravobranilca ne bi bila umaknjena,
družbeno premoženje že prešlo na sklad in se zato ne bo
lastninilo po ZLPP.
3. Pobudnik smiselno predlaga razveljavitev izpodbijane določbe ter do končne odločitve tudi njeno začasno zadržanje, zaradi nujnosti preprečitve izdajanja “nezakonitih sklepov” s strani agencije. Pobudnik je tudi navedel, da naj bi
izvajanje izpodbijane zakonske določbe povzročilo prizadetim podjetjem zastoje pri lastninskem preoblikovanju. Zaradi časovno omejene veljavnosti lastninskih certifikatov pa je
podana nevarnost, da bo v teh podjetjih otežena oziroma
praktično onemogočena zamenjava lastninskih certifikatov
delavcev za delnice prizadetih podjetij, kar naj bi bil eden
izmed zakonsko predvidenih možnih načinov lastninskega
preoblikovanja.
4. Pobuda je bila v postopku preizkusa po prvem in
četrtem odstavku 26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/95 – v nadaljevanju: ZUstS) poslana Državnemu zboru, ki pa nanjo ni odgovoril. Ustavno sodišče jo je
po 26. členu poslalo tudi agenciji, vendar kljub urgenci
odgovora na zastavljena vprašanja ni prejelo. Pobuda je bila
na temelju iste zakonske določbe poslana tudi Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj (v nadaljevanju: ministrstvo).
Slednje je posredovalo mnenje, ki ga je pripravilo za Državni zbor, kot tudi odgovor na posebna vprašanja ustavnega
sodišča.
5. Glede očitane kršitve 14. člena ustave Ministrstvo
meni, da že ZLPP določa, da mora revizijski organ o svojih
ugotovitvah obvestiti podjetje, kar naj bi z določitvijo 8dnevnega roka za obvestilo podjetju precizirala tudi uredba o
načinu izvedbe postopkov revizije. Iz revizijskega poročila,
ki ga prejme revidirano podjetje, naj bi bila natančno razvidna vsebina ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine, tako
po 48. kot po 48.a členu ZLPP. Prav tako naj bi skladno s 50.
členom ZLPP o vložitvi tožbe družbeni pravobranilec podjetje takoj obvestil. Iz dosedanje prakse, ki naj bi bila razvidna iz poročila Družbenega pravobranilca Republike Slovenije o stanju, pojavih in problemih na področju varstva
družbene lastnine, naj bi celo izhajalo, da družbeni pravobranilec takoj po prejemu revizijskega poročila pozove pravno
osebo, da v določenem roku, ki je krajši od 30 dni, sama
odpravi oškodovanja družbne lastnine. Tako naj bi v letu
1995 pravne osebe v kar 42 primerih takemu pozivu sledile,
zato družbenemu pravobranilcu ni bilo potrebno vložiti tožbe. Zato ministrstvo meni, da izpodbijana določba ni v
neskladju z navedeno določbo ustave.
6. Glede očitane kršitve 155. člena ustave pa ministrstvo meni, da določba sledi enemu od temeljnih ciljev in
namenov zakonodajalca, da se postopki lastninskega preoblikovanja čimprej dokončajo, saj bi dolgotrajnost teh postopkov lahko negativno vplivala na ekonomski položaj podjetij,
povzročila pa bi lahko tudi negativne makroekonomske posledice. Zato naj bi bil v 20. členu ZLPP predviden tudi
sorazmerno kratek enoletni prekluzivni rok za izvedbo lastninskega preoblikovanja. Če podjetje v tem roku ni pridobilo
drugega soglasja agencije in vložilo zahteve za vpis lastninskega preoblikovanja v sodni register, je pravica do izbire in
izvedbe postopka lastninskega preoblikovanja na podlagi
šestega odstavka 20. člena ZLPP prešla na agencijo. Splošni
rok za lastninsko preoblikovanje naj bi sicer potekel 31. 12.
1995, saj naj bi pričel teči od dneva veljavnosti zadnjega
izvedbenega predpisa, to je uredbe o načinu zbiranja lastniških certifikatov s strani pooblaščenih investicijskih družb,
ki je stopila v veljavo 1. 1. 1994. Ministrstvo dodatno pojasnuje, da veljajo izjeme med drugim tudi za podjetja v postopku revizije na podlagi določb ZLPP. Za ta podjetja naj bi
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enoletni rok pričel teči z dnem, ko podjetje prejme obvestilo
Družbenega pravobranilca RS, da ne bo vložil tožbe po 50.
členu ZLPP in da podjetje lahko nadaljuje z lastninskim
preoblikovanjem. V tem primeru poteče rok za vsako podjetje ob drugem času. Člen 50 ZLPP naj bi določal, da do
rešitve spora pred sodiščem ni mogoče začeti ali nadaljevati
nobenega statusnega preoblikovanja, razen če podjetje uskladi postopke in pogodbe z zahtevami družbenega pravobranilca in agencije. Če pa razmerij ni mogoče uskladiti ali če
podjetje ne more začeti ali nadaljevati lastninskega preoblikovanja do izteka rokov po 20. členu ZLPP, zakon določa
kot pravno posledico prenos celotnega družbenega kapitala
podjetja v last in upravljanje sklada. Ker v nasprotju s predvidevanji zakonodajalca vsi na podlagi 48. člena ZLPP začeti revizijski postopki do izteka že navedenaga datuma (31.
12. 1995) niso bili zaključeni, naj bi bilo potrebno z zakonom natančneje urediti nastanek pravne posledice iz četrtega
odstavka 50. člena ZLPP v primeru dejanskih situacij, ko
revizijski organ izda revizijsko poročilo po 31. 12. 1995 in
na podlagi tega poročila prične družbeni pravobranilec postopek s tožbo. Za take dejanske situacije pa je izpodbijana
določba ZPPOLS-A postavila 60-dnevni rok po vložitvi tožbe družbenga pravobranilca, če v tem roku tožba ni bila
umaknjena, in nanj vezala posledico, predvideno v četrtem
odstavku 50. člena ZLPP. Zakon je rok določil prav zato, da
ne bi bilo nejasnosti in različnih možnih razlag četrtega
odstavka 50. člena ZLPP. Ministrstvo meni, da bi bilo brez
izpodbijanega zakona določbo četrtega odstavka 50. člena
ZLPP možno razumeti, da nastopi v njem navedena pravna
posledica prenosa družbenega kapitala na sklad z dnem vložitve tožbe s strani družbenega pravobranilca, saj od tega
dne z ozirom na iztek splošnega roka iz prvega odstavka 20.
člena ZLPP ni možno ne začeti ne nadaljevati postopka
lastninskega preoblikovanja in bi bila tudi takšna razlaga
skladna z navedenimi splošnimi cilji in nameni zakonodajalca. Zato naj bi bila izpodbijana določba nedvomno v korist
podjetij, ki so imela namen uskladiti se z zahtevami družbenega pravobranilca. Kolikor se izpodbijana določba uporablja tudi za dejanske situacije, nastale pred uveljavitvijo ZPPOLS-A, Ministrstvo meni, da gre za dopustno retrogradno
veljavnost take določbe.
B)
7. Ustavno sodišče je pobudniku na seji dne 14. 3. 1996
priznalo pravni interes. Pobudnik izkazuje svoj neposredni
pravni interes s poslanima pogodbama, sklenjenima med
njim ter obema Iskrinima podjetjema Iskra – Vega ter Iskra –
Commerce. Iz obeh pogodb je namreč razviden dogovor, da
bosta obe podjetji v popolni lasti pobudnice, ta pa se bo
lastninila. Iz teh pogodb je pobudnica pridobila pravico, ki je
bila sicer res pogojna in to po pogodbenih določbah in po
določbi drugega odstavka 51. člena ZLPP – odvisna od
soglasja agencije. Vendar do uresničevanja te pravice pobudnica ni mogla priti ravno zaradi izpodbijane določbe: na
podlagi te določbe je agencija zavrgla predlog za lastninjenje s prenosom kapitala, ki sta ga v skladu s sklenjeno
pogodbo predložili navedeni Iskrini podjetji, namesto da bi
odločila o soglasju k predloženima programoma, kar pa je
pobudnik izkazal s pobudi priloženima sklepoma.
8. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS takoj
nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
9. Očitana kršitev 14. člena ustave je po oceni ustavenga sodišča očitno neutemeljena. Prvi odstavek 14. člena
ustave določa, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede na
narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepri-
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čanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj
ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Drugi odstavek 14.
člena določa, da so pred zakonom vsi enaki. To seveda ne
pomeni, da bi predpis, kadar podlaga za različno urejanje
niso okoliščine iz prvega odstavka 14. člena, ne smel različno urejati položajev pravnih subjektov, pač pa, da tega ne
sme početi samovoljno, brez razumnega in stvarnega razloga. To pomeni, da mora razlikovanje služiti ustavno dopustnemu cilju, da mora biti ta cilj v razumni povezavi s predmetom urejanja v predpisu in da mora biti uvedeno razlikovanje
primerno sredstvo za dosego tega cilja. Za razlikovanje mora
torej obstajati razumen, iz narave stvari izhajajoč razlog.
10. Pobudnik meni, da je protiustavna neenakost nastala, ker je izpodbijana določba vezala pravne posledice, in
sicer prenos družbenega kapitala na sklad RS za razvoj na
60-dnevni rok od vložitve tožbe družbenega pravobranilca
proti toženemu podjetju in ne na vednost pravne osebe za
vloženo tožbo, ki naj bi bila po določbah ZPP podana šele od
obstoja pravde dalje, torej od vročitve tožbe podjetju dalje.
Smiselno naj bi bila tako prizadeta podjetja glede na izpodbijano določbo v neenakem položaju, kot to velja za vse
ostale tožene stranke po določbah ZPP. Kot izhaja že iz
odgovora ministrstva, je že določba četrtega odstavka 50.
člena ZLPP sledila enemu od temeljnih ciljev in namenov
zakonodajalca, da se postopki lastninskega preoblikovanja
podjetij čim prej dokončajo, saj lahko dolgotrajnost navedenih postopkov negativno vpliva na ekonomski položaj podjetij in povzroči tudi negativne makroekonomske posledice;
temu namenu je sledil tudi v 20. členu ZLPP postavljeni
splošni rok za izvedbo lastninskega preoblikovanja, ki je
relativno kratek. Tudi iz predloga zakona, katerega določba
se izpodbija, izhaja, da naj bi sledil temeljnemu načelu in
cilju pospešitve postopka lastninskega preoblikovanja podjetij kot tudi zapolnitve pravne praznine oziroma odprave
možnega dvoma pri določanju rokov za izvedbo lastninskega preoblikovanja. Navedeni cilji zakona so ustavno dopustni. Izpodbijana določba kot lex specialis drugače kot ZPP
veže v četrtem odstavku 50. člena ZLPP določeno zakonsko
posledico na potek določenaga roka po vložitvi tožbe (in ne
po vročitvi tožbe, kot bi to izhalo iz ZPP in bi to smisleno
želel pobudnik). To razlikovanje pa ni samovoljno; zakonodajalec je sledil navedenemu ustavno dopustnemu cilju, ki je
v razumni zvezi s predmetom urejanja predpisa. Tako razlikovanje je tudi primerno sredstvo za dosego tega cilja. Zakonodajelec je že pred sprejetjem takšne ureditve z določbo
drugega odstavka 50. člena ZLPP primerno poskrbel, da bo
prizadeto podjetje takoj (torej še pred vročitvijo tožbe) seznanjeno s tem, da je bila proti njemu vložena tožba. Družbeni pravobranilec ima po tej določbi zakonito dolžnost, da o
vloženi tožbi na podlagi revizijskega poročila takoj pisno
obvesti podjetje, agencijo in registrsko sodišče. Tako tudi ni
bila na ta način prizadeta še kakšna druga človekova pravica
ali svoboščina, kar bi zahtevalo strožji kriterij presoje, kot pa
v tem primeru, ko se je glede na navedbe presojala le skladnost s splošno enakostjo pred zakonom po drugem odstavku
14. člena ustave.
11. Drugačen pa je položaj glede očitane kršitve 155.
člena ustave. ZPPOLS-A, katerega določba se izpodbija, je
stopil v veljavo dan po objavi v Uradnem listu in izrecno ne
predvideva, da bi kaka njegova določba, torej tudi izpodbijana, imela povraten učinek. Izpodbijana določba pa ni povsem jasna in sta glede na njeno vsebino in vsebino zakona
možni dve razlagi. Določbo je možno razumeti kot retroaktivno, tako da je postavljeni rok retroaktivno posegel v dejanske situacije, ko je bila tožba družbenega pravobranilca
umaknjena, preden je zakon stopil v veljavo, in je določeni
rok tako v vsakem primeru potekel v 60. dneh od vložitve
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tožbe družbnega pravobranilca. Da pristojni organi (agencija) določbo razumejo in uporabljajo retroaktivno, je razvidno iz obeh pobudi priloženih sklepov. Da je možna retroaktivna razlaga, potrjuje tudi mnenje ministrstva, ki meni, da
gre v takih primerih pač za dovoljeno retroaktivnost. V dejanskih situacijah, ko je še pred uveljavitvijo izpodbijane
zakonske določbe prišlo do poravnave in so podjetja tako po
vloženi tožbi uskladila razmerja z družbenim pravobranilcem samoupravljanja, so se s tem po takratni zakonski ureditvi izognila pravni posledici, ki bi nastopila v smislu četrtega
odstavka 50. člena ZLPP, kolikor razmerij ne bi bilo mogoče
uskladiti. Z vidika prizadetih podjetij gre za pridobljeno
pravico na temelju ZLPP, da posledica iz četrtega odstavka
50. člena ZLPP, ne bo nastopila v primeru uskladitve razmerij z družbenim pravobranilcem. Drugi odstavek 155. člena
določa kumulativna pogoja za dovoljeno retroaktivnost posameznih zakonskih določb, in sicer, če to zahteva javna
korist ter če se s tem ne posega v pridobljene pravice. S tem
ko je izkazan poseg v pridobljene pravice, bi taka razlaga
izpodbijane določbe pomenila kršitev 155. člena ustave, pa
čeprav bi bila javna korist izkazana. Ob dejstvu, da sam
zakon retroaktivne veljave izpodbijane določbe izrecno ne
določa, je ustavno sodišče ugotovilo, da tudi iz predloga
ZPPOLS-A ne izhaja, da bi predlagatelj imel v mislih kakršnokoli retroaktivnost, zato tudi ni izkazan javni interes za
takšno retroaktivnost. Med načeli in cilji predlaganega zakona je sicer navedeno, da želi pospešiti postopek lastninskega
preoblikovanja ter odpraviti dvome pri določanju rokov, kar
pa po oceni ustavnega sodišča ne govori nujno v prid tezi, da
bi zakonodajalec sploh želel doseči retroaktivnost izpodbijane določbe. Tudi iz zapisnika 34. seje Državnega zbora RS,
št. 0600-00/92-34 ne izhaja, da bi bila kaka razprava o javnem interesu za retroaktivnost tako postavljene določbe.
Ustavno sodišče ugotavlja, da tudi, kolikor bi se izpodbijana
določba razumela neretroaktivno, tako da določeni 60-dnevni rok ni mogel pričeti teči pred uveljavitvijo zakona, in tako
pravnih oseb, ki so sklenile poravnavo, oziroma je bila tožba
proti njim umaknjena pred tem dnem, ne prizadane, to ne bi
bistveno upočasnilo postopkov lastninskega preoblikovanja
in bi bila tudi taka razlaga še vedno v skladu s postavljenimi
načeli in cilji zakona (pospešitev postopkov lastninskega
preoblikovanja ter razjasnitev dvomov glede postavljenih
rokov). Glede na vse navedeno je ustavno sodišče odločilo,
da izpodbijana določba ni v neskladju z ustavo, kolikor se
razume neretroaktivno.
13. Ustavno sodišče je presojalo skladnost izpodbijane
določbe z ustavo zgolj v mejah postavljenih trditev ter očitanih kršitev 14. in 155. člena ustave, zato njegova odločitev
ne prejudicira morebitnega kasnejšega odločanja o ustavnosti določbe tretjega odstavka prvega člena ZPPOLS-A, kot
tudi četrtega odstavka 50. člena ZLPP.
C)
14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. in 48. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag.
Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc
Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo
je sprejelo s petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovali
sodniki Krivic, Snoj, Šinkovec in Ude.
Št. U-I-301/95
Ljubljana, dne 11. julija 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.
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Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Banke Celje d.d., Celje, ki jo po generalnem pooblastilu zastopa
Bojan Salobir, Slovenske zadružne kmetijske banke d.d.
Ljubljana, Ljubljana, ki jo zastopa direktor Milan Kneževič,
Gorenjske banke d.d. Kranj, Kranj, ki jo po pooblastilu
direktorja Zlatka Kavčiča zastopa Senka Šifkovič – Vrbica,
Dolenjske banke d.d. Novo mesto, Novo mesto, ki jo zastopa
namestnik direktorja Josip Škoberne, in Abanke d.d. Ljubljana, Ljubljana, ki jo zastopa po pooblastilu generalnega
direktorja Miroslava Kerta Lidija Šimenko Ožura, na seji
dne 11. julija 1996
s k l e n i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
7. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih
družb iz poslov restrukturiranja dolgov (Uradni list RS, št.
35/96) se v delu, ki se nanaša na 12.a člen (razen njegovega
prvega odstavka), 12.b in 12.c člen, sprejme.
2. Izvrševanje izpodbijanih določb iz prve točke izreka
se do končne odločitve začasno zadrži.
Obrazložitev
A)
1. Pobudniki v vlogi z dne 8. 7. 1996 navajajo, da je
dosedanja ureditev po zakonu o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (Uradni list RS, št. 69/94 in 13/95 – v nadaljevanju: ZPOGD) temeljila na sporazumu med podjetjem
dolžnikom, bankami upnicami in državo, ki na podlagi zakonske določbe s pogodbo prevzema poroštvo za izpolnjevanje dela obveznosti podjetja dolžnika po pogodbi o restrukturiranju dolga, ki jo pred tem po postopku, ki ga določa
zakon, sklenejo podjetje dolžnik in banke upnice. V izreku
navedeni zakon (v nadaljevanju: ZPOGD-B) pa v izpodbijanem 7. členu določa nov način in postopek restrukturiranja
dolgov podjetij, in sicer omogoča prisilen in obvezen način
restrukturiranja dolga, ki ob določenih predpostavkah prisili
upnike v sklenitev pogodbe. Dosedanja ureditev, ki je predvidevala možnost sklenitve pogodbe o poroštvu Republike
Slovenije za del restrukturiranega dolga (na podlagi javnega
razpisa in v okviru razpoložljivih sredstev, po odločitvi vlade na predlog ministra za gospodarske dejavnosti), je v vsakem primeru predpostavljala sporazum med dolžnikom in
njegovimi upniki o restrukturiranju dolga. Restrukturiranje
naj bi (po zakonu) namreč predpostavljalo delen odpis dolga, konverzijo dela dolga v lastniški delež, za plačilo preostanka pa odobritev novega kredita pod posebnimi zakonsko
določenimi ugodnimi pogoji. Banke se (po zakonu) pri restrukturiranju tudi odpovedo dotedanjim oblikam zavarovanja svojih terjatev, te pa zavarujejo s poroštveno pogodbo (ki
pa krije le del restrukturiranega dolga), za katero je porok
Republika Slovenija. Iz nove izpodbijane določbe pa naj bi
izhajalo, da se na javni razpis za pridobivanje poroštev Republike Slovenije lahko prijavljajo tudi podjetja – dolžniki,
ki s svojimi upniki soglasja o restrukturiranju dolga niso
dosegla. V tem primeru naj bi na podlagi z izpodbijano
določbo dodanih členov o restrukturiranju dolga odločala
arbitražna komisija, ki lahko s svojo odločbo, ki ima po
navedenem členu tudi moč izvršilnega naslova, prisilno nadomesti sporazum med upnikom in dolžnikom, in oba zave-
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zuje pod pogojem, da bo pridobljeno poroštvo Republike
Slovenije za del arbitražno določenega restrukturiranega dolga, ki ga zopet določi arbitražna komisija. Z zakonom določen najvišji obseg poroštev naj bi bil 80% restrukturiranega
dolga.
2. Pobudnice navajajo, da so upnice v takšnih vrstah
pravnih razmerij, kot so predmet urejanja izpodbijanega zakona, in prilagajo kopije listin, s katerimi to izkazujejo, zato
menijo, da je njihov pravni interes podan.
3. Pobudnice v obširno utemeljeni vlogi navajajo kršitve ustave, ki naj bi jih nova izpodbijana ureditev vsebovala. Menijo, da je izpodbijana ureditev v nasprotju s svobodo
podjetništva po 74. členu ustave, ker naj bi bila v nasprotju z
načelom avtonomije strank (dispozitivnostjo in svobodo urejanja obligacijskih razmerij), kar izčrpno teoretično utemeljujejo ter izpodbijani odločbi na tej osnovi očitajo, da implicitno vsebuje kontrahirno dolžnost (dolžnost sklenitve
pogodbe o restrukturiranju dolga). Če upnice sporazuma z
dolžnikom o restrukturiranju ne sklenejo, ga namreč lahko
nadomesti arbitražna odločba. Ta kontrahirna dolžnost pa
naj bi bila v nasprotju s 74. členom ustave. Izpodbijana
določba naj bi bila v nasprotju s 14. členom ustave (enakost
pred zakonom), ta neenakost naj bi nastala na strani upnikov.
Podjetja naj bi se bila zadolževala tudi pri drugih upnikih,
izpodbijana ureditev pa je naperjena zgolj proti bankam, kar
naj bi pomenilo diskriminacijo in neenak položaj banke upnice nasproti drugim upnikom. Podana naj bi bila tudi kršitev 126. in 3. člena ustave, ker naj bi imela arbitražna komisija, ki jo ustanavlja izpodbijana določba, pristojnost
avtoritativnega poseganja v obstoječa pravna razmerja. Značilnost arbitražnega reševanja sporov naj bi bila, da lahko
nadomesti sodno reševanje s pogojem, da s tem soglašajo
stranke spornega razmerja. Tako ima z izpodbijanim zakonom predvidena arbitraža pravzaprav atribut sodišča, ki pa
naj ga tudi ne bi bilo mogoče šteti za specializirano sodišče v
smislu zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94). Zato naj
bi se z izpodbijano ureditvijo pravzaprav ustanavljalo izredno sodišče, kar naj bi bilo po ustavi prepovedano. Izpodbijana določba naj bi posegala tudi v ustavnopravno zavarovano
pravico do zasebne lastnine (33. člen ustave), pri čemer naj
bi šlo za ustavno prepovedan prekomeren poseg v to pravico
– pravzaprav za konfiskacijo premoženja brez odškodnine.
Pobudniki se tudi sklicujejo na kršitev načel pravne varnosti
(2. člen ustave), saj pobudniki ne bi bili sklepali pravnih
poslov z dolžniki, če bi bili vedeli, da ne bodo deležni
običajne pravne varnosti. Pri tem se tudi sklicujejo na odločbo ustavnega sodišča U-I-13/94 z dne 21. 1. 1994. Zato
pobudniki predlagajo razveljavitev izpodbijanega dela določbe.
4. Pobudniki zatrjujejo nastanek težko popravljivih posledic v primeru izvrševanja zakonskih določb. Banke naj bi
bile namreč povsem negotove v svojih pričakovanjih, ali se
bodo njihove dosedanje terjatve po volji arbitražne komisije
spremenile ali ne – pri čemer niti ne vedo, kakšne premoženjske posledice jim lahko nastanejo. Gotovo pa naj bi bilo,
da premoženjske posledice lahko nastanejo. Banke naj bi
bile tudi povsem negotove glede svojega bodočega ravnanja
s potencialnimi dolžniki. V vsakem primeru naj bi bile prisiljene sredstva vložiti ali vsaj rezervirati, kar zmanjšuje njihov likvidnostni položaj ter konkurenčno sposobnost. Negotovost glede višine terjatev ter obsega zavarovanja naj bi
onemogočala tudi jasno bonitetno sliko posamezne banke,
prav to pa naj bi bila tudi posledica, ki jo bo najteže odpraviti. Pobudniki zato predlagajo začasno zadržanje izvrševanja
izpodbijane določbe do končne odločitve ustavnega sodišča.
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B)
5. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Pri ocenjevanju
ustavnosti izpodbijane določbe bo moralo zlasti ugotoviti,
ali izpodbijana ureditev glede na navedbe pobudnika posega
v katerega od členov 2., 3., 14., 33., 74. in 126. člena ustave.
6. Predlog za začasno zadržanje je utemeljen. Iz vloge
in prilog je razvidno, da imajo banke tovrstne terjatve, ki so
predmet urejanja izpodbijanega zakona, ter da gre za visoke
zneske. Izpodbijana ureditev omogoča z odločbo arbitraže
(določene po ZPOGD-B) proti volji upnika občutno zmanjšanje njegove terjatve, kar lahko povzroči pobudnicam, ki so
upnice, občutno premoženjsko škodo. Ustavno sodišče sicer
ni prezrlo (česar pobudnice ne navajajo), da ZPOGD-B v
izpodbijanem dodanem 12.c členu v njegovem tretjem odstavku omogoča bankam upnicam, da lahko v roku 15 dni po
vročitvi odločitve arbitražne komisije, s katero se njene terjatve zmanjšujejo ali drugače restrukturirajo, vložijo tožbo
za razveljavitev takšne odločitve in vzpostavitev prejšnjega
stanja, če je očitno, da pogoji, ki jih določa prvi odstavek
tega člena, niso izpolnjeni ali če je smiselno podan kateri od
razlogov, iz katerih je mogoče v skladu z zakonom o pravdnem postopku zahtevati razveljavitev razsodbe sodišča, vendar ocenjuje, da ta določba sama ne more preprečiti nastanka
škodljivih posledic, ki bi z nadaljnjim izvrševanjem izpodbijane ureditve pobudnicam lahko nastale. Po drugem odstavku 12.c člena je namreč odločitev arbitražne komisije izvršilni naslov in nadomešča sporazum o restrukturiranju dolgov,
sklenjen med bankami upnicami ter dolžnikom. Banke bi po
izpodbijani ureditvi z izvršljivo arbitražno odločbo (kar v
nadaljevanju pomeni sklenitev poroštvene pogodbe) lahko
izgubile vse dotedanje vrste zavarovanja dotedanje terjatve,
saj je opustitev vseh zastavnih in drugih pravic, s katerimi je
zavarovana izpolnitev dolžnikovih dolgov po 4. členu
ZPOGD, sestavni del restrukturiranja, v zameno pa bi s
poroštveno pogodbo pridobile jamstvo države za po 5. členu
ZPOGD-B poljubni del (od 0% do 80%) proti njihovi volji z
odločbo arbitražne komisije restrukturirane (zmanjšane) terjatve in še to le za primer stečaja ali prisilne poravnave
podjetij dolžnikov (7. člen ZPOGD). Za nedoločljivi del
dosedanjih terjatev torej lahko pobudnice izgubijo vsako
zavarovanje, medtem ko imajo ostali možni upniki lahko
svoje terjatve še naprej v celoti zavarovane in s tem prednost
pri možnem poplačilu svojih terjatev. Ker je po izpodbijani
ureditvi arbitražna odločba izvršilni naslov, torej možna sprožitev sodnega postopka (zaradi zaostankov rednih sodišč
predvidljivo dolgega) v celoti nastanka škodljivih posledic
ne bo mogla več sanirati. Ob teh ugotovitvah se ustavnemu
sodišču niti ni bilo potrebno ukvarjati z vprašanjem možnih
posledic, ki bi jih izpodbijana ureditev lahko imela na boniteto pobudnic. Zadržanje izpodbijanih določb po oceni ustavnega sodišča ne posega v pridobljene pravice dolžnika, saj je
dosedanja ureditev restrukturiranja morala biti skladna s pričakovanji dolžnika, temelječimi na posojilnih pogodbah z
upniki ter splošnih pravilih civilnega materialnega prava ter
civilnega postopka, kot tudi s samim smislom instituta poroštva (zavarovanje terjatve v korist upnika). Nasprotno,
izpodbijana ureditev uvaja novosti na tem področju, za katere se je ustavno sodišče s sprejemom pobude odločilo, da bo
preverilo njihovo skladnost z ustavo. Ustavno sodišče se je
zato odločilo za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanega dela 7. člena ZPOGD-B do končne odločitve.
C)
7. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi tretjega odstavka 26. člena in na podlagi 39. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: pred-
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sednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag.
Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr.
Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M.
Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-243/96
Ljubljana, dne 11. julija 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

2528.
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Sindikata državnih in družbenih organov Slovenije – Sindikata
delavcev Krajevnih skupnosti Moste – Polje, Krajevne skupnosti Moste – Selo, Krajevne skupnosti Nove Fužine in
Krajevne skupnosti Polje, vsi Ljubljana, na seji dne 11. julija
1996
s k l e n i l o:
1. Izvrševanje 3. člena odloka o financiranju krajevnih
skupnosti iz sredstev proračuna Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 19/96) se do končne odločitve začasno
zadrži.
2. V času začasnega zadržanja se sredstva za strokovno
administrativno delo iz 2. člena navedenega odloka krajevnim skupnostim zagotavljajo skladno s predpisi, navedenimi
v 9. členu, ki sicer določa prenehanje njihove veljavnosti.
Obrazložitev
A)
1. Pobudniki so z vlogami z dne 26. 4. 1996 in 5. 6.
1996 predlagali, da se oceni skladnost navedenega odloka s
155. členom ustave (prepoved povratne veljave pravnih aktov), 4. členom zakona o ustanovitvi občin ter določitvi
njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94) ter 62. členom
statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95).
Krajevna skupnost Nove Fužine pa poleg navedenega predlaga tudi, da se oceni skladnost navedenega predpisa z zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in
organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) in s
pravilnikom o napredovanju zaposlenih v državni upravi
(Uradni list RS, št. 41/94, 56/94, 33/95). Pobudniki navajajo, da se navedeni odlok po določbi svojega 10. člena uporablja od 1. 1. 1996, čeprav je veljaven šele od 6. 4. 1996
dalje. Navaja se, da 3. člen navedenega odloka govori le še o
financiranju po enega zaposlenega delavca v tajništvih krajevnih skupnosti. To naj bi pomenilo, da ni več denarja za
morebitnega drugega zaposlenega, kar je situacija v teh krajevnih skupnostih. Ker krajevne skupnosti niso profitne skupnosti ali podjetja, naj bi po tem odloku ne bi imele več
možnosti plačevati drugega redno zaposlenega administrativnega delavca. To naj bi pomenilo, da take delavce lahko le
še odpustijo. Ker v Ljubljani še ni novih oblik skupnosti, naj
bi bil odlok tudi v nasprotju s 4. členom zakona o ustanovitvi
občin ter določitvi njihovih območij. Po tem členu sedanje
krajevne skupnosti nadaljujejo z delom do konstituiranja
novih skupnosti. Odlok naj bi bil tudi v nasprotju z 62.
členom navedenega statuta, ker naj ne bi bil sprejet na predpisan način, namreč z dvetretjinsko večino.
2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana je, pozvan po
prvem in četrtem odstavku 26. člena ZUstS (Uradni list RS,
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št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), odgovoril na vse navedene pobude. Meni, da imajo krajevne skupnosti lahko tudi
druge vire financiranja kot tiste, ki jim jih zagotavlja Mestna
občina Ljubljana v svojem proračunu. Zato bi morale višja
plačila ali plačila več delavcem zagotavljati iz drugih virov,
saj se po 3. členu navedenega odloka zagotavljajo le sredstva
za financiranje za delovno mesto strokovnega sodelavca I.
Na očitek retroaktivnosti odgovarja, da je bilo stališče statutarnopravne komisje, da je potrebno določilo o uporabi odloka za nazaj črtati. Te pripombe pa da predlagatelj zakona
(župan) ni upošteval, ker je menil, da se določbe, ki se
nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog
uporabnikov, uporabljajo od 1. januarja dalje, pri čemer se je
skliceval na 57. člen zakona o lokalni samoupravi ter 23.
člen odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana. Ta naj za
leto 1996 še ne bi bil sprejet, za leto 1995 pa je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 48/95 in 77/95. Nadalje navaja, da se
izpodbijani odlok po 10. členu uporablja le do ustanovitve
novih skupnosti, sprejet pa naj bi bil z dvetretjinsko večino
vseh svetnikov, torej z večino, ki se zahteva za sprejem
statuta (zanj naj bi glasovalo 33 od 45 svetnikov).
3. Z vlogo z dne 28. 6. 1996 je prvi pobudnik zaprosil
za pospešitev obravnavanja oziroma za ustrezno začasno
odločitev, zaradi možnega nastanka še težjih posledic. Ocenjuje, da krajevne skupnosti sredi leta ne morejo sprejeti
obveznosti, da iz lastnih virov plačujejo drugega zaposlenega, saj bi zato morale uporabljati druga namenska sredstva
(denar od pokopališč, vodovodov in drugih zadev, ki so jim
jih zaupali krajani; denar od dobrodelnih prispevkov posameznikov ali podjetij, ki so jih zbrali za posamezne kulturne,
okoljevarstvene ali socialne programe). Ker naj bi Mestna
občina Ljubljana s 1. 1. 1996 prevzela vse premoženje krajevnih skupnosti, tudi sredstva od najemnin ne pridejo v
poštev. Drugačnih sredstev pa naj krajevne skupnosti ne bi
imele. Tudi sicer naj ne bi bilo jasno, kako naj bi se (brez
vsakih navodil) taka sredstva spremenila v plačo delavcev,
pri čemer naj bi bilo vprašljivo, ali je to sploh možno.
B)
4. Ustavno sodišče je vse obravnavane pobude zaradi
skupnega obravnavanja združilo.
5. Prvi pobudnik predlaga tudi začasno zadržanje po
39. členu ZUstS. Ta določa, da sme ustavno sodišče do
končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev zakona
ali drugega predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih
pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale
težko popravljive škodljive posledice. Iz vloge z dne 28. 6.
1996 kot tudi iz prejšnjih vlog izhaja, da naj krajevne skupnosti zaradi izpodbijanega odloka ne bi imele več zadostnih
sredstev za financiranje nekaterih svojih zaposlenih delavcev, zaradi česar je mogoče pričakovati, da jim bodo odpovedana delovna razmerja.
6. Izpodbijani predpis je sicer predpis lokalne skupnosti in bi bila tako v primeru, da se ugotovi njegova nezakonitost ali protiustavnost, možna poleg razveljavitve tudi odprava, ki učinkuje za nazaj (45. člen ZUstS). Kljub temu ustavno
sodišče ocenjuje, da bi, kolikor bi zaradi pomanjkanja finančnih sredstev krajevnih skupnosti, kar je posledica izpodbijanega odloka, prišlo do odpovedi delovnih razmerij
(kar se v dani situaciji ne zdi nerealno pričakovanje), s tem ti
delavci lahko utrpeli škodljive posledice, ki bi jih bilo kasneje težko popraviti. Zaradi tega je do končne odločitve zadržalo uporabo 3. člena, ki določa, da za opravljanje strokovno
administrativnih del pripadajo vsem krajevnim skupnostim
sredstva (zgolj) v višini, ki je določena z zakonom za (eno)
delovno mesto strokovnega sodelavca I.
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7. V drugi točki je določen tudi način izvršitve na
podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS. Zgolj začasno
zadržanje bi namreč pomenilo, da so krajevne skupnosti za
zagotavljanje osebnih dohodkov delavcev zaradi določbe 9.
člena izpodbijanega zakona, ki določa prenehanje veljavnosti v njem navedenih predpisov, brez vseh sredstev. Zato se
je ustavno sodišče odločilo, da se v času začasnega zadržanja
za financiranje strokovno – administrativnih del v krajevnih
skupnostih uporabljajo predpisi, navedeni v 9. členu izpodbijanega odloka, ki sicer določa prenehanje njihove veljavnosti. Iz sredstev proračuna Mestne občine Ljubljana se za
financiranje teh delavcev v krajevnih skupnostih v tem času
torej zagotavljajo sredstva v višini kot pred sprejetjem izpodbijanega odloka, po starih predpisih.
C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39.
člena ter drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag.
Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr.
Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M.
Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-122/96
Ljubljana, dne 11. julija 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

2529.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Zdenke Jurančič iz Kranja, na seji dne
11. julija 1996
o d l o č i l o:
Določba prvega odstavka 546. člena zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94) in določba prvega
odstavka 250. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/
93 in 66/93) nista v skladu z ustavo. Zakonodajalec mora
ugotovljeno neskladnost odpraviti v roku šestih mesecev.
Obrazložitev
A)
1. Pobudnica izpodbija določbo 546. člena zakona o
kazenskem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZKP), po kateri se osebi, ki ji je zaradi neopravičene obsodbe ali neutemeljenega odvzema prostosti prenehalo delovno razmerje ali
lastnost zavarovanca socialnega zavarovanja, prizna delovna
doba oziroma zavarovalna doba, kot da bi delala tisti čas, ki
ga je zaradi neopravičene obsodbe ali neutemeljenega odvzema prostosti izgubila. Po tej določbi se v delovno dobo
všteje tudi čas nezaposlenosti, do katere je prišlo zaradi
neupravičene obsodbe ali neutemeljenega odvzema prostosti, če se to ni zgodilo po njeni krivdi. Pobudnica meni, da
izpodbijana določba izključuje osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo pred odvzemom prostosti, vendar v zvezi z
obsodbami, ki so bile kasneje razveljavljene, ali pa so se v
času odvzema prostosti še izobraževale, pa so se zaradi obsodbe zaposlile šele kasneje in tako izgubile delovno dobo.
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Zato naj bi jih izpodbijana določba neutemeljeno diskriminirala, čeprav bi morala vse navedene osebe obravnavati enakopravno. Pobudnica iz istih razlogov izpodbija tudi prvi
odstavek 250. člena zakona o prekrških (v nadaljnjem besedilu: ZP).
2. Pobuda je bila na podlagi prvega odstavka 28. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljnjem besedilu: ZUstS) predložena Državnemu zboru,
ki nanjo ni odgovoril.
B)
3. Ustavno sodišče je na seji dne 29. februarja 1996
pobudo sprejelo in začelo postopek za oceno ustavnosti prvega odstavka 250. člena ZP in prvega odstavka 546. člena
ZKP.
4. Po določbi 30. člena ustave ima oseba, ki je bila po
krivem obsojena za kaznivo dejanje ali ji je bila neutemeljeno odvzeta prostost, pravico do rehabilitacije, do povrnitve
škode in druge pravice po zakonu. Povrnitev škode, rehabilitacijo in uveljavitev drugih pravic oseb, ki so bile po krivem
obsojene za kaznivo dejanje ali jim je bila neutemeljeno
vzeta prostost v kazenskem postopku, ureja ZKP v določbah
538. do 546. člena. Rehabilitacijo in odškodnino oseb, ki so
bile po krivem kaznovane z zaporom v postopku o prekršku
ali jim je bila v tem postopku neutemeljeno odvzeta prostost,
pa ureja ZP v določbah 245. do 251. člena. Po presoji ustavnega sodišča ni dvoma o tem, da je človekova pravica iz
30. člena ustave zagotovljena v obeh primerih. Kaznivo ravnanje, ki je sicer po veljavni zakonodaji opredeljeno kot
prekršek, pa je zanj mogoče izreči kazen zapora – torej
omejiti človekovo osebno svobodo – je vsekakor tako kaznivo ravnanje, ki bi bilo obseženo s pojmom kaznivega dejanja
iz 30. člena ustave tudi v primeru, če ustava ne bi posebej
določala, da pripada ta pravica tudi že ob vsakem neutemeljenem odvzemu prostosti. Človekove pravice in temeljne
svoboščine je treba razlagati ekstenzivno. Če je pravica zagotovljena že v primeru manjšega posega v osebno svobodo
– kar predstavlja časovno krajši “odvzem prostosti” – potlej
je še toliko bolj zagotovljena v primeru večjega posega – to
je v primeru odvzema prostosti na podlagi izrečene kazni v
postopku o prekršku.
5. Citirane določbe ZKP in ZP so zato določbe, s katerimi se predpisuje način uresničevanja navedene ustavne pravice. Člen 538 ZKP določa primere, v katerih pripada posamezniku odškodnina, če je obsodba za kaznivo dejanje
neupravičena (ustava uporablja pojem “po krivem obsojen
za kaznivo dejanje”). Člen 542 ZKP ureja pravico do odškodnine v primeru neutemeljenega odvzema prostosti v kazenskem postopku. Določba 546. člena pa ureja povračilo škode
v tistem delu, ki se nanaša na izgubljeno delovno dobo. Člen
245 ZP določa primere, v katerih pripada posamezniku
odškodnina, če je bil v postopku o prekršku po krivem
kaznovan z zaporom ali mu je bila denarna kazen spremenjena v kazen zapora ali mu je bil izrečen varnostni ali vzgojni
ukrep. Člen 248 ZP ureja pravico do odškodnine v primeru
neutemeljenega odvzema prostosti v postopku o prekršku.
Določba 250. člena ZP pa ureja povračilo škode za neupravičeno kaznovanje oziroma neutemeljen odvzem prostosti v
tistem delu, ki se nanaša na izgubljeno delovno dobo. Škodo
je mogoče povrniti tako, da se vzpostavi stanje, kot da ne bi
bilo škodnega dogodka, ali pa tako, da se plača denarna
vrednost škode. Naše odškodninsko pravo (prvi odstavek
185. člena zakona o obligacijskih razmerjih; Uradni list SFRJ,
št. 29/78, 39/85 in 57/89) sprejema kot splošno in primarno
načelo pri povračilu škode načelo vzpostavitve stanja, ki bi
nastalo, če ne bi bilo škodnega dogodka. Tudi določbe ZKP
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in ZP glede povračila škode v primeru krive obsodbe oziroma neutemeljenega odvzema prostosti temeljijo na tem načelu, oblikovane pa so ob predpostavki, da se za povrnitev
škode glede vprašanj, ki s tema zakonoma niso posebej
urejena, uporabljajo pravila, ki sicer veljajo v odškodninskem pravu. Zato je treba tudi določbo 30. člena ustave razlagati tako, da je z rehabilitacijo, oškodnino in drugimi pravicami po zakonu treba vzpostaviti stanje, kakršno bi bilo, če
ne bi bilo škodnega dogodka – to je neupravičene obsodbe
ali neutemeljenega odvzema prostosti. Odškodnine za izgubo delovne dobe torej ni mogoče dati drugače kot tako, da se
vzpostavi delovna doba, ki bi jo oškodovanec v času odvzema prostosti zaradi neupravičene obsodbe pridobil. To pa je
mogoče zagotoviti le tako, da se delovna doba prizna v
ustrezni dolžini in da se zatem tudi vplačajo ustrezni denarni
zneski za pokojninsko zavarovanje oškodovanca. Izguba delovne dobe kot škoda nastane tako v primeru, ko je nastop
prestajanja kazni povzročil prenehanje delovnega razmerja,
kakor tudi v primeru, ko je delovno razmerje prenehalo v
zvezi s kazenskim postopkom, še preden je posameznik nastopil prestajanje kazni, oziroma v primeru, ko se sama sklenitev delovnega razmerja zamakne za čas prestajanja kazni
ali še za daljši čas.
6. Prvi odstavek 546. člena ZKP najprej ureja priznanje
delovne oziroma zavarovalne dobe v primeru, ko osebi zaradi obsodbe preneha delovno razmerje. Poleg tega pa določa,
da se v to dobo (v delovno oziroma zavarovalno dobo torej)
všteje tudi čas nezaposlenosti, do katere je prišlo zaradi
neupravičene obsodbe ali neutemeljenega odvzema prostosti
posamezniku, če se to ni zgodilo po njegovi krivdi. Navedena določba torej priznava škodo za izgubo delovne dobe le v
primerih, ko je oškodovanec poprej imel delo, pa je delovno
razmerje prav zaradi nastopa prestajanja kazni prenehalo.
ZKP izrecno priznava kot škodo tudi izgubo delovne dobe v
času, ko se takšna oseba po prestani kazni ne more zaposliti,
če razlogov za nezaposlenost ni mogoče pripisati njeni krivdi. Vendar pa je razvidno, da se takšna škoda priznava le v
primeru, če je izpolnjen pogoj iz prvega dela določbe. To je,
da je osebi zaradi neupravičene obsodbe ali odvzema prostosti prenehalo delovno razmerje. Izpodbijana določba ZP pa
ureja samo nadomestilo za škodo, ki nastane z izgubo delovne dobe zaradi prenehanja delovnega razmerja. S tem se
priznava nadomestilo za škodo, ki nastane zaradi izgube
delovne dobe, samo neupravičeno obsojenim osebam v kazenskem postopku oziroma neupravičeno kaznovanim osebam v postopku o prekršku, ki so bile pred obsodbo oziroma
kaznovanjem zaposlene. Ta škoda pa nedvomno lahko nastane tudi osebam, ki bi jim delovno razmerje prenehalo še
pred uvedbo kazenskega postopka, v katerem je bila izdana
neupravičena obsodba, ali osebam, ki bi bile na primer tik
pred zaposlitvijo ali pa bi se šele v določenem času (na
primer po končanem izobraževanju) zaposlile, pa bi bila
zaposlitev zaradi škodnega dogodka – prestajanje zaporne
kazni zaradi neupravičene obsodbe – časovno zamaknjena.
Takšno škodo je v postopku ugotavljanja odškodnine po
vseh pravilih odškodninskega prava nedvomno mogoče ugotoviti. Po krivem obsojena oseba, katere izobraževanje bi
bilo ob nastopu kazni prekinjeno in bi ga zato lahko dokončala šele po prestani kazni, prav zato pa bi se tudi zaposlila
lahko kasneje kot sicer, je prav tako oškodovana za delovno
dobo kakor oseba, ki je pred nastopom kazni že imela določeno delovno dobo. Tudi zanjo velja, da je teba vzpostaviti
stanje, ki bi obstajalo, če ne bi bilo škodnega dogodka. V
njenem primeru bi to stanje pomenilo dokončanje izobraževanja, zaposlitev in s tem pridobitev ustrezne delovne dobe.
Če je v to stanje posegla kriva obsodba, je mogoče doseči
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vzpostavitev stanja, ki bi verjetno nastalo, če ne bi bilo
škodnega dogodka, le s poplačilom celotne odškodnine. Ta
pa obsega v tem primeru tudi priznanje delovne dobe in
plačilo prispevkov socialnega zavarovanja, kajti v nasprotnem primeru bi ostala takšna oseba prikrajšana zaradi škodnega dogodka. V takšnih in drugih zgoraj navedenih primerih, ki jih veljavni izpodbijani določbi ne zajemata, bi moralo
biti vprašanje obstoja dejanske in bodoče škode, ki jo pravo
priznava, vprašanje, na katerega bi v vsakem posamičnem
primeru moralo odgovoriti pristojno sodišče oziroma pristojni organ, ki je po zakonu pristojen odločati o priznanju
delovne dobe. Predmet zakonske ureditve pa mora biti, da
takšno škodo, kadar le-ta nastane, priznava kot škodo in s
tem oškodovancu omogoča, da v posameznem primeru lahko doseže njeno povračilo. Ker za takšne primere zakon
delovne dobe ne priznava, oškodovancem omejuje ustavno
pravico, kakor jo določa 30. člen ustave.
7. Iz povedanega je razvidno, da izpodbijana določba,
ki omogoča, da se po krivem obsojenim osebam (oziroma
osebam, ki jim je neutemeljeno odvzeta prostost), priznava
škoda zaradi izgubljene delovne dobe le, če so bile v času
pred nastopom prestajanja kazni v delovnem razmerju, drugim po krivem obsojenim osebam, ki jim je škoda zaradi
izgube delovne dobe prav tako nastala, pa te škode ne priznava, ni v skladu z ustavo, ker pomeni za drugonavedene
osebe omejitev pravice iz 30. člena ustave. Omejitev te človekove pravice pa je dovoljena samo pod pogoji, ki jih
določa ustava v tretjem odstavku 15. člena. V tem primeru
pa lahko ugotovimo, da ustavnih omejitev ni, prav tako pa ni
videti nobenih razlogov, ki bi utemeljevali nujnost takšne
omejitve zaradi ustavnih pravic drugih.
8. Navedeno je mogoče ugotoviti tako glede izpodbijane določbe ZKP kakor tudi glede izpodbijane določbe ZP.
Določba prvega odstavka 546. člena ZKP sicer izrecno priznava več kot izpodbijana določba ZP, pa vendar nobena od
njiju ne zajema vseh primerov, v katerih pride do oškodovanja pri delovni oziroma zavarovalni dobi, ki jo povzroči
neupravičena obsodba oziroma neutemeljen odvzem prostosti. Določbi, ki omogočata uresničevanje človekove pravice
le nekaterim osebam, ki jim je ta pravica ustavno zagotovljena, drugim osebam pa tega ne omogočata, za uresničevanje
ustavne pravice pa je zakonska ureditev nujno potrebna,
nista v skladu z ustavo, ker pomenita poseg v ustavno pravico slednjih, za tak poseg pa ne obstajajo nujni razlogi. Določbi sta zato v neskladju s 30. členom ustave. Ustavno
sodišče ne more razveljaviti izpodbijanih določb, ker bi s
tem preprečilo uresničevanje ustavne pravice tudi tistim osebam, ki so na podlagi veljavne ureditve upravičene do priznanja delovne oziroma zavarovalne dobe. Zato je ugotovilo
neskladnost določb z ustavo in Državnemu zboru določilo
rok, v katerem mora izpodbijani določbi uskladiti z ustavo.
C)
9. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
prvega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž
Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm,
Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič.
Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-33/95-12
Ljubljana, dne 11. julija 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.
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2530.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti na
zahtevo Občine Vodice na seji dne 12. julija 1996
o d l o č i l o:
1. Tretji odstavek 18. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS, 57/94, 20/95 – odločba US in 63/95 –
obvezna razlaga) ni v neskladju z ustavo.
2. Del 19. člena zakona o lokalni samoupravi, ki se
nanaša na pravni status ožjih delov občine, in njegova obvezna razlaga nista v neskladju z ustavo. V neskladju z
ustavo je, da z zakonom niso urejene glavne statusnopravne
značilnosti ožjih delov občin s pravno subjektiviteto. Državni zbor mora to neskladje odpraviti v enem letu po objavi te
odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
Obrazložitev
A)
1. Vlagatelj zahteve, župan Občine Vodice, meni, da
določba tretjega odstavka 18. člena zakona o lokalni samoupravi (ZLS) in določba 19. člena ZLS v delu, ki se nanaša na
pravni status ožjih delov občine, nista v skladu z ustavo. Po
njegovem mnenju v tretjem odstavku 18. člena, ki določa, da
se lahko “v krajevni, vaški ali četrtni skupnosti . . . v skladu s
statutom občine in z zagotovitvijo finančnih sredstev opravlja del nalog, ki jih ima po tem zakonu občina”, ni vgrajena
nobena omejitev glede obsega nalog, ki se prenašajo na ožji
del občine. Zakon po mnenju vlagatelja dopušča prenos nalog na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti v takem obsegu,
da lahko nastane stanje, ko bi se naloge lokalne samouprave
opravljale pretežno v ožjem delu občine. Tako naj bi nastala
nova stopnja lokalne samouprave, ki je ustava ne predvideva. Take skupnosti naj bi na območjih, kjer bi bile ustanovljene, negirale občino samo. Brez omejitev v obliki taksativnega naštevanja ali na kakšen drug način naj bi določba
tretjega odstavka 18. člena ZLS ne bila v skladu z ustavo.
2. Glede 19. člena ZLS vlagatelj meni, da ni v skladu z
ustavo, ker dopušča občini, da v statutu določi pravni status
ožjih delov občine. Po obvezni razlagi tega dela določbe 19.
člena, ki jo je sprejel Državni zbor, je v tem okviru dopustno,
da občina določi ožjemu delu občine “status pravne osebe
oziroma osebe javnega prava”. Vlagatelj meni, da se tak
status v našem pravu lahko določi samo z zakonom. Meni
tudi, da ožji deli občine ne morejo biti pravne osebe, ker
nimajo izvirnih pristojnosti. Obvezna razlaga po mnenju
vlagatelja tudi preprečuje občini, da bi ožjemu delu občine
določila status osebe zasebnega prava. S tem pa, meni vlagatelj, obvezna razlaga krši ustavne pravice občine.
3. Vlagatelj meni, da so z izpodbijanim delom določbe
19. člena ZLS kršena tudi načela pravne države, saj v ZLS po
njegovem mnenju ni nobene določbe, ki bi opredeljevala
trenutek nastanka pravne subjektivitete ožjega dela občine.
Zaradi tega naj bi obstajala možnost, da se v statutu občine
določi trenutek nastanka ožjega dela občine “na povsem
neprimeren, sporen, nejasen ali celo nezakonit način”.
4. Vlagatelj opisuje tudi dejanske posledice izpodbijane določbe. V manjših občinah naj bi prišlo do nemogočega
položaja, saj imajo po navedbah vlagatelja krajevne skupnosti premoženje (prostore za delovanje), občine pa ne. Nad
financami krajevnih skupnosti naj bi ne bilo nobenega nadzora.
5. Odgovor na zahtevo je dal Sekretariat Državnega
zbora za zakonodajo in pravne zadeve (v nadaljevanju: se-
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kretariat) na podlagi mnenja Komisije Državnega zbora za
lokalno samoupravo. Sekretariat meni, da zahteva ni utemeljena. Vprašanja v zvezi z notranjo členitvijo občine in pristojnostmi njenih delov naj bi bile lokalne zadeve, ki zadevajo samo prebivalce posamezne občine. Izpodbijane
zakonske določbe, meni sekretariat, urejajo to vprašanje tako, da ne posegajo v samostojnost občine. Taka ureditev naj
bi utrjevala občino kot samoupravno lokalno skupnost, pa
tudi njeno demokratičnost, saj o ureditvi teh vprašanj odločajo izvoljeni predstavniki občanov. Nasprotna ureditev bi
bila po mnenju sekretariata v neskladju z ustavo, ker bi
pomenila nedopusten poseg v lokalno avtonomijo.
6. Zaradi prepustitve odločitve o statusu ožjih delov
občine sami občini po mnenju sekratariata ne bo ogrožen
status občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti.
Zakon pušča odprte vse možnosti tako glede obstoja kot
glede statusa ožjega dela občine. Izbira ene izmed variant naj
bi bila ustavna pravica prebivalcev občine. Ravno tako naj
ne bi bila ogrožena pravna varnost, saj ta “ne more biti
sporna samo zaradi tega, ker pravnih razmerij, na katera se
zahteva nanaša, ne ureja zakon, temveč občinski statut”.
7. Sekretariat tudi meni, da sta trenutek prenehanja
krajevne skupnosti in pravno nasledstvo urejena tako, da je
zadoščeno merilom pravne varnosti – na obe vrašanji je
mogoče najti odgovor v občinskem statutu.
B) – I
8. Do uvedbe novega sistema lokalne samouprave na
podlagi ustave in ZLS na prehodu iz leta 1994 v leto 1995 je
bila občina “temeljna celica samoupravljanja” in je delovala
predvsem kot prva stopnja državne uprave, manj pa kot
lokalna skupnost. Tipične funkcije temeljne lokalne skupnosti pa je v veliki meri izvajala krajevna skupnost (v nadaljevanju: KS).
9. Pravna podlaga za obstoj KS je bila ustava iz leta
1974 (Uradni list SRS, št. 6/74). Ta je v 139. členu določala,
da se s statutom občine določijo načela postopka za ustanavljanje KS. KS je bila opredeljena kot pravna oseba. Imela je
svoj statut, v katerem so bila urejena poglavitna vprašanja
njene organizacije in delovanja. Način sprejemanja statuta je
bil urejen v statutu občine.
Člen 72 ustave iz leta 1974 je opredeljeval KS kot
obliko samoupravnega organiziranja ljudi. Določeno je bilo,
da v krajevni skupnosti ljudje odločajo o uresničevanju svojih skupnih interesov in o opravljanju nalog ter o solidarnem
zadovoljevanju skupnih potreb na nekaterih področjih (medsebojni odnosi v naselju, urejanje naselij in drugega prostora
ter prebivanje, upravljanje stanovanj, otroško varstvo in socialno skrbstvo, zdravstveno varstvo, vzgoja in izobraževanje, prosveta in kultura, javno obveščanje, telesna kultura ter
rekreacija, komunalne in druge dejavnosti za neposredno
zadovoljevanje njihovih potreb itd. ).
10. Krajevne skupnosti so bile tudi pooblaščene za
upravljanje stvari v družbeni lastnini. Delovanje krajevne
skupnosti se je financiralo iz več virov: s samoprispevkom, z
delom davkov in drugih javnih dajatev, ki jih je občina
odstopila krajevni skupnosti, iz občinskega proračuna, s sredstvi, ki so jih krajevnim skupnostim s svojimi plani namenile
“samoupravne interesne skupnosti”. S svojimi sredstvi so
krajevne skupnosti izvajale pomembne investicije v komunalno infrastrukturo in infrastrukturo na področju družbenih
dejavnosti ter tako postale nosilec pravice razpolaganja s
temi nepremičninami. Krajevna skupnost je bila “družbena
pravna oseba” (245. člen zakona o združenem delu) in je
imela “pravico razpolaganja z družbenimi sredstvi, ki jih
upravljajo delavci in drugi delovni ljudje te družbene pravne
osebe, v mejah pooblastil, ki jih določa samoupravni spora-
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zum, statut ali zakon”.
11. Z ustavnimi amandmaji (Uradni list SRS, št. 32/89)
so bile ustavne določbe o KS spremenjene. Amandma XXXV
je določil, da ljudje v KS “sodelujejo pri upravljanju družbenih zadev in odločanju o vprašanjih skupnega pomena v
občini”. Izpuščeno je bilo naštevanje področij delokroga KS.
Pomemno novost je prinesel amandma na področju financiranja: delovanje KS naj bi se po novem financiralo v skladu
z zakonom iz občinskega proračuna, iz samoprispekov in
prostovoljnih prispevkov.
12. Krajevne skupnosti so v komunalnem sistemu v
veliki meri delovale kot prave samoupravne lokalne skupnosti, čeprav niso imele trdnega položaja v sistemu javne uprave. Ljudje so v teh skupnostih zadovoljevali velik del javnih
potreb primarnega (lokalnega) značaja. Socialne vezi, ki so
pomembna značilnost lokalne skupnosti, so nastajale prav v
teh skupnostih. Na področjih, naštetih v ustavi iz leta 1974,
so KS (predvsem z denarjem, zbranim s samoprispevki, pa
tudi s pomočjo občin) investirale v gospodarsko (lokalne
ceste, vaški vodovodi, kanalizacija) in negospodarsko (kulturni in večnamenski domovi, športni objekti) infrastrukturo.
S to infrastrukturo, ki je bila v družbeni lasti, so KS tudi
upravljale.
13. Z dnem uveljavitve zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) so prešli v last občine vsi
infrastrukturni objekti, naprave in omrežja ter mobilna in
druga sredstva, ki so v skladu s predpisi namenjeni izvajanju
lokalnih (komunalnih) gospodarskih javnih služb, pod pogojem, da so bili financirani preko mehanizmov javne porabe
(iz proračuna, preko samoupravnih interesnih skupnosti, iz
samoprispevka itd. ). Na podlagi tega zakona je v last občine
prešel del družbene lastnine, s katero so prej upravljale krajevne skupnosti.
Preoblikovanje lastninskih razmerij glede infrastrukture na področju negospodarskih dejavnosti (v ta sklop sodijo
npr. kulturni in drugi domovi) pa doslej še ni bilo urejeno –
razen za infrastrukturo, s katero so upravljali izvajalci javnih
služb (“dejavnosti posebnega družbenega pomena”). Zakon
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) je uredil le spremembo
lastninskih razmerij glede premoženja delovnih organizacij,
ki so se na podlagi zakona o zavodih preoblikovale v zavode.
Prav tako niso bila preoblikovana lastninska razmerja
glede drugega premoženja v družbeni lasti in upravljanju
krajevnih skupnosti (sistemi kabelskih komunikacij, rekreacijski objekti ipd.).
B) – II
14. Ustava določa, da je občina samoupravna lokalna
skupnost. V njeno pristojnost sodijo vse javne zadeve lokalnega pomena. V skladu z ustavno zasnovo lokalne samouprave torej prebivalci Slovenije zadovoljujejo lokalne javne potrebe v občini. Ustava ožjih samoupravnih lokalnih
skupnosti ne predvideva.
15. ZLS je v 18. členu določil, da je območje občine
lahko v skladu s statutom občine razdeljeno na krajevne,
vaške ali četrtne skupnosti, če je to utemeljeno s prostorskimi, zgodovinskimi, upravno-gospodarskimi ali kulturnimi
razlogi in če je to v interesu prebivalcev občine. V drugem
odstavku 18. člena je določeno, da se interes prebivalcev za
četrtne skupnosti ugotovi na zborih krajanov. Zakon torej
dopušča ohranitev krajevnih skupnosti oziroma nastanek novih ožjih delov občine, vendar ne zahteva od občine, da bi
zagotovila njihov obstoj.
Tretji (izpodbijani) odstavek 18. člena ZLS določa, da
se lahko v ožjem delu občine v skladu s statutom občine in z
zagotovitvijo finančnih sredstev opravlja del nalog, ki jih
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ima po zakonu občina. V tej določbi ni z ničimer omejen
obseg dopustnega prenosa nalog z občine na ožjo skupnost.
16. V 19. členu ZLS je določeno, da “statut občine
podrobneje določa naloge, ki jih ožji deli občine opravljajo
samostojno, način njihovega financiranja, načela za organiziranost in delovanje njihovih organov ter njihov pravni
status”.
Zaradi nejasnosti v praksi je Državni zbor sprejel obvezno razlago 19. člena (točneje, pojma “pravni status”). V
tej obvezni razlagi (Uradni list RS, št. 63/95) je sporni del
določbe 19. člena obrazložen takole: “Pravni status ožjih
delov občine (. . . ) obsega njihovo pravno samostojnost in
njihova pravna upravičenja oziroma pravice in pooblastila v
pravnem prometu, ki jih določa statut občine in so odvisna
od nalog, ki jih v skladu s statutom občine ožji deli občine
opravljajo samostojno. V tem okviru je možno, da se kot
pravni status določi ‘status pravne osebe’ oziroma ‘status
osebe javnega prava’. “
17. Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij (Uradni list RS, št. 60/94 – v nadaljevanju: ZUODNO) je določil v 4. členu, da “obstoječe KS in njihovi organi
nadaljujejo z delom do konstituiranja na prvih volitvah izvoljenih svetov novih vaških, krajevnih ali četrtnih skupnosti
oziroma do uveljavitve občinskega statuta, če v občinskem
statutu ne bo predvidena delitev občine na te skupnosti”.
Zakon je uredil tudi vprašanje pravnega nasledstva: “Premoženje in delavce obstoječih KS prevzamejo nove vaške, krajevne ali četrtne skupnosti oziroma občina v skladu z občinskim statutom”. Ureditev pravnega nasledstva je torej
prepuščena občinskim statutom. V primeru, da statuti ne
predvidijo ožjih skupnosti, seveda ni druge možnosti, kot da
z uveljavitvijo statuta občina stopi v pravni položaj dotedanjih KS (glede zaposlenih in premoženja). V primeru, da so
te skupnosti predvidene, pa sta odprti dve opciji: pravni
naslednik so te skupnosti ali pa občina sama.
Zakon o financiranju občin pa je določil, da se žiro
računi krajevnih skupnosti, ki niso predvidene v občinskem
statutu, odpravijo najkasneje do 31. 12. 1995. Če niso odpravljeni v tem roku, se odpravijo po uradni dolžnosti.
B) – III
18. Občina je v ustavi opredeljena kot samoupravna
lokalna skupnost, v kateri prebivalci Slovenije uresničujejo
lokalno samoupravo (odločajo o lokalnih javnih zadevah).
Tako zasnovana občina je nadomestila bivšo občino (komuno), ki je opravljala pretežno državne funkcije. Kot temeljna
samoupravna lokalna skupnost, ki ureja lokalne javne zadeve na primarni ravni, pa je občina nadomestila tudi krajevno
skupnost. Vloga krajevne skupnosti in drugih ožjih delov
občine je v novem sistemu lokalne samouprave drugačna,
kot je bila vloga krajevne skupnosti v starem komunalnem
sistemu. Ožjih delov občine za razliko od ustave iz leta 1974
nova ustava ne omenja, torej jim tudi ne jamči obstoja. V
prvem odstavku 140. člena ustava nalaga občini skrb za
lokalne zadeve, “ki jih občina lahko ureja samostojno in ki
zadevajo samo prebivalce občine”. Občina je kot samoupravna lokalna skupnost sama odgovorna za izvrševanje nalog, določenih z zakoni. Ožji del občine je v skladu z ustavo
v ZLS predviden le kot oblika racionalizacije urejanja lokalnih zadev in možnost približevanja odločitev o določenih
vprašanjih ožjega lokalnega pomena ljudem. Ožji del občine
ne sme postati “občina v občini” oziroma ne sme nadomestiti
občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti.
19. ZLS v tretjem odstavku 18. člena določa, da se
obseg nalog, ki jih občina prenese na ožji del občine, določi
v statutu občine. S prenosom nalog občina izvede dekoncentracijo nekaterih svojih funkcij, tako da izkoristi zainteresi-
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ranost ljudi v ožjih delih občine za reševanje zadev, ki se
nanašajo na njihovo neposredno okolje.
Občina na ožje skupnosti nalog ne more prenašati neomejeno. Zlasti ne bi bilo ustavno dopustno, če bi prišlo do
prenosa oblastnih nalog (npr. izdajanja pravnih aktov). Prav
tako ne bi bil ustavno dopusten prenos nalog v obsegu, ki bi
preložil odgovornost za izvrševanje bistvenih nalog občine
na ožje skupnosti. ZLS ne omejuje obsega prenosa nalog na
ožje dele občine. Zastavlja se vprašanje, ali bi moral zakonodajalec omejiti ta prenos tako, da bi preprečil opisano nevarnost – npr. na ta način, da bi z zakonom določil, da se lahko
poverijo v izvajanje le naloge, ki se nanašajo na gradnjo in
vzdrževanje infrastrukture krajevnega pomena, izvajanje določenih javnih služb krajevnega pomena (oskrba s pitno
vodo, odvajanje komunalnih odpadnih voda), društveno dejavnost, organizacijo krajevnih prireditev, ohranjanje običajev in podobe kraja ipd.
20. Izrecna omejitev v ZLS ni potrebna. Iz ustavnih
določb o občini kot samoupravni lokalni skupnosti in določb
ZLS ter področnih zakonov, ki določajo naloge občine, izhaja, da ni dopusten prenos oblastnih nalog oziroma prenos
drugih nalog v obsegu, ki bi izvotlil odgovornost občine za
njene naloge. Iz veljavne ureditve torej izhaja, da takšen
obseg prenosa nalog na ožje dele občine ni dopusten.
B) – IV
21. Vlagatelj zahteve zatruje, da možnost, da občina s
statutom določi, da so njeni ožji deli pravne osebe, pomeni
nevarnost dezintegracije občine, uvajanje nove stopnje lokalne samouprave in da je zato v nasprotju z ustavnimi
določbami o občini kot temeljni samoupravni lokalni skupnosti. ZLS daje občini na izbiro več opcij:
– občina je lahko enovita in se ne razdeli na ožje dele,
– občina se lahko pod pogoji iz 18. člena ZLS razdeli
na ožje dele in jim podeli status pravne osebe,
– občina se lahko pod pogoji iz 18. člena razdeli na ožje
dele, ki pa nimajo pravne subjektivitete.
Glede na to, da občina s statutom samostojno odloča o
obstoju in pravni subjektiviteti svojih ožjih delov, ni mogoče
govoriti o ogroženosti občine s strani ožjih delov, ki imajo
pravno subjektiviteto. Občina se lahko odloči za podelitev
statusa pravne osebe svojim ožjim delom zato, da bi ti lahko
v pravnem prometu nastopali v svojem imenu in za svoj
račun in tako lažje izvrševali svoje naloge (predvsem na
področju javnih služb in gospodarjenja z infrastrukturo).
Podelitev pravne osebnosti je torej le instrument, ki ga občina uporabi, če meni, da je to potrebno za učinkovito izvajanje nalog, poverjenih ožjim delom.
22. Vlagatelj zatrjuje, da so z izpodbijanim delom določbe 19. člena ZLS kršena tudi načela pravne države, saj v
ZLS po njegovem mnenju ni nobene določbe, ki bi opredeljevala trenutek nastanka pravne subjektivitete ožjega dela
občine. Zaradi tega naj bi obstajala možnost, da se v statutu
občine določi trenutek nastanka ožjega dela občine “na povsem neprimeren, sporen, nejasen ali celo nezakonit način”.
ZUODNO določa, da “obstoječe KS in njihovi organi
nadaljujejo z delom do konstituiranja na prvih volitvah izvoljenih svetov novih vaških, krajevnih ali četrtnih skupnosti
oziroma do uveljavitve občinskega statuta, če v občinskem
statutu ne bo predvidena delitev občine na te skupnosti”.
Zakon ureja tudi vprašanje pravnega nasledstva: “Premoženje in delavce obstoječih KS prevzamejo nove vaške, krajevne ali četrtne skupnosti oziroma občina v skladu z občinskim
statutom”. Ureditev pravnega nasledstva je torej prepuščena
občinskemu statutu.
Iz navedenih določb ZUODNO in 19. člena ZLS je
mogoče razbrati, da pravna subjektiviteta ožjega dela občine
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nastane (oziroma se v primeru starih krajevnih skupnosti
nadaljuje) z uveljavitvijo statuta, ki ožje dele ustanovi (ohrani) in jim podeli (ohrani) pravno subjektiviteto. Če bi občinski statut res določil trenutek nastanka pravne subjektivitete
ožjega dela na nejasen način, bi bile te določbe v neskladju z
načeli pravne države. To pa ne pomeni, da je v neskladju s
temi načeli tudi zakonska določba, ki pooblašča občino, da
samostojno odloča o pravni subjektiviteti svojega ožjega
dela.
23. Prav tako ne drži trditev vlagatelja, da lahko status
pravne osebe določi le zakon. Zakoni urejajo tipe pravnih
oseb, kot so gospodarske družbe, zavodi, društva in ustanove. To pa ne pomeni, da odločitev o tem, ali neka organizacijska oblika (v tem primeru ožji del občine) bo ali ne bo
pravna oseba, ne more biti prepuščena samoupravnemu odločanju občine. Pooblastilo občini, da samostojno odloča o
pravnem statusu ožjega dela, zato ni v neskladju z načeli
pravne države.
24. Zakonska ureditev, ki dopušča pravno subjektiviteto ožjega dela občine, torej sama po sebi ni v neskladju z
ustavo. Vendar morajo biti v skladu z načeli pravne države
zakonsko urejene glavne statusnopravne značilnosti teh pravnih oseb, saj se le tako lahko zagotovi varnost pravnega
prometa.
Ustava določa v 2. členu, da je Slovenija pravna država. Eno izmed načel pravne države je načelo pravne varnosti.
Pravni subjekti morajo imeti na podlagi veljavnega prava
možnost predvideti, kakšne bodo pravne posledice njihovih
ravnanj. To velja tudi za ravnanja v pravnem prometu. Iz
tega načela izhaja tudi dolžnost države, da uredi statusna
vprašanja pravnih oseb tako, da je zagotovljena varnost pravnega prometa. Ta zahteva velja za osebe zasebnega prava in
za osebe javnega prava. Pri poslovanju s teritorialnimi osebami javnega prava se varnost pravnega prometa zagotovi
tako, da se določijo viri njihovega financiranja, možnosti
zadolževanja, odgovornost za njihove obveznosti, pooblastila za zastopanje, pri lokalnih skupnostih pa tudi vprašanja,
povezana s pravnim nasledstvom. Zakonodaja s področja
javnih financ (zakon o financiranju javne porabe, zakon o
izvrševanju proračuna in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi, kakor tudi zakon o financiranju občin) zagotavljajo visoko stopnjo varnosti udeležencem pravnega
prometa, ki poslujejo z državo ali občino. To je zagotoljeno
z določbami o proračunu, zadolževanju, obveznem oblikovanju rezerv itd. Ni pa zakonskih določb, ki bi zagotavljale
enako stopnjo varnosti v pravnem prometu udeležencem, ki
poslujejo z ožjimi deli občine s pravno subjektiviteto. Pravna ureditev, ki glede ožjih delov občine določa le, da so
lahko osebe javnega prava, ne določa pa njihovih temeljnih
statusnopravnih lastnosti, ustvarja na tem področju pravno
praznino, ki ni v skladu z načeli pravne države.
25. Zakonodajalec mora to neskladje z ustavo odpraviti
tako, da v ZLS, v zakonu, ki ureja financiranje občin, ali v
drugem zakonu uredi zlasti naslednje statusnopravne značilnosti ožjih delov občine s pravno subjektiviteto:
– zastopanje,
– pooblastila v pravnem prometu,
– odgovornost ožjega dela občine za obveznosti in odgovornost občine za obveznosti ožjega dela,
– pravno nasledstvo v primeru prenehanja,
– omejitev zadolževanja in
– finančno poslovanje.
Za nekatera izmed teh vprašanj zadostuje, da zakonodajalec predpiše njihovo določitev kot obvezno sestavino občinskega statuta v primerih, ko ta ustanavlja ožje dele s
pravno subjektiviteto. To velja za zastopanje, pooblastila v
pravnem prometu in finančno poslovanje. Preostale izmed
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navedenih statusnih značilnosti pa bi moral urediti sam zakon. Posebej pomembno je vprašanje odgovornosti občine
za obveznosti njenega ožjega dela. Načelo pravne varnosti
terja, da se zakonsko določi vsaj subsidiarna odgovornost
občine (ki ustanovi ožji del) za obveznosti ožjega dela. Glede omejitve zadolževanja bi moral zakonodajalec zagotoviti,
da se z zadoževanjem ožjih delov občine ne morejo izigrati
določbe o zadolževanju občine. Glede pravnega nasledstva v
primeru prenehanja ožjega dela (oziroma prenehanja njegove pravne subjektivitete) pa obstajata le dve možnosti: pravno nasledstvo občine ali pravno nasledstvo novega ožjega
dela občine, ki nastane na območju prejšnjega.
26. Navedeno neskladje z ustavo mora Državni zbor
odpraviti v enem letu po objavi te odločbe v Uradnem listu
Republike Slovenije.
C)
27. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. in 48. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki
dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj,
dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze
Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Prvo točko izreka je sprejelo soglasno, drugo pa s šestimi glasovi proti trem. Proti so
glasovali sodniki Jambrek, Šturm in Zupančič.
Št. U-I-274/95
Ljubljana, dne 12. julija 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

2531.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Plutal d.d., Ljubljana, ki jo zastopata Miro Senica in Barbara Menart-Senica,
odvetnika v Ljubljani, na seji dne 11. julija 1996
o d l o č i l o:
Določba četrtega odstavka 126. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list SFRJ, št. 84/89)
ni v neskladju z ustavo.
Obrazložitev
A)
1. Pobudnik zatrjuje, da je upnik Kranjske hranilnice in
posojilnice d.d. v stečaju (v nadaljevanju: stečajni dolžnik),
da je zoper stečajnega dolžnika pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani dne 5. julija 1995 vložil tožbo (št. II Pg 134/95) in
da je istočasno z vložitvijo tožbe terjatev prijavil v stečajnem
postopku. Navaja, da je terjatev prijavil po poteku roka,
določenega za njeno prijavo. Pobudnikova terjatev naj bi
temeljila na sodbi Temeljnega sodišča v Ljubljani, št. VIII
Pg 471/93 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št.
CPg 362/94 z dne 9. decembra 1993 in sodbo Vrhovnega
sodišča RS, št. III Ips 56/94 z dne 24. novembra 1994.
Revizijsko sodbo, št. III Ips 56/94 naj bi bil pobudnik prejel
12. januarja 1995. Razlog za to, da je prijavil terjatev in
vložil tožbo zoper stečajnega dolžnika šele 5. julija 1995, ne
pa prej, naj ne bi bil na njegovi strani.
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2. Pobudnik izpodbija četrti odstavek 126. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (v nadaljevanju:
ZPPSL). Navaja, da ZPPSL v 124., 125. in 126. členu določa, da se na naroku za preizkus terjatev preizkušajo terjatve,
prijavljene v roku, določenem za njihovo prijavo, in terjatve,
prijavljene po poteku tega roka, vendar pred zaključkom
naroka za preizkus terjatev. Pobudnik meni, da se v skladu z
drugim odstavkom 124. člena ZPPSL terjatve, prijavljene po
poteku roka za prijavo in naroka za preizkus terjatev, preizkusijo na poznejšem naroku, ki ga določi stečajni senat.
Prijave, vložene po zaključku naroka za obravnavo osnutka
glavne razdelitve, pa se zavržejo.
3. Po mnenju pobudnika izpodbijani zakon v celoti
dopušča možnost, da upniki svoje terjatve prijavijo po roku
za prijavo in še tudi po naroku za preizkus terjatev, a pred
zaključkom naroka za obravnavo osnutka glavne razdelitve.
Po drugem odstavku 124. člena bi se po navedbah pobudnika morale preizkusiti tudi terjatve, prijavljene po roku, določenem za njihovo prijavo. To pa po prepričanju pobudnika
onemogoča ZPPSL z izpodbijano določbo četrtega odstavka
126. člena za tiste terjatve, ki so bile naknadno prijavljene,
pa so bile prerekane. Te terjatve se na podlagi izpodbijane
določbe ne upoštevajo pri glavni razdelitvi, če niso ugotovljene s pravnomočno sodno odločbo do zaključitve glavnega
razdelitvenega naroka. Taka izključitev terjatev naj bi bila v
nasprotju z načelom enakega obravnavanja upnikov in v
nasprotju z načeli pravne države. Sodišču, ki vodi stečajni
postopek, naj bi izpodbijana določba omogočala, da se te
terjatve ne preizkusijo na naknadnem naroku.
4. Pobudnik naj bi bil terjatev prijavil skoraj leto pred
narokom za obravnavo osnutka glavne razdelitve. Če stečajni upravitelj za pobudnika ne bi opravil rezervacije, naj bi
pobudnik izgubil možnost poplačila iz stečajne mase. Po
pobudnikovem prepričanju naj bi izpodbijana določba onemogočala enako varstvo stečajnih upnikov, zato meni, da je
v nasprotju z 22. členom ustave. Pobudniku naj bi bila odvzeta tudi pravica do pravnega sredstva, zato naj bi bila
zakonska ureditev tudi v nasprotju s 25. členom ustave. Po
navedbah pobudnika je Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom z dne 22. aprila 1996 že potrdilo osnutek glavne razdelitve in razpisalo narok na dan 22. maja 1996, zato naj bi bili
podani razlogi, da ustavno sodišče do dokončne odločitve
zadrži izvajanje izpodbijane določbe ZPPSL.
B)
5. Glede na to, da so izpolnjeni pogoji iz 26. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS), je ustavno sodišče pobudo sprejelo in
takoj nadaljevalo z odločanjem o sami stvari.
6. Pobudnik izpodbija ZPPSL, ki je z uveljavitvijo zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list
RS št. 67/93 – v nadaljevanju: novi ZPPSL) prenehal veljati.
Ker pa je bil stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika
začet pred uveljavitvijo novega ZPPSL, se v skladu s prvim
odstavkom 196. člena tega zakona nadaljuje in konča po
predpisih, ki so veljali do njegove uveljavitve. Ker se za
stečajni postopek izpodbijani zakon še uporablja, je za oceno
njegove ustavnosti ustavno sodišče pristojno.
7. Stečaj je z zakonom urejena oblika prenehanja gospodarskega subjekta po postopku, ki ga vodi sodišče ob
sodelovanju upnikov stečajnega dolžnika. Eno izmed pomembnih načel stečajnega postopka je načelo pospešitve
postopka, ki ga je zakonodajalec izpodbijanega zakona uzakonil s tem, ko je v 8. členu določil, da je stečajni postopek
hiter, kar se odraža v nekaterih posebnostih, določenih v II.
poglavju ZPPSL.
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8. V členih 124 do 128 je zakonodajalec uredil preizkušanje v stečaju prijavljenih terjatev. V četrtem odstavku 126.
člena, ki ga pobudnik izpodbija, je določil, da se prerekane
terjatve, ki so jih upniki prijavili sodišču po poteku roka,
določenega za njihovo prijavo, ne upoštevajo pri glavni razdelitvi, razen če so pravnomočno ugotovljene do zaključitve
glavnega razdelitvenega naroka.
9. Izpodbijana določba ZPPSL očitno ni v neskladju z
ustavo. V skladu s 125. členom ZPPSL se mora stečajni
upravitelj o vsaki prijavljeni terjatvi določno izjaviti, ali jo
prizna ali prereka, prerekati pa jo smejo tudi upniki. Prijavljene terjatve veljajo torej za ugotovljene, če jih stečajni
upravitelj oziroma nobeden izmed upnikov, navzočih na naroku za preizkus terjatev, ne prereka. Citirana določba o
ugotavljanju terjatev velja za vse terjatve, ne glede na to, ali
so bile prijavljene v roku, ali po njem. Vse ugotovljene
terjatve, ne glede na to, kdaj so bile prijavljene, se tudi
upoštevajo pri glavni delitvi. To velja tako za terjatve, ki so
ugotovljene, ker niso bile prerekane, kot tudi za prerekane
terjatve, katerih obstoj je bil ugotovljen do razdelitvenega
naroka s pravnomočno sodbo. Samo prerekanje torej ni podlaga, da bi upnik bil izključen iz delitve, lahko pa povzroči,
da ob glavni razdelitvi njegova terjatev še ne bo pravnomočno ugotovljena. Zakonodajalec je zato v 139. členu ZPPSL
določil, da se za prerekane terjatve, glede katerih so upniki
pravočasno začeli poseben postopek in o tem obvestili stečajni senat, opravi rezervacija, zaradi česar se dokončna
razdelitev stečajne mase in zaključitev stečajnega postopka
odložita. Pogoj za rezervacijo je torej po določbi 139. členu
zakona pravočasna vložitev ugotovitvene tožbe, po izpodbijani določbi četrtega odstavka 126. člena zakona pa tudi
pravočasna prijava terjatve.
10. Načelo hitrosti stečajnega postopka zahteva, da pride do poplačila upnikov in zaključitve stečajnega postopka v
najkrajšem času, kolikor to omogoča načelo varstva interesov upnikov. Odlaganje dokončne razdelitve stečajne mase v
čas po glavni razdelitvi pomeni odstop od načela hitrosti
stečajnega postopka. Takšen odlog, ki sicer pomeni poseg v
interese upnikov, katerih terjatve so že ugotovljene, je nujen
zaradi varstva interesov upnikov, ki so spoštovali vse roke,
predpisane v stečajnem postopku, drugi upniki ali stečajni
upravitelj pa so njihove terjatve prerekali. Zakonodajalec pa
je utemeljeno vezal pravico do rezervacije z izločitvijo dela
stečajne mase na to, ali so upniki spoštovali zakonske roke
za prijavo terjatev in roke za vložitev tožb. V nasprotnem
primeru bi roki ne imeli nobenega smisla in bi katerikoli
domnevni upnik lahko tudi s prepozno prijavo terjatve in
vložitvijo tožbe odlagal končanje stečajnega postopka.
11. Člen 144 ZPPSL določa, da pošlje stečajni senat
osnutek za glavno razdelitev z vabilom za narok za obravnavanje tega osnutka tudi upnikom, katerih terjatve so bile
prerekane, pa so za njihovo uveljavitev pravočasno začeli
poseben postopek. Zakon v drugem odstavku 145. člena
določa, da o glavni razdelitvi izda stečajni senat poseben
sklep. Zoper sklepe, izdane v stečajnem postopku, je po
določbi 10. člena zakona dopustna pritožba, če s tem zakonom ni določeno drugače. Zakon pritožbe zoper sklep iz
145. člena ni izključil. Varstvo pravic je v stečajnem postopku torej zagotovljeno vsem upnikom, zato ustavno sodišče
kot očitno neutemeljne zavrača navedbe pobudnika, da mu
je na podlagi izpodbijane določbe kot upniku prerekane terjatve kršena ustavna pravica do enakega varstva pravic (22.
člen ustave) in pravica do pravnega sredstva (25. člen ustave). Kolikor so pobudniku bile kršene ustavne pravice s
posamičnimi akti, izdanimi po sodišču v stečajnem postopku, bi to lahko uveljavljal z ustreznimi pravnimi sredstvi in
po njihovem izčrpanju tudi z ustavno pritožbo.
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C)
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
drugega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž
Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Lovro Šturm, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič.
Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-152/96
Ljubljana, dne 17. julija 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

2532.
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. S. K. iz L. na seji dne 19. julija 1996
o d l o č i l o:
1. Predlog Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Državnemu zboru Republike Slovenije, da
sprejme štiri odloke o izvolitvi sodnic Republiškega senata
za prekrške št. 716-01/89-2/54, 716-01/89-2/55, 716-01/892/56 in 716-01/89-2/57, se odpravi.
2. Začne se postopek za oceno ustavnosti prvega odstavka 6. člena zakona o začasni ureditvi organizacije in
pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih
javnih pravobranilcev (Uradni list RS, št. 82/94) in drugega
odstavka 278. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93
in 66/93).
3. Do končne odločitve v postopku za oceno ustavnosti
se izvrševanje zakonskih določb, navedenih v 2. točki izreka, zadrži.
Obrazložitev
A)
1. Pritožnica je dne 6. junija 1996 vložila ustavno pritožbo na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, 15/94 – v nadaljnjem besedilu:
ZUstS) pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev, ker meni,
da bi ji s tem, ko bi Državni zbor odločal o predlogu izpodbijane odločitve, nastale nepopravljive posledice. Navaja, da
je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Državnega zbora (v nadaljnjem besedilu: komisija) na
svoji seji dne 6. junija 1996 sklenila, da predlaga Državnemu
zboru izvolitev kandidatke T. B., čeprav je Ministrstvo za
pravosodje v svojem mnenju o prijavljenih kandidatih podprlo kandidaturo pritožnice, upoštevajoč njeno dosedanje
strokovno uspešno opravljanje funkcije sodnika za prekrške
na drugi stopnji. Komisija je z razlogi, ki so narekovali njeno
odločitev, ni seznanila in tako pritožnica nima možnosti
ugovora zoper odločitev komisije. Meni, da ji je s tem kršena
pravica do enakega obravnavanja kandidatov v postopku za
izvolitev v sodniško funkcijo v primerjavi s kandidati za
sodnike sodišč. Kandidati, ki jih Sodni svet ne predlaga v
izvolitev, imajo zoper tako odločitev možnost ugovora. Po
pritožničinem mnenju opravlja komisija v tem prehodnem
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obdobju, do sprejetja novega zakona o prekrških, v postopku
izvolitve sodnikov za prekrške funkcijo Sodnega sveta. Pri
tem se pritožnica sklicuje na odločbo ustavnega sodišča U-I117/93 z dne 2. 2. 1995, s katero je ustavno sodišče odločilo,
da pri nobenem opredeljevanju statusa sodnikov za prekrške
ni dopustno uvrščati v izvršilno oziroma upravno vejo oblasti. Pritožnica uveljavlja tudi kršitev pravice do dela, ker
predpostavlja, da je bil razlog za odločitev dopolnitev pogojev za upokojitev, čeprav s svojo kandidaturo uveljavlja
pravico do štiridesetih let delovne dobe. Pritožnica je tudi
predlagala začasno zadržanje izvršitve izpodbijane odločitve.
2. Komisija v svojem pojasnilu z dne 14. junija 1996
navaja, da je celoten postopek v zvezi s pripravo na odločanje na seji Državnega zbora potekal v skladu z določili
zakona o prekrških (v nadaljnjem besedilu: ZP) in poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 49/93, 80/94 in 28/
96 – v nadaljnjem besedilu: poslovnik). Komisija je na podlagi 132. člena poslovnika pristojna za obravnavanje vprašanj iz pristojnosti Državnega zbora, ki so povezana z volitvami, imenovanji in razrešitvami. Komisija je matično
delovno telo Državnega zbora, ki v primeru volitev, imenovanj in razrešitev, ko zakoni posebej ne določajo predlagatelja, opravlja naloge predlagatelja v pripravah za sprejem
odločitve na Državnem zboru oziroma opravi vsa predhodna
opravila. Poudarja, da novi zakon o prekrških še ni bil sprejet, veljavni zakon o prekrških pa ne določa, da je potrebno
kandidate, ki niso predlagani Državnemu zboru v izvolitev,
obvestiti o tem, da jih Komisija ne predlaga v izvolitev.
Pritožnica je bila obravnavana enakopravno pri pripravi za
določitev predloga kandidatk za izvolitev. Komisija je izmed
prijavljenih kandidatk, ki jih je Ministrstvo za pravosodje
ocenilo kot ustrezne, z glasovanjem določila druge kandidatke. Po mnenju komisije v obravnavanem primeru ne gre za
ustavno varovane pravice, upoštevajoč ustavno določbo, da
poslanci niso vezani na kakršnokoli navodilo (82. člen ustave).
B) – I
3. Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne
pritožbe na seji senata dne 20. junija 1996 sprejelo vloženo
ustavno pritožbo v obravnavo na podlagi drugega odstavka
51. člena ZUstS. Senat je s sklepom o sprejemu ustavne
pritožbe v obravnavo ugotovil, da pomeni odločitev komisije, da pritožnice ne predlaga v izvolitev Državnemu zboru,
očitno kršitev pritožničine pravice iz tretjega odstavka 49.
člena ustave, ker je izbiro kandidatk, ki se predlagajo v
izvolitev Državnemu zboru, opravil nepristojen organ. Pri
svoji odločitvi je senat upošteval odločbo ustavnega sodišča
št. U-I-117/93 z dne 2. 2. 1995 (OdlUS IV, 10), v kateri je
ustavno sodišče sprejelo načelno stališče, da je sodnike za
prekrške skladno z določbo 23. člena ustave potrebno obravnavati kot del sodne oblasti. Senat je na podlagi 58. člena
ZUstS tudi zadržal izvršitev izpodbijanega posamičnega akta, ker bi z izvršitvijo izpodbijanega akta – z izvolitvijo
predlaganih štirih kandidatk za sodnice za prekrške Republiškega senata za prekrške – nastale za pritožnico težko popravljive posledice.
B) – II
4. Ustavno sodišče je v citirani odločbi št. U-I-117/93
že sprejelo načelno stališče, da je sodnike za prekrške skladno z določbo 23. člena ustave potrebno obravnavati kot del
sodne oblasti in da jih pri opredeljevanju njihovega statusa
ni dopustno uvrščati v izvršilno oziroma upravno vejo obla-
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sti. Ustavno sodišče je v navedeni zadevi v zvezi s plačami
sodnikov za prekrške odločilo, da določba 1. člena zakona o
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) ni v skladu
s 3. členom ustave, ker različno obravnava sodnike za prekrške v primerjavi s sodniki. V obrazložitvi so navedeni
razlogi, ki so narekovali takšno odločitev in na katere se
ustavno sodišče sklicuje tudi v tej zadevi. Navedena odločitev ustavnega sodišča pomeni, da so sodniki za prekrške v
skladu z načelom delitve oblasti iz drugega odstavka 3. člena
ustave del sodne oblasti. Pri tem ustavno sodišče ni upoštevalo le določb ustave, ampak tudi konvencijo o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS,
MP, št. 7/94 – v nadaljnjem besedilu: EKČP) in odločitve
Evropskega sodišča za človekove pravice v zvezi z jamstvi
6. in 7. člena EKČP. Na podlagi stališč, sprejetih v odločbah
Evropskega sodišča (na primer v sodbi z dne 27. 5. 1983 v
zadevi Öztürk – Publ. ECHR Ser. A, Vol. 73 in v sodbi z dne
25. 8. 1987 v zadevi Lutz – Publ. ECHR Ser. A, Vol. 123), je
nedvomno, da sodniki za prekrške poleg drugih obravnavajo
tudi take prekrške, ki sodijo v kategorijo kaznivih ravnanj v
smislu EKČP in ki jih v skladu s prvim odstavkom 6. člena
EKČP lahko obravnavajo le sodišča. Z navedeno odločbo je
ustavno sodišče odločilo, da imajo sodniki za prekrške in
Republiški senat za prekrške glede na pristojnosti, ki jim jih
daje veljavni ZP, lahko le položaj sodišč. Ta odločitev ustavnega sodišča pa ne pomeni, da zakonodajalec v skladu z 23.
členom ustave in prvim odstavkom 6. člena konvencije z
novimi predpisi o prekrških ne bi mogel sprejeti drugačne
ureditve pristojnosti in drugačne ureditve organizacije organov za postopek o prekrških. Pri tem bi moral le zagotoviti,
da tiste prekrške, ki sodijo v kategorijo kaznivih ravnanj v
smislu EKČP, obravnavajo organi, ki bodo imeli položaj
sodišč. Dokler zakonodajalec drugačne ureditve ne sprejme,
pa je mogoče položaj vseh sodnikov za prekrške obravnavati
le enako položaju sodnikov. To pa pomeni, da sodniki za
prekrške tudi v prehodnem obdobju do uveljavitve novih
predpisov ne morejo imeti drugačnega položaja, kakor ga je
8. člen ustavnega zakona za izvedbo ustave določil za sodnike prejšnjih rednih in drugih sodišč. Sodniki za prekrške
imajo po določbi drugega odstavka tega člena pravico v
primeru ureditve novih sodišč oziroma organov za postopek
o prekrških dokončati svoj mandat v novih pravosodnih
organih. Tistim, ki bi jim mandat potekel pred uveljavitvijo
novih predpisov, pa je ta mandat že po sami določbi tretjega
odstavka 8. člena ustavnega zakona podaljšan in se jim bo
iztekel v šestih mesecih po uveljavitvi novih predpisov, ki
bodo urejali položaj sodnikov za prekrške.
5. Zaradi uvedbe lokalne samouprave in ustanovitve
novih občin je zakonodajalec začasno, do sprejetja novega
zakona o prekrških, uredil položaj občinskih in medobčinskih sodnikov za prekrške, ki so bili organizacijsko in funkcionalno vezani na prejšnje občine. Zakon o začasni ureditvi
organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške
in občinskih javnih pravobranilcev (v nadaljnjem besedilu:
ZZZUOPSP) v 1. členu določa, da od 1. januarja 1995 do
uveljavitve novega zakona o prekrških občinski in medobčinski sodniki za prekrške nadaljujejo z delom kot samostojni organi z imenom sodnik za prekrške in s pristojnostmi, ki
jih imajo občinski sodniki za prekrške po ZP. V prvem
odstavku 6. člena določa, da sodnike za prekrške voli in
razrešuje Državni zbor ob smiselni uporabi določb o postopku in pogojih, določenih v ZP. Določbe ZZZUOPSP se ne
nanašajo na volitve sodnikov za prekrške Republiškega senata za prekrške, ker ZP v drugem odstavku 278. člena že
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določa, da predsednika in sodnika Republiškega senata za
prekrške voli in razrešuje Državni zbor z liste kandidatov, na
kateri je število kandidatov enako številu kandidatov, ki se
jih voli.
6. ZP ureja volitve sodnikov za prekrške v 265., 267.,
268 in 269. členu. Glede na prvi odstavek 6. člena ZZZUOPSP, ki določa smiselno uporabo teh določb, poteka kandidacijski postopek za vse sodnike za prekrške – tudi Republiškega senata za prekrške – tako:
– da prosto mesto sodnika za prekrške razpiše Državni
zbor po lastni pobudi, na predlog organa za postopek o
prekršku ali na predlog Ministrstva za pravosodje;
– da se z razpisom začne kandidacijski postopek, ki ga
izvede Državni zbor, in v katerem se obravnavajo kandidati,
ki so se prijavili v razpisnem roku;
– da Ministrstvo za pravosodje daje Državnemu zboru
mnenje o prijavljenih kandidatih;
– da se volijo z liste kandidatov, na kateri je število
kandidatov enako številu kandidatov, ki se volijo (zaprta
kandidatna lista).
7. ZP v okviru kandidacijskega postopka ne ureja, kateri organ je pristojen za določitev liste kandidatov v smislu
prvega odstavka 265. člena in drugega odstavka 278. člena
ZP. Prav tako tudi ZZUOPSP ne določa, kateri organ je
pristojen za izbiro kandidatov.
8. Kakor je razvidno iz obravnavane zadeve, je to izbiro
med prijavljenimi kandidati opravila komisija, ki na podlagi
132. člena poslovnika obravnava vprašanja iz pristojnosti
Državnega zbora, ki so povezana z volitvami, imenovanji,
razrešitvami in administrativnimi zadevami. Komisija je po
svojem položaju delovno telo Državnega zbora (124. člen
poslovnika), ki je bilo ustanovljeno in njegovo delovno področje določeno s sprejemom poslovnika. Delovna telesa
obravnavajo zadeve na sejah in o obravnavi sestavijo poročilo, ki mora vsebovati stališča in predloge, o katerih je mogoče glasovati v Državnem zboru (136. člen poslovnika). Delovno telo odloča z glasovanjem, ki je javno, sklep je sprejet
z večino opredeljenih glasov (prvi odstavek 160. člena poslovnika). Za komisijo je v drugem odstavku 160. člena
poslovnika izrecno določeno, da pri določanju kandidatov
smiselno uporablja ustrezne določbe poslovnika o volitvah
in imenovanjih. Komisija po 132. členu poslovnika pripravlja in daje predloge za izvolitev, imenovanja in razrešitev
funkcionarjev Državnega zbora. Tako komisija predlaga kandidata za volitve predsednika in podpredsednikov Državnega zbora (244. člen), za imenovanje funkcionarjev v službah
Državnega zbora (245. člen) in določa listo kandidatov za
imenovanje predsednikov in članov delovnih teles na predlog poslanskih skupin (246. člen). V poslovniku ni posebne
določbe, na podlagi katere bi imela komisija pristojnost določiti listo kandidatov za izvolitev sodnikov za prekrške.
9. Komisija je v obravnavanem primeru pripravila predloge za izvolitev sodnic za prekrške Republiškega senata na
podlagi splošne določbe 132. člena poslovnika, ne da bi
imela za to pooblastilo v samem poslovniku ali v kakšnem
drugem zakonu. Z oblikovanjem izpodbijanega predloga Državnemu zboru, da sprejme štiri odloke o izvolitvi sodnic za
prekrške Republiškega senata za prekrške, je komisija opravila izbiro kandidatov, ki so se prijavili na razpisana mesta
sodnikov za prekrške Republiškega senata. Odločitev komisije, da pritožnice ne predlaga v izvolitev, pomeni odločitev
o pravici posameznika iz tretjega odstavka 49. člena ustave,
da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno
mesto. Ustava kandidatu ne zagotavlja vnaprejšnje pravice,
da ga organ, ki je predviden kot predlagatelj, predlaga v
izvolitev, zagotavlja pa mu dostopnost funkcije pod enakimi
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pogoji kot vsem drugim kandidatom. To pomeni, da šele
zakonita odločitev pristojnega organa zagotavlja posameznemu kandidatu uresničitev ustavne pravice iz tretjega odstavka 49. člena ustave. Ker komisija glede na navedeno ni
bila pristojna opraviti te izbire, je bila z izpodbijanim aktom
kršena pritožničina pravica iz tretjega odstavka 49. člena
ustave. Zato je ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka
59. člena ZUstS izpodbijani akt v celoti odpravilo.
10. Iz razlogov, navedenih v 4. točki te obrazložitve, je
ustavno sodišče ob reševanju ustavne pritožbe na podlagi
drugega odstavka 161. člena ustave in drugega odstavka 59.
člena ZUstS odločilo, da se začne postopek za oceno ustavnosti drugega odstavka 278. člena ZP in prvega odstavka 6.
člena ZZZUOPSP, na podlagi katerih se opravljajo volitve
sodnikov za prekrške v tem prehodnem obdobju – do uveljavitve novih predpisov v skladu z ustavo. Ustavno sodišče je
na podlagi 30. člena ZUstS, ki dopušča oceno ustavnosti in
zakonitost drugih določb istega ali drugega predpisa, če so te
določbe v medsebojni zvezi ali če je to nujno za rešitev
zadeve, odločilo, da začne postopek ustavnosti tudi za določbo prvega odstavka 6. člena ZZZUOPSP, čeprav odpravljeni akt ni temeljil na tej določbi, ampak na določbi drugega
odstavka 278. člena ZP. Gre za določbo, ki je v najtesnejši
medsebojni zvezi z rešitvijo te zadeve, saj mora ustavno
sodišče ob reševanju te zadeve enotno odločiti o volitvah
vseh sodnikov za prekrške in ne samo sodnikov za prekrške
Republiškega senata.
11. Na podlagi 58. člena ZUstS lahko ustavno sodišče
zadrži izrševanje zakona ali drugega predpisa oziroma splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, na
podlagi katerega je bil posamični akt sprejet, če bi zaradi
njegovega izvrševanja nastale težko popravljive škodljive
posledice. Z izvolitvijo z izpodbijanim aktom predlaganih
kandidatk za sodnice za prekrške Republiškega senata in z
izvolitvijo drugih sodnikov za prekrške, za katere se je začel
ali bi se začel kandidacijski postopek na podlagi prvega
odstavka 6. člena ZZZUOPSP in drugega odstavka 278.
člena ZP, bi nastale za vse tiste kandidate, ki jih komisija ne
bi predlagala v izvolitev, nepopravljive škodljive posledice.
Zato je bilo treba do dokončne odločitve o ustavnosti navedenih določb začasno zadržati izvrševanje navedenih zakonskih določb, na podlagi katerih se opravljajo volitve sodnikov za prekrške. Ta odločitev pomeni, da se do dokončne
odločitve ustavnega sodišča ne morejo opravljati volitve
novih sodnikov za prekrške in sodnikov za prekrške Republiškega senata. Za tista sodniška mesta, za katera volilni
postopki še niso dokončani, pa se šteje, da je sodnikom za
prekrške v skladu z razlogi iz 4. točke te obraložitve mandat
podaljšan.
C)
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega in drugega odstavka 59. ter 30. in 58. člena ZUstS v
sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro
Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti
je glasoval sodnik Zupančič, ki je napovedal odklonilno
ločeno mnenje.
Št. U-I-159/96
Ljubljana, dne 19. julija 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.
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2533.
Na podlagi določil 26. in 100. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 9/92, 13/93 in 9/96) in 61. člena pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94 in
73/95), je skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod), na 15. seji, dne 27.
6. 1996 in 16. seji dne 15. 7. 1996 sprejela
SKLEP
o razvrstitvi zdravil na liste
1. člen
S tem sklepom o razvrstitvi zdravil na liste (v nadaljnjem: sklep) se razvrščajo na liste zdravila, ki se skladno z
določili zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (v nadaljnjem: zakon) in pravili obveznega
zdravstvenega zavarovanja smejo predpisovati na recepte v
breme obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji.
Zdravila, ki se lahko predpisujejo na recepte na račun
obveznega zdravstvenega zavarovanja se razvrstijo na pozitivno in vmesno listo. Razvrstitev zdravil na eno izmed list je
podlaga za ugotavljanje odstotnega deleža njihove vrednosti, ki se zagotavlja zavarovanim osebam z obveznim zavarovanjem.
Zdravila, ki niso na pozitivni ali vmesni listi, niso sestavni del pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
2. člen
Na pozitivno listo se lahko razvrstijo:
1. zdravila, ki se uporabljajo v preventivi in za zdravljenje skupin zavarovanih oseb in bolezni ter stanj, opredeljenih v 1. točki 23. člena zakona;
2. zdravila iz posameznih farmakodinamskih skupin, ki
so najbolj učinkovita, strokovno najbolj utemeljena in nujna
za zdravljenje posameznih bolezni in populacijskih skupin,
ki niso posebej opredeljene v 1. točki 23. člena zakona;
3. zdravila iz 1. in 2. alinee tega člena in so praviloma
monokomponentna;
4. ampulirana zdravila, ki si jih lahko dajejo zavarovane osebe s sladkorno boleznijo same in so za takšno dajanje
zdravil posebej usposobljene;
5. ampulirana zdravila, ki so izdelana in posebej pripravljena zato, da si jih bolniki lahko dajejo sami in sicer za
osebe, ki so jih za takšno zdravljenje usposobile ustrezne
klinike ali inštituti in če so jim odobrena s strani posebne
strokovne komisije, ki jo določi zavod.
Podrobnejši seznam zdravil s pozitivne liste je v prilogi
sklepa.
3. člen
Na vmesno listo so razvrščena ostala zdravila, ki so
pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in se predpisujejo na recepte, niso pa razvrščena na pozitivno listo. Ta
zdravila so navedena v prilogi tega sklepa.
4. člen
Zdravila, ki jih ni mogoče predpisovati na recept v
breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, razen tistih, ki
so posebej navedena na pozitivni oziroma vmesni listi so:
1. zdravila, ki vsebujejo več aktivnih substanc;
2. zdravila proti bolečinam (splošni analgetiki);
3. zdravila proti kašlju (antitusiki);
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4. zdravila za izkašljevanje (mukolitiki);
5. zdravila za zdravljenje nosne sluznice (rinolitiki);
6. zdravila za zdravljenje ustne sluznice;
7. zdravila proti bruhanju (antiemetiki);
8. zdravila proti driski (antidiaroiki);
9. zdravila proti zaprtju (laksativi);
10. zdravila – mazila proti glivicam (antimikotiki);
11. antibiotična mazila za kožo in podkožje;
12. mazila, ki vsebujejo kombinacijo kortikosteroidov
in antibiotikov;
13. mazila proti revmi (lokalni antirevmatiki);
14. mazila pri terapiji hemoroidov;
15. zdravila in medicinski pripomočki, ki so po zakonu
o zdravilih uvrščena v skupino C in D;
16. zdravila, za katera ni dano dovoljenje za dajanje v
promet v Sloveniji;
17. zdravila, za katere je dano dovoljenje za promet in
so registrirana, dokler niso razvrščena na pozitivno ali vmesno listo;
18. zdravila, za katera je v registru zdravil opredeljeno,
da se uporabljajo le pri stacionarnem ali ambulantnem zdravljenju v zdravstvenih zavodih, pri zasebnih zdravnikih in
drugih nosilcih zdravstvene dejavnosti ali jih smejo dajati le
zdravniki oziroma drugi zdravstveni delavci;
19. druga zdravila, ki se po opredelitvah pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja ne predpisujejo na recepte
na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja;
20. magistralni pripravki, ki vsebujejo eno ali več sestavin gotovih zdravil, ki niso uvrščene na pozitivno ali vmesno
listo ali eno izmed sestavin, ki štejejo v skupino C zdravil
(po zakonu).
5. člen
Seznam zdravil, ki so s tem sklepom razvrščena na
pozitivno listo in vmesno listo, je priloga sklepa in njegov
sestavni del.
6. člen
Predloge za spremembe in dopolnitve list in za razvrstitve zdravil, za katere bo dano dovoljenje za promet, po
sprejemu tega sklepa, bo pripravljala posebna strokovna komisija zavoda. Predloge bo pripravljala po potrebi glede na
izdajanje dovoljenj za promet zdravil, njihovo registracijo in
druge razloge, vendar najmanj enkrat letno.
7. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
ko da nanj soglasje minister za zdravstvo RS. Veljati prične
osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 9. 1996 dalje. S
tem dnem se nehata uporabljati sklep o predpisovanju zdravil (Uradni list RS, št. 45/90) in pravilnik o razvrščanju
zdravil (Uradni list RS, št. 45/90, 7/91, 14/91, 8/91).
Št. 007-2/15-4-95/II
Ljubljana, dne 15. julija 1996.
Predsednik Skupščine
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Erih Šerbec l. r.
K sklepu o razvrstitvi zdravil na liste je dal soglasje
minister za zdravstvo dne 15. 7. 1996, št. 50-20/96.
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Priloga
SEZNAM ZDRAVIL RAZVRŠČENIH NA LISTE
EKZ EKZ
FS
SIF Registrirano ime
1
2
3

Generično ime
4

Proizvajalec
5

Lista
6

Del.
šifra
7

040
329

dihidrotahisterol
pefloksacin

BAPH
LEK

P
V

008915
000256

329 130 ABAKTAL TBL 2X400MG
329 127 ABAKTAL TBL 50X400MG

pefloksacin
pefloksacin

LEK
LEK

V
V

078778
000361

086 013
086 473

ACETISAL TBL 500X500MG X
ACETYSAL TBL 1000X0,3G X

acetilsalicilna kislina
acetilsalicilna kislina

ALKL
LEK

P
P

000698
000507

086 477
086 470

ACETYSAL TBL 1000X0,5G X
ACETYSAL TBL 10X0,3G

acetilsalicilna kislina
acetilsalicilna kislina

LEK
LEK

P
P

000566
000434

086 474 ACETYSAL TBL 10X0,5G
086 471 ACETYSAL TBL 20X0,30G

acetilsalicilna kislina
acetilsalicilna kislina

LEK
LEK

P
P

000523
000477

086 475
086 472

acetilsalicilna kislina
acetilsalicilna kislina

LEK
LEK

P
P

000531
000493

086 476 ACETYSAL TBL 500X0,5G X
122 111 ACIMOL SUSP 100ML (750MG/5ML)

acetilsalicilna kislina
Al hidroksid, Mg karbonat

LEK
KRKA

P
V

000558
008036

122 115 ACIMOL SUSP 250ML (750MG/5ML)
122 110 ACIMOL TBL 18X700MG

Al hidroksid, Mg karbonat
Al hidroksid, Mg karbonat

KRKA
KRKA

V
V

059307
008028

328 524 ACLOVIR KAPS 100X200MG
328 523 ACLOVIR KAPS 25X200MG

aciklovir
aciklovir

LEK
LEK

P
P

058114
058106

328
328

534
536

ACLOVIR TBL 100X200MG
ACLOVIR TBL 100X400MG

aciklovir
aciklovir

LEK
LEK

P
P

058254
058289

328
328

538
533

ACLOVIR TBL 100X800MG
ACLOVIR TBL 25X200MG

aciklovir
aciklovir

LEK
LEK

P
P

058319
058246

328
328

535
537

ACLOVIR TBL 25X400MG
ACLOVIR TBL 25X800MG

aciklovir
aciklovir

LEK
LEK

P
P

058270
058300

090 200 ACLOVIR UNG OC 4,5G 3%
041 253 ACTRAPHANE HM 100 PEN GE 5X150IE/1,

aciklovir
inzulin, intermediarni+hiter začetek

LEK
NOVO

P
P

001228
039160

041
041

251
250

ACTRAPHANE HM AMP 1X10ML (40IE/1ML)
ACTRAPHANE HM PENFIL 5X150IE/1,5ML

inzulin
inzulin

NOVO
NOVO

P
P

039535
039527

041
041

140
174

ACTRAPHANE NOVOLET 5X150IE/1,5ML
ACTRAPID HM 100 PENFILL GE 5X150IE/

inzulin, intermediarni+hiter začetek
inzulin, hitro delujoči

NOVO
NOVO

P
P

040940
001961

041 173 ACTRAPID HM 40 GE 1X10ML(40IE/1ML)
041 171 ACTRAPID HM 400IE/10ML

inzulin, hitro delujoči
inzulin, hitro delujoči

NOVO
NOVO

P
P

001945
040517

041 172 ACTRAPID HM PENFIL 5X150IE/1,5ML
041 175 ACTRAPID HM PENFILL 5X300I.E./3ML

inzulin, hitro delujoči
inzulin, hitro delujoči

NOVO
NOVO

P
P

039551
080691

041
041

inzulin, hitro delujoči
inzulin, hitro delujoči

NOVO
NOVO

P
P

039799
041092

041 176 ACTRAPID NOVOLET 5X300I.E./3ML
402 530 ADALAT CAPS 50X10MG

inzulin, hitro delujoči
nifedipin

NOVO
BAPH

P
P

080705
006521

106
106

050
053

nicergolin
nicergolin

LEK
LEK

V
V

001457
090476

042
045

030 ADIABEN TBL 30X250MG
000 ADIURETIN SD GTT NASAL

klorpropamid
dezuropresin

BELU
FERR

P
P

001503
074853

071 040 ADUMBRAN TBL 50X10MG
152 021 ADVANTAN CR 100G(0,1%)

oksazepam
metilprednizolon

BOEH
SCHE

V
V

080713
068969

152
152

017
018

ADVANTAN CR 10G(0,1%)
ADVANTAN CR 15G(0,1%)

metilprednizolon
metilprednizolon

SCHE
SCHE

V
V

068896
068942

152
152

019
020

ADVANTAN CR 30G(0,1%)
ADVANTAN CR 50G(0,1%)

metilprednizolon
metilprednizolon

SCHE
SCHE

V
V

068934
068950

090
126

170
141

A.T.10 SOL 1,5% 15ML
ABAKTAL TBL 10X400MG

ACETYSAL TBL 20X0,5G
ACETYSAL TBL 500X0,3G X

ACTRAPID MC 40 1X10ML (40IE/1ML)
ACTRAPID NOVOLET 5X150IE/1,5ML

ADAVIN DRG 30X10MG
ADAVIN TBL 30X30MG
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4

5

6

7

152 016 ADVANTAN CR 5G(0,1%)
142 015 ADVANTAN UNG 100G(0,1%)

metilprednizolon
metilprednizolon

SCHE
SCHE

V
V

068888
068861

152 011
152 012

ADVANTAN UNG 10G(0,1%)
ADVANTAN UNG 15G(0,1%)

metilprednizolon
metilprednizolon

SCHE
SCHE

V
V

068802
068810

152 013
152 014

ADVANTAN UNG 30G(0,1%)
ADVANTAN UNG 50G(0,1%)

metilprednizolon
metilprednizolon

SCHE
SCHE

V
V

068837
068845

152 010 ADVANTAN UNG 5G(0,1%)
152 027 ADVANTAN UNG BREZVODNO 100G(0,1%)

metilprednizolon
metilprednizolon

SCHE
SCHE

V
V

068780
071943

152 023
152 024

ADVANTAN UNG BREZVODNO 10G(0,1%)
ADVANTAN UNG BREZVODNO 15G(0,1%)

metilprednizolon
metilprednizolon

SCHE
SCHE

V
V

068985
068993

152 025
152 026

ADVANTAN UNG BREZVODNO 30G(0,1%)
ADVANTAN UNG BREZVODNO 50G(0,1%)

metilprednizolon
metilprednizolon

SCHE
SCHE

V
V

071927
071935

152 022 ADVANTAN UNG BREZVODNO 5G(0,1%)
152 105 AFLODERM CR 100G

metilprednizolon
alklometazon

SCHE
BELU

V
V

068977
036730

152 103
152 104

AFLODERM CR 20G
AFLODERM CR 40G

alklometazon
alklometazon

BELU
BELU

V
V

036110
036250

152 102
152 100

AFLODERM UNG 100G
AFLODERM UNG 20G

alklometazon
alklometazon

BELU
BELU

V
V

036706
036064

152 101 AFLODERM UNG 40G
043 211 AGLURAB TBL 60X500MG

alklometazon
metformin

BELU
MEDS

V
P

036080
063177

085 033
085 034

AKINETON RETARD DRG 40X4MG
AKINETON RETARD DRG 50X4MG

biperiden
biperiden

LEK
LEK

P
P

056979
069264

085 031
164 173

AKINETON TBL 50X2MG
AKTIL CAPS 60X3MG

biperiden
auranofin

LEK
LEK

P
P

001988
002186

164 170 AKTIL TBL 100X3MG
164 171 AKTIL TBL 30X3MG

auranofin
auranofin

LEK
LEK

P
P

002151
002178

086 840 ALBOL TBL PUFER 500X300MG
400 084 ALDACTONE CAPS 20X100MG

acetilsalicilna kislina
spironolakton

ALKL
BOEH

P
P

007773
073962

400 085
400 083

ALDACTONE CAPS 50X100MG
ALDACTONE DRG 20X25MG

spironolakton
spironolakton

BOEH
BOEH

P
P

073970
073946

400 081
400 082

ALDACTONE DRG 20X50MG
ALDACTONE DRG 50X50MG

spironolakton
spironolakton

BOEH
BOEH

P
P

073911
073938

400 090
400 091

ALDACTONE SALTUCIN DRG 20X
ALDACTONE SALTUCIN DRG 50X

butiazid+K sparing
butiazid+K sparing

BOEH
BOEH

P
P

086487
086533

400 092 ALDACTONE SALTUCIN FORTE CAPS 20X
400 093 ALDACTONE SALTUCIN FORTE CAPS 50X

butiazid+K sparing
butiazid+K sparing

BOEH
BOEH

P
P

086541
086568

402 203 ALDIZEM TBL 30X90
402 200 ALDIZEM TBL 30X60MG

diltiazem
diltiazem

ALKL
ALKL

P
P

002925
002879

103 425
103 420

ALDOMET TBL 20X500MG
ALDOMET TBL 25X250MG

metildopa
metildopa

LEK
LEK

V
V

002798
002763

103 422 ALDOMET TBL 50X250MG
031 170 ALKERAN TBL 25X2MG

metildopa
melfalan

LEK
WELL

V
P

002771
015091

031 171
021 911

melfalan
amoksicilin

WELL
ALKL

P
P

003328
005223

021 910 ALMACIN CAPS 16X500MG
168 042 ALOPURINOL TBL 100X100MG

amoksicilin
alopurinol

ALKL
BELU

P
P

004111
015261

058 200 ALSTEN SUSP 30ML 2MG/1ML
058 201 ALSTEN TBL 20X10MG

astemizol
astemizol

ALKL
ALKL

V
V

039667
039640

128 317
128 302

ALTRAMET 300 TBL 40X300MG
ALTRAMET DISP.TBL 150X200MG

cimetidin
cimetidin

LEK
LEK

P
P

003468
080772

128 300

ALTRAMET DISP.TBL 35X200MG

cimetidin

LEK

P

080756

ALKERAN TBL 25X5MG
ALMACIN CAPS 100X500MG
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128 301 ALTRAMET DISP.TBL 50X200MG
128 316 ALTRAMET FILM TBL 150X200MG

cimetidin
cimetidin

LEK
LEK

P
P

080764
003298

128
128

ALTRAMET FILM TBL 20X400MG
ALTRAMET FILM TBL 35X200MG

cimetidin
cimetidin

LEK
LEK

P
P

003506
014591

128 315 ALTRAMET FILM TBL 50X200MG
128 304 ALTRAMET LAK.TBL 30X800MG

cimetidin
cimetidin

LEK
LEK

P
P

003387
080799

128 303 ALTRAMET LAK.TBL 40X600MG
128 305 ALTRAMET SYR 125ML (200MG/5ML)

cimetidin
cimetidin

LEK
LEK

P
P

080780
080802

128
128

cimetidin
cimetidin

LEK
LEK

P
P

080810
003085

122 003 ALUDROX TBL 50X400MG
120 025 AMINFLUORID ŽELE 25G

Al-hidroksid
natrijev fluorid

WYET
BELU

P
P

068616
003921

120 023 AMINFLUORID SOL 50ML
114 095 AMINOPHYLLINUM RET TBL 20X225MG

natrijev fluorid
aminofilin

BELU
LEK

P
P

003913
076317

421
314

306
422

3

Stran 3439

ALTRAMET SYR 125ML (300MG/5ML)
ALTRAMET TBL 50X400MG

114
114

094 AMINOPHYLLINUM RETARD TBL 20X350MG aminofilin
096 AMINOPHYLLINUM SUPP 5X125MG
aminofilin

LEK
LEK

P
P

017841
076325

114
114

097
092

AMINOPHYLLINUM SUPP 5X250MG
AMINOPHYLLINUM SUPP 5X360MG

aminofilin
aminofilin

LEK
LEK

P
P

076333
003964

114
114

098
093

AMINOPHYLLINUM SUPP 5X400MG
AMINOPHYLLINUM TBL 50X100MG

aminofilin
aminofilin

LEK
LEK

P
P

076341
003972

402 311 AMLOPIN TBL 20X10MG
402 310 AMLOPIN TBL 20X5MG

amlodipin
amlodipin

LEK
LEK

P
P

008680
008664

021
021

230
231

AMOKSICILIN CAPS 1000X250MG
AMOKSICILIN CAPS 1000X375MG

amoksicilin
amoksicilin

BELU
BELU

P
P

004995
005002

021
021

135
090

AMOKSICILIN CAPS 100X250MG
AMOKSICILIN CAPS 100X250MG

amoksicilin
amoksicilin

LEK
BELU

P
P

095729
095761

021 093 AMOKSICILIN CAPS 100X375
021 014 AMOKSICILIN CAPS 100X375MG

amoksicilin
amoksicilin

BELU
LEK

P
P

095788
005061

021
021

233
013

AMOKSICILIN CAPS 100X500MG
AMOKSICILIN CAPS 12X375MG

amoksicilin
amoksicilin

BELU
LEK

P
P

018236
005053

021
021

092
134

AMOKSICILIN CAPS 12X375MG
AMOKSICILIN CAPS 16X250MG

amoksicilin
amoksicilin

BELU
LEK

P
P

035343
035319

021
021

088
232

AMOKSICILIN CAPS 16X250MG
AMOKSICILIN CAPS 16X500MG

amoksicilin
amoksicilin

BELU
BELU

P
P

077518
004936

021
021

091
094

AMOKSICILIN CAPS 500X250MG
AMOKSICILIN CAPS 500X375MG

amoksicilin
amoksicilin

BELU
BELU

P
P

095796
035351

021
021

234
126

AMOKSICILIN CAPS 500X500MG
AMOKSICILIN CAPS 600X375MG

amoksicilin
amoksicilin

BELU
LEK

P
P

090522
005037

021 129 AMOKSICILIN CAPS 8X250MG
021 127 AMOKSICILIN SOL 10ML (100MG/ML)

amoksicilin
amoksicilin

LEK
LEK

P
P

095699
035300

021
021

097
015

AMOKSICILIN SOL 10ML (100MG/ML)
AMOKSICILIN SYR 100ML (250MG/5ML)

amoksicilin
amoksicilin

BELU
LEK

P
P

095818
005088

021
021

096
128

AMOKSICILIN SYR 100ML (250MG/5ML)
AMOKSICILIN SYR 60ML (125MG/5ML)

amoksicilin
amoksicilin

BELU
LEK

P
P

095826
005029

021
021

562
561

AMOKSIKLAV FORTE SYR 100ML (250MG/5
AMOKSIKLAV SYR 100ML (125MG/5ML)

amoksicilin+inhibitor
amoksicilin+inhibitor

LEK
LEK

P
P

005274
005304

021
021

565
564

AMOKSIKLAV TBL 12X1000MG (875+125)
AMOKSIKLAV TBL 15X375MG

amoksicilin+inhibitor
amoksicilin+inhibitor

LEK
LEK

P
P

065080
007048

021
021

556
560

AMOKSIKLAV TBL 15X625MG
AMOKSIKLAV TBL 16X625MG

amoksicilin+inhibitor
amoksicilin+inhibitor

LEK
LEK

P
P

069280
005185

021

558

AMOKSIKLAV TBL 20X375MG

amoksicilin+inhibitor

LEK

P

090557
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AMOKSIKLAV TBL 20X625MG
AMOKSIKLAV TBL 21X375MG

amoksicilin+inhibitor
amoksicilin+inhibitor

LEK
LEK

P
P

090530
069299

021 554 AMOKSIKLAV TBL 21X625MG
103 410 AMORON DRG 30X2,5MG

amoksicilin+inhibitor
indapamid

LEK
JAKA

P
V

069310
040789

021 431
021 443

AMOXIL CAPS 100X375MG
AMOXIL CAPS 100X500MG

amoksicilin
amoksicilin

PLIV
PLIV

P
P

018287
005010

021 430
021 440

AMOXIL CAPS 12X375MG
AMOXIL CAPS 16X250MG

amoksicilin
amoksicilin

PLIV
PLIV

P
P

005134
036447

021 442 AMOXIL CAPS 16X500MG
021 434 AMOXIL SOL 20ML (100MG/ML)

amoksicilin
amoksicilin

PLIV
PLIV

P
P

036498
018295

021 433 AMOXIL SYR 100ML (250MG/5ML)
021 438 AMOXIL TBL 16X500MG

amoksicilin
amoksicilin

PLIV
PLIV

P
P

005193
005142

072 445
072 444

amitriptilin
amitriptilin

LEK
LEK

P
P

018171
004812

072 447 AMYZOL TBL 30X25MG
072 052 ANAFRANIL DRG 30X25MG

amitriptilin
klomipramin

LEK
PLIV

P
P

004855
006211

401 161 ANATON TBL 100X(20+12,5)MG
401 162 ANATON TBL 20X(10+25)MG

enalapril+diuretiki
enalapril+diuretiki

LEK
LEK

P
P

007870
007862

401 160 ANATON TBL 20X(20+12,5)MG
086 113 ANDOL 100 TBL 20X100MG

enalapril+diuretiki
acetilsalicilna kislina

LEK
PLIV

P
P

007404
003247

086 110 ANDOL TBL 500X300MG X
048 330 ANDROCUR 10 TBL 3X 15X10MG

acetilsalicilna kislina
ciproteron

PLIV
SCHE

P
P

006602
018996

048 331
102 020

ANDROCUR TBL 50X50MG
ANGISED TBL 100X0,5MG

ciproteron
gliceril trinitrat

SCHE
WELL

P
P

006629
006742

071 101
071 100

ANSILAN CAPS 25X10MG
ANSILAN CAPS 30X5MG

medazepam
medazepam

LEK
LEK

V
V

006785
006815

042 070 ANTIDIAB TBL 30X5MG
091 100 ANTISTIN PRIVIN SOL 10ML

glipizid
nafazolin+

KRKA
PLIV

P
P

008990
007234

071 171
071 172

diazepam
diazepam

KRKA
KRKA

P
P

007358
007382

071 175 APAURIN TBL 30X10MG
084 021 APILEPSIN DRG 100X150MG

diazepam
valproiska kislina

KRKA
KRKA

P
P

019348
007455

084 022 APILEPSIN DRG 100X300MG
084 020 APILEPSIN SOL 60ML (300MG/1ML)

valproiska kislina
valproiska kislina

KRKA
KRKA

P
P

007463
019364

025 876
025 878

ARFICIN CAPS 100X150MG
ARFICIN CAPS 100X300MG

rifampicin
rifampicin

BELU
BELU

P
P

019550
008044

025 875
025 877

ARFICIN CAPS 16X150MG
ARFICIN CAPS 16X300MG

rifampicin
rifampicin

BELU
BELU

P
P

008079
007986

085 004
085 005

ARTANE TBL 100X2MG
ARTANE TBL 100X5MG

triheksifenidil
triheksifenidil

LEDE
LEDE

P
P

016675
016748

104 241
104 240

ARTEIN TBL 20X20MG
ARTEIN TBL 20X40MG

lovastatin
lovastatin

LEK
LEK

P
P

000744
000647

161 230 ARTROCAM TBL 10X20MG
084 051 ASAMID SYR 200ML (250MG/5ML)

tenoksikam
etosuksimid

PLIV
PLIV

V
P

000590
008346

086 123
086 124

acetilsalicilna kislina
acetilsalicilna kislina

BAPH
BAPH

P
P

012629
048836

086 500 ASPIRIN FORTE 10TBL (650MG+65MG)
086 501 ASPIRIN FORTE 20TBL (650MG+65MG)

acetilsalicilna kislina+
acetilsalicilna kislina+

BAPH
BAPH

P
P

056693
056715

086 120 ASPIRIN TBL 20X0,5G
107 398 ATENOLOL TBL 14X100MG

acetilsalicilna kislina
atenolol

BAPH
PLIV

P
P

008559
056626

107 395

atenolol

PLIV

P

050571

021 559
021 555

AMYZOL TBL 100X10MG
AMYZOL TBL 100X25MG

APAURIN DRG 30X2MG
APAURIN DRG 30X5MG

ASPIRIN 100 TBL 20X100MG
ASPIRIN DIREKT ŽVEČILNE TBL 10X500M

ATENOLOL TBL 30X50MG
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040 232 ATHYRAZOL TAB 30X10MG
095 020 ATROPIN GTTS OC 0,5% 10ML

tiamazol
atropin

LEJA
PLIV

P
P

068675
009237

095
164

021
131

ATROPIN GTTS OC 1% 10ML
AUROPAN TBL 30X3MG

atropin
auranofin

PLIV
KRKA

P
P

009253
020028

072
072

151
153

AURORIX TBL 100X100MG
AURORIX TBL 100X150MG

moklobemid
moklobemid

ROCH
ROCH

P
P

065676
065692

072
072

150
152

AURORIX TBL 30X100MG
AURORIX TBL 30X150MG

moklobemid
moklobemid

ROCH
ROCH

P
P

065668
065684

105 041 AVETOL LING 10X2MG
072 130 AVOXIN TBL 16X100MG

ergotamin
fluvoksamin

LEK
KRKA

V
V

020125
009857

072 132 AVOXIN TBL 16X50MG
086 252 BALUDON TBL 30X500MG

fluvoksamin
acetilsalicilna kislina

KRKA
BAPH

V
P

052493
020311

402
402

540
541

nikardipin
nikardipin

LEK
LEK

V
V

010618
020397

114
114

031 BECLOFORTE INHALER AER 200 INHALACI
354 BECODISKS 100 15X8 BLISTROV

beklometazon
beklometazon

GLAX
GLAX

P
P

008117
054658

114
110

355
060

beklometazon
beklometazon

GLAX
GLAX

P
P

054666
047104

110
114

061 BECONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 200(50 beklometazon
050 BECOTIDE AER 200 ZA 200INH (50MCG/1
beklometazon

GLAX
GLAX

P
P

071951
076406

BARIZIN DRG 50X20MG
BARIZIN FORTE DRG 30X40MG

BECODISKS 200 15X8 BLISTROV
BECONASE AER 200DOZ 50MCG/1INHAL

152 045 BELODERM CR 100G
152 042 BELODERM CR 15G

betametazon
betametazon

BELU
BELU

P
P

011452
011509

152 043 BELODERM CR 30G
152 044 BELODERM UNG 100G

betametazon
betametazon

BELU
BELU

P
P

011517
011428

152
152

040
041

BELODERM UNG 15G
BELODERM UNG 30G

betametazon
betametazon

BELU
BELU

P
P

011479
011487

128
128

323
329

BELOMET TBL 150X200MG
BELOMET TBL 28X800MG

cimetidin
cimetidin

BELU
BELU

P
P

011576
020826

128
128

322
320

BELOMET TBL 35X200MG
BELOMET TBL 50X200MG

cimetidin
cimetidin

BELU
BELU

P
P

011541
011533

153 022 BELOSALIC LOT 100ML
153 021 BELOSALIC LOT 20ML

betametazon+
betametazon+

BELU
BELU

P
P

010014
011606

153
153

betametazon+
betametazon+

BELU
BELU

P
P

012807
011592

023 BELOSALIC LOTION 50ML
020 BELOSALIC UNG 30G

114 125
114 126

BERODUAL AER 15ML/21G
BERODUAL RAZT ZA INHAL 20ML

fenoterol+ostali antihistam.
fenoterol+ostali antihistam.

BOEH
BOEH

V
V

004243
058017

114
114

BEROTEC 200 AER 10ML (200INH.)
BEROTEC 200 AER 15ML (300INH.)

fenoterol
fenoterol

BOEH
BOEH

P
P

058033
012181

137 200 BETADINE VAG 14X200MG
328 227 BETAFERON INJ ST 15X0,3MG(9,6MIE)+T

povidon jodid
interferon beta

ALKL
SCHE

V
P

012475
079847

107
107

152
150

BETAPRESSIN LAK TBL 100X40MG
BETAPRESSIN LAK TBL 20X40MG

penbutolol
penbutolol

HOEC
HOEC

V
V

057282
057258

107
093

151
060

BETAPRESSIN LAK TBL 50X40MG
BETOPTIC GTTS P.O. 5ML (5MG/1ML)

penbutolol
betaksolol

HOEC
ALCO

V
P

057266
067954

093 061 BETOPTIC S GTTS 0,25% 5ML
104 330 BEZAMIDIN TBL 50X200MG

betaksolol
bezafibrat

ALCO
KRKA

P
V

089184
011983

090
090

042
020

BIVACYN GTTS 10ML
BIVACYN UNG OC 3,5G

antiinfektivi komb
antiinfektivi komb

LEK
LEK

V
V

021229
012912

107
162

270
123

BLOXAN TBL 30X100MG
BONIFEN FILM TBL 10X200MG

metoprolol
ibuprofen

KRKA
KRKA

P
P

012769
064262

149

712

BROMERGON KAPS 100X5MG

bromokriptin

LEK

P

059471

390
380
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149 711 BROMERGON KAPS 30X5MG
149 032 BROMERGON TBL 100X10MG

bromokriptin
bromokriptin

LEK
LEK

P
P

059447
013641

149 033 BROMERGON TBL 100X2,5MG
149 031 BROMERGON TBL 30X10MG

bromokriptin
bromokriptin

LEK
LEK

P
P

013676
013722

149 030 BROMERGON TBL 30X2,5MG
114 086 BRONILIDE AER 6ML BREZ INHALATORJA

bromokriptin
flunizolid

LEK
BOEH

P
V

013706
073318

114 085
400 006

flunizolid
bumetanid

BOEH
MERC

V
P

090581
048216

123 100 BUSCOPAN DRG 20X10MG
123 101 BUSCOPAN SUPP ZA ODRASLE 10X10MG

butilskopolamin
butilskopolamin

BOEH
BOEH

P
P

067199
067210

123 102
136 090

butilskopolamin
nonoksinol

BOEH
LUCC

P
P

067229
086479

053 120 CALCII CARBONAS CAPS 100X500MG
137 293 CANESTEN 1 VAG 1X500MG

kalcijev karbonat
klotrimazol

LEKL
BAPH

P
V

081450
015385

137 294
137 291

CANESTEN 1/CANESTEN VAG+CR
CANESTEN 3 VAG 3X200MG

klotrimazol
klotrimazol

BAPH
BAPH

V
V

065722
015431

137 292 CANESTEN 3 VAG CR 20G 2%
137 295 CANESTEN 3/CANESTEN VAG 3X200MG+CR

klotrimazol
klotrimazol

BAPH
BAPH

V
V

022349
079901

157 280 CANESTEN CR 20G 1%
157 282 CANESTEN PLV 30G 1%

klotrimazol
klotrimazol

BAPH
BAPH

V
V

015369
015407

157 281 CANESTEN SOL 20G 1%
103 490 CATAPRESAN 150 TBL 50X0,15MG

klotrimazol
klonidin

BAPH
BOEH

V
V

015393
081469

321 090
321 091

CECLOR CAPS 15X250MG
CECLOR CAPS 15X500MG

cefaklor
cefaklor

LILY
LILY

P
P

081477
081493

321 093
321 094

CECLOR SYR 60ML 125MG/5ML
CECLOR SYR 60ML 250MG/5ML

cefaklor
cefaklor

LILY
LILY

P
P

081507
081558

321 118
321 119

CEDAX KAPS 10X200MG
CEDAX KAPS 5X400MG

ceftibuten
ceftibuten

SIFI
SIFI

V
V

061824
061840

321 120
321 203

CEDAX SUSP 60ML (36MG/1ML)
CEFAKLOR CAPS 104X250MG

ceftibuten
cefaklor

SIFI
LEK

V
P

061832
005207

321 201
321 202

CEFAKLOR CAPS 104X500MG
CEFAKLOR CAPS 16X250MG

cefaklor
cefaklor

LEK
LEK

P
P

005126
005150

321 200 CEFAKLOR CAPS 16X500MG
321 205 CEFAKLOR SUSP 60ML 125MG/5ML

cefaklor
cefaklor

LEK
LEK

P
P

005118
005568

321 204 CEFAKLOR SUSP 60ML 250MG/5ML
321 110 CEFALEKSIN CAPS 1000X250MG

cefaklor
cefaleksin

LEK
BELU

P
V

005533
096393

321 111
321 108

cefaleksin
cefaleksin

BELU
BELU

V
V

096407
096059

321 113 CEFALEKSIN CAPS 100X500MG
321 107 CEFALEKSIN CAPS 16X250MG

cefaleksin
cefaleksin

BELU
BELU

V
V

096024
096067

321 112 CEFALEKSIN CAPS 16X500MG
321 109 CEFALEKSIN CAPS 500X250MG

cefaleksin
cefaleksin

BELU
BELU

V
V

096032
035378

321 114
321 115

CEFALEKSIN CAPS 500X500MG
CEFALEKSIN SYR 100ML (250MG/5ML)

cefaleksin
cefaleksin

BELU
BELU

V
V

096016
096075

321 011
321 010

CEFALEXIN CAPS 100X500MG
CEFALEXIN CAPS 16X500MG

cefaleksin
cefaleksin

ALKL
ALKL

V
V

096164
096172

321 012 CEFALEXIN SYR 100ML (250MG/5ML)
321 311 CEPOREX CAPS 100X250MG

cefaleksin
cefaleksin

ALKL
PLIV

V
V

096229
016322

321 313 CEPOREX CAPS 100X500MG
321 310 CEPOREX CAPS 16X250MG

cefaleksin
cefaleksin

PLIV
PLIV

V
V

016357
016381

321 312

cefaleksin

PLIV

V

016411

BRONILIDE AER 6ML ZA 120 INHALACIJ
BURINEX TBL 20X1MG (YURINEX

BUSCOPAN SUPP ZA OTROKE 5X7,5MG
C FILM LUCCHINI 10X1FILM

CEFALEKSIN CAPS 1000X500MG
CEFALEKSIN CAPS 100X250MG

CEPOREX CAPS 16X500MG
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cefaleksin
cefaleksin

PLIV
PLIV

V
V

016438
016446

077
077

nitrazepam
nitrazepam

BELU
BELU

V
V

016616
016624

101 003 CHINIDIN DURULE 100X200MG
101 006 CHINIDIN DURULE 20X200MG

kinidin
kinidin

ASTR
ASTR

P
P

043877
037435

101 002 CHINIDIN DURULE 50X200MG
163 181 CHLOROCHIN TBL 100X250MG

kinidin
klorokin

ASTR
KRKA

P
P

016888
023248

klorokin

LEK

P

018082

163

196
195

3
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CERSON TBL 10X5MG
CERSON TBL 30X5MG

203

CHLOROQUINE PHOSPHATE
SYR 60ML 80MG
202 CHLOROQUINE PHOSPHATE
SYR1000ML80MG

klorokin

LEK

P

018074

070

CHLOROQUINE PHOSPHATE
TBL 1000X250M
CILEST TBL 1X21

klorokin
norgestimat+estrogen

LEK
CILA

P
P

039217
062669

071
072

CILEST TBL 3X21
CILEST TBL 6X21

norgestimat+estrogen
norgestimat+estrogen

CILA
CILA

P
P

062685
062804

090 060 CILOXAN 0,3% 5ML
128 336 CIMETIDIN TBL 50X200MG

ciprofloksacin
cimetidin

ALCO
KRKA

P
P

087882
023310

329
329

200
201

CIPRINOL TBL 10X250MG
CIPRINOL TBL 10X500MG

ciprofloksacin
ciprofloksacin

KRKA
KRKA

P
P

037044
040398

329
329

203
171

CIPRINOL TBL 10X750MG
CIPROBAY 250 TBL 10X250MG

ciprofloksacin
ciprofloksacin

KRKA
BAPH

P
P

055336
015628

329
329

170
173

CIPROBAY 500 TBL 10X500MG
CIPROBAY 750 LAK TBL 10X750MG

ciprofloksacin
ciprofloksacin

BAPH
BAPH

P
P

022454
065765

329
329

400
401

CITERAL TBL 10X250MG
CITERAL TBL 10X500MG

ciprofloksacin
ciprofloksacin

ALKL
ALKL

P
P

056723
056758

329
058

402
082

CITERAL TBL 10X750MG
CLARITINE TBL 30X10MG

ciprofloksacin
loratadin

ALKL
ESSX

P
P

056731
071978

058 081 CLARITINE SYR 120ML (5MG/5ML)
058 080 CLARITINE TBL 10X10MG

loratadin
loratadin

ESSX
ESSX

P
P

062995
062987

020
020

152
150

CLIACIL 1,2MEGA TBL 20X1.200.000IE
CLIACIL SYR 60G 150ML (300.000IE/5

fenoksimetilpenicilin
fenoksimetilpenicilin

HOEC
HOEC

P
P

049093
049212

020
022

151
450

CLIACIL TBL 20X600.000 IE
CLINOFUG D 50 TBL 25X50MG

fenoksimetilpenicilin
doksiciklin

HOEC
WOLF

P
P

049085
074225

022 451 CLINOFUG D 50 TBL 50X50MG
070 137 CLOPIXOL TBL 100X10MG

doksiciklin
cuklopentiksol

WOLF
LUNB

P
V

074241
059420

070 138 CLOPIXOL TBL 50X25MG
115 077 CODEINI PHOSPHAS TBL 1000X30MG X

cuklopentiksol
kodein

LUNB
ALKL

V
P

059439
019291

115
104

073 CODEINI PHOSPHAS TBL 10X30MG
140 COLESTID GRA 50X5G

kodein
holestipol

ALKL
UPJO

P
V

019445
050415

136
101

150 CONCEPTROL VAG 12X150MG
351 CORDARONE TBL 60X200MG

nonoksinol
amiodaron

CILA
KRKA

P
P

086576
020559

402 233 CORDIPIN RETARD TBL 30X20MG
402 230 CORDIPIN TBL 50X10MG

nifedipin
nifedipin

KRKA
KRKA

P
P

020486
020516

402 515 CORDIPIN XL TBL 20X40MG
102 122 CORVATON RETARD TBL 100X8MG

nifedipin
molsidomin

KRKA
HOEC

P
V

077771
049182

102
102

120
121

molsidomin
molsidomin

HOEC
HOEC

V
V

049158
049166

102
102

124 CORVATON TBL 100X2MG
123 CORVATON TBL 30X2MG

molsidomin
molsidomin

HOEC
HOEC

V
V

057320
057312

103

128

losartan

MSD

V

059498

163

201

135
135
135

CORVATON RETARD TBL 30X8MG
CORVATON RETARD TBL 50X8MG

COZAAR TBL 28X50MG
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152 283
152 282

CUTIVATE CR 100G 0,05%
CUTIVATE CR 30G 0,05%

flutikazon
flutikazon

GLAX
GLAX

V
V

081736
081639

152 281
152 280

CUTIVATE UNG 100G 0,005%
CUTIVATE UNG 30G 0,005%

flutikazon
flutikazon

GLAX
GLAX

V
V

081620
081612

048 100
048 101

CYCLO MENORETTE DRG 21X
CYCLO MENORETTE DRG 3X21DRG

levonorgestrel+estrogen
levonorgestrel+estrogen

KRKA
KRKA

V
V

076414
076422

048 060 CYCLO PROGYNOVA DRG 21
094 070 D EPIFRIN GTTS P.O. 10ML

norgestrel+estrogen
dipivefrin

SCHE
KRKA

V
P

055999
062359

048 291
048 290

didrogesteron
didrogesteron

BELU
BELU

P
P

021385
003735

157 270 DAKTARIN CR 30G 2%
157 271 DAKTARIN ORALNI GEL 40G 2%

mikonazol
mikonazol

KRKA
KRKA

V
P

023493
021288

157 272 DAKTARIN TINCT 30ML 2%
326 112 DALACIN C CAPS 16X150MG

mikonazol
klindamicin

KRKA
UPJO

V
P

021296
021334

326 118
326 115

klindamicin
klindamicin

UPJO
UPJO

P
P

090638
082112

150 050 DALACIN T GEL 30G 1%
150 051 DALACIN T LOS 30ML 1%

klindamicin
klindamicin

UPJO
UPJO

P
P

088420
088412

150 052
150 503

DALACIN T LOS 60ML 1%
DALACIN T SOL 30ML 1%

klindamicin
klindamicin

UPJO
UPJO

P
P

088404
099171

137 710
028 122

DALACIN TM VAG CR 40G 2%
DALBEN SUSP 10ML (400MG/10ML)

klindamicin
albendazol

UPJO
KRKA

P
P

099163
004596

028 120 DALBEN TBL 2X200MG
028 121 DALBEN TBL 56X400MG

albendazol
albendazol

KRKA
KRKA

P
P

004634
004618

049 120
049 121

DANOVAL CAPS 100X100MG
DANOVAL CAPS 100X200MG

danazol
danazol

KRKA
KRKA

P
P

021431
023523

042 110
107 101

DAONIL TBL 30X5MG
DAROB MITE TBL 50X80MG

glibenklamid
sotalol

HOEC
KNAG

P
P

049190
077550

107 100 DAROB TBL 50X160MG
106 090 DARTELIN TBL 20X400MG

sotalol
pentoksifilin

KNAG
LEK

P
V

077534
036536

136 080
071 140

nonoksinol
prazepam

CILA
GOED

P
V

021806
057371

152 063 DERMATOP CR 100G (2,5MG/1G)
152 060 DERMATOP CR 10G (2,5MG/1G)

prednikarbat
prednikarbat

HOEC
HOEC

V
V

049263
049220

152 061
152 062

DERMATOP CR 30G (2,5MG/1G)
DERMATOP CR 50G (2,5MG/1G)

prednikarbat
prednikarbat

HOEC
HOEC

V
V

049247
049255

152 547
152 548

DERMATOP MAZILO 10G (2,5MG/1G)
DERMATOP MAZILO 50G (2,5MG/1G)

prednikarbat
prednikarbat

HOEC
HOEC

V
V

098116
098124

151 041
151 042

DERMAZIN CR 250G 1%
DERMAZIN CR 500G 1%

srebrov sulfadiazin
srebrov sulfadiazin

LEK
LEK

V
V

022403
023639

151 040
072 183

DERMAZIN CR 50G 1%
DEVIDON TBL 30X100MG

srebrov sulfadiazin
trazodon

LEK
LEK

V
V

023620
022527

072 181 DEVIDON TBL 30X50MG
090 150 DEXAMETHASON NEOMYCIN SOL 5ML

trazodon
deksametazon+antiinfektiv

LEK
LEK

V
P

022519
023256

090 140 DEXAMETHASON SOL 5ML (5MG/5ML)
047 102 DEXAMETHASON TBL 10X0,5MG

deksametazon
deksametazon

LEK
LEK

P
P

022861
023019

047 092 DEXAMETHASON TBL 10X0,5MG
042 040 DIABINESE TBL 30X250MG

deksametazon
klorpropamid

KRKA
ALKL

P
P

023043
023582

048 175
042 080

DIANE 35 DRG 3X21
DIAPREL TBL 60X80MG

ciproteron+estrogen
gliklazid

SCHE
SERV

P
P

023728
065773

071 180

DIAZEPAM DRG 30X2MG

diazepam

ALKL

P

024031

DABROSTON TBL 100X10MG
DABROSTON TBL 30X10MG

DALACIN C CAPS 16X300MG
DALACIN C GRAN ZA SUSP.(75MG/5ML)

DELFEN VAG CR 70G
DEMETRIN TBL 20X10MG

Št. 39 – 26. VII. 1996
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071 181 DIAZEPAM DRG 30X5MG
137 030 DIENOESTROL ORTHO VAG CR 78G 0,01%

diazepam
dienestrol

ALKL
CILA

P
P

024066
024422

084
327

fenitoin
flukonazol

PLIV
PFIZ

P
P

024465
067636

327 172 DIFLUCAN CAPS 28X100MG
327 171 DIFLUCAN CAPS 7X50MG

flukonazol
flukonazol

PFIZ
PFIZ

P
P

067563
056391

327
327

550 DIFLUCAN SUSP 35ML (200MG/5ML)
510 DIFLUCAN SUSP 35ML (50MG/5ML)

flukonazol
flukonazol

PFIZ
PFIZ

P
P

089877
089885

124
124

212
211

cisaprid
cisaprid

KRKA
KRKA

P
V

004316
044393

124 210 DIGENOL TBL 30X5MG
100 431 DIGICOR SOL 10ML (0,6MG/ML)

cisaprid
metildigoksin

KRKA
LEK

V
P

004227
024503

100 432 DIGICOR TBL 30X0,1MG
114 112 DIHALAR SYR 100ML (1MG/5ML)

metildigoksin
ketotifen

LEK
KRKA

P
P

023779
024627

114 110 DIHALAR TBL 30X1MG
107 162 DILATREND 25 TBL 10X50 TBL PO 25MG

ketotifen
karvedilol

KRKA
BOEH

P
V

024643
074292

107
107

160
161

DILATREND 25 TBL 28X25MG
DILATREND 25 TBL 50X25MG

karvedilol
karvedilol

BOEH
BOEH

V
V

074268
074276

402
402

580
581

DILTIAZEM TBL 100X30MG
DILTIAZEM TBL 30X60MG

diltiazem
diltiazem

PLIV
PLIV

P
P

040673
040681

402 584 DILTIAZEM TBL 30X90MG
402 262 DILZEM RETARD TBL 100X90MG

diltiazem
diltiazem

PLIV
PARK

P
P

040738
065781

402
402

260
261

DILZEM RETARD TBL 30X90MG
DILZEM RETARD TBL 50X90MG

diltiazem
diltiazem

PARK
PARK

P
P

065811
065803

327
327

151
152

DIMYCON CAPS 14X50MG
DIMYCON CAPS 1X150MG

flukonazol
flukonazol

ALKL
ALKL

P
P

004553
004545

327 153 DIMYCON CAPS 7X200MG
327 150 DIMYCON CAPS 7X50MG

flukonazol
flukonazol

ALKL
ALKL

P
P

044768
004588

094 100 DIPIVEFRIN GTTS OC PLAST.5ML(1MG/1
153 071 DIPROSALIC SOL 30ML

dipivefrin
betametazon+

ALCO
ESSX

P
P

063851
088455

153 070 DIPROSALIC UNG 15G
152 091 DIPROSONE CR 15G 0,05%

betametazon+
betametazon

ESSX
ESSX

P
P

088439
088463

152
152

504
090

DIPROSONE CR 500G (50MG/100G)
DIPROSONE UNG 15G 0,05%

betametazon
betametazon

ESSX
ESSX

P
P

061948
088498

152
084

505
032

DIPROSONE UNG 500G (50MG/100G)
DIPROZIN DRG 100X300MG

betametazon
valpromid

ESSX
PLIV

P
P

061913
025364

084
075

030
119

DIPROZIN DRG 30X300MG
DISTRANEVRIN CAPS 25X200MG

valpromid
klometiazol

PLIV
ASTR

P
P

075396
063770

075
329

120
281

DISTRANEVRIN CAPS 50X200MG
DITAL TBL 10X400MG

klometiazol
pefloksacin

ASTR
ALKL

P
V

063800
009059

105
105

555
554

DITAMIN RETARD TBL 20X2,5MG
DITAMIN SOL 30ML 2MG/1ML

dihidroergotamin
dihidroergotamin

LEK
LEK

V
V

025453
025437

105
162

556
270

DITAMIN TBL 20X2,5MG
DIVERIN DRG 20X200MG

dihidroergotamin
ibuprofen

LEK
LEK

V
P

001120
069361

022
022

312
311

DOKSICIKLIN CAPS 100X100MG
DOKSICIKLIN CAPS 25X100MG

doksiciklin
doksiciklin

BELU
BELU

P
P

025933
025917

022
071

310
463

DOKSICIKLIN CAPS 6X100MG
DORMICUM TBL 100X15MG

doksiciklin
midazolam

BELU
ROCH

P
V

025909
067709

071
071

462
461

DORMICUM TBL 10X15MG
DORMICUM TBL 30X15MG

midazolam
midazolam

ROCH
ROCH

V
V

067695
067679

122

215

DUOBLOC TBL 20X

antacid+antiflatulent

LEK

V

002526

410
173

3

Stran 3445

DIFETOIN TBL 100X100MG
DIFLUCAN CAPS 1X150MG

DIGENOL SUSP 100ML (1MG/1ML)
DIGENOL TBL 30X10MG
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122 216
135 170

DUOBLOC TBL 60X
DUOPHASAL DRG 21

antacid+antiflatulent
levonorgestrel+estrogen

LEK
KRKA

V
V

044482
026565

325 202
103 298

DYNABAC TBL 10X250MG
EBRANTIL 30 RET CAPS 50X30MG

diritromicin
urapidil

LILY
BYK

V
V

099198
087254

103 294
103 295

EBRANTIL RET CAPS 20X60MG
EBRANTIL RET CAPS 20X90MG

urapidil
urapidil

BYK
BYK

V
V

007420
007439

103 296
103 297

EBRANTIL RET CAPS 50X60MG
EBRANTIL RET CAPS 50X90MG

urapidil
urapidil

BYK
BYK

V
V

009644
046590

400 264 EDEMID FORTE TBL 20X500MG
400 262 EDEMID TBL 12X40MG

furosemid
furosemid

LEK
LEK

P
P

026727
026778

029 545
029 546

vankomicin
vankomicin

LEK
LEK

V
V

059587
059641

090 051 EFFLUMIDEX LIQUIFILM GTTS P.O. 5ML
029 341 EFLORAN TBL 10X400MG

fluorometolon
metronidazol

KRKA
KRKA

V
P

079200
027022

034 030 EFUDIX UNG 5% 20G
070 121 EGLONYL CAPS 30X50MG

fluorouracil
sulpirid

ROCH
ALKL

P
P

027154
027189

070 123
070 125

sulpirid
sulpirid

ALKL
ALKL

P
P

027243
027286

162 512 ELDERIN SR TBL 20X600MG
162 235 ELDERIN TBL 20X200MG

etodolak
etodolak

LEK
LEK

P
P

064327
032727

162 236 ELDERIN TBL 20X300MG
104 081 ELMOGAN TBL 100X450MG

etodolak
gemfibrozil

LEK
LEK

P
V

003050
043532

104 083
104 080

ELMOGAN TBL 100X600MG
ELMOGAN TBL 30X450MG

gemfibrozil
gemfibrozil

LEK
LEK

V
V

043508
040622

104 082
152 557

ELMOGAN TBL 30X600MG
ELOCOM CR 15G 0,1%

gemfibrozil
mometazon

LEK
ESSX

V
V

040606
068659

152 121 ELOCOM LOSION 20ML 0,1%
152 556 ELOCOM UNG 15G 0,1%

mometazon
mometazon

ESSX
ESSX

V
V

068667
061735

103 200
103 202

enalapril
enalapril

KRKA
KRKA

P
P

027766
027774

103 204 ENAP 5 TBL 20X5MG
401 140 ENAP H TBL 20X

enalapril
enalapril+diuretiki

KRKA
KRKA

P
P

001163
003123

401 142 ENAP HL TBL 20X
031 109 ENDOXAN DRG 100X50MG

enalapril+diuretiki
ciklofosfamid

KRKA
ASTA

P
P

066222
063886

031 108
031 112

ciklofosfamid
ciklofosfamid

ASTA
ASTA

P
P

063878
028053

084 450 EPIAL TBL 50X200MG
069 100 EPREX AMP 6X4000IE/1ML

karbamazepin
eritropoetin

ALKL
CILA

P
P

085138
040460

069 107
069 104

EPREX INJ BRIZGE 6X10.000IE/ML
EPREX INJ BRIZGE 6X2.000IE/0,5ML

eritropoetin
eritropoetin

CILA
CILA

P
P

074373
074330

069 105
069 106

EPREX INJ BRIZGE 6X3.000IE/0,3ML
EPREX INJ BRIZGE 6X4.000IE/0,4ML

eritropoetin
eritropoetin

CILA
CILA

P
P

074349
074365

161 150
161 152

ERAZON CAPS 20X10MG
ERAZON CAPS 20X20MG

piroksikam
piroksikam

KRKA
KRKA

P
P

028487
028517

161 154 ERAZON SUPP 10X20MG
141 032 ERGOMETRIN TBL 20X0,2MG

piroksikam
ergometrin

KRKA
LEK

P
P

028541
056774

141 033 ERGOMETRIN TBL 20X0,5MG
141 113 ERGOTYL SOL 15ML 0,25MG/ML

ergometrin
metilergometrin

LEK
LEK

P
P

067733
028762

325 181 ERITROMICIN CAPS 100X250MG
325 180 ERITROMICIN CAPS 16X250MG

eritromicin
eritromicin

BELU
BELU

P
P

029106
029017

031 042

estramustin

PLIV

P

029955

EDICIN KAPS 20X125MG
EDICIN KAPS 20X250MG

EGLONYL FORTE TBL 12X200MG
EGLONYL SOL 120ML(25MG/5ML)

ENAP 10 TBL 20X10MG
ENAP 20 TBL 20X20MG

ENDOXAN DRG 25X50MG
ENDOXAN DRG 50X50MG

ESTRACYT CAPS 100X140MG
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048
048

215
213

ESTRADERM TTS 100 6X8MG
ESTRADERM TTS 25 6X2MG

estradiol
estradiol

PLIV
PLIV

V
V

001619
001600

048 214 ESTRADERM TTS 50 6X4MG
048 131 ESTROFEM FORTE TBL 28

estradiol
estradiol+

PLIV
NOVO

V
V

001422
024414

048 130 ESTROFEM TBL 28 TBL
025 620 ETAMBUTOL TBL 100X100MG

estradiol+
etambutol

NOVO
ALKL

V
P

029998
030155

025
025

661 ETAMBUTOL TBL 100X400MG
631 ETAMBUTOL TBL 100X400MG

etambutol
etambutol

KRKA
BELU

P
P

024430
024481

025
101

621
140

etambutol
moracizin

ALKL
LEK

P
P

030279
030236

162 300 ETOLAC TBL 20X200MG
042 100 EUGLUCON TBL 30X5MG

etodolak
glibenklamid

ALKL
PLIV

V
P

066168
030309

158 080 EURAX CR 60G 10%
158 081 EURAX LOT 60ML 10%

antipruritiki ostali
antipruritki ostali

PLIV
PLIV

P
P

030538
030546

025 191 EUTIZON B6 CAPS 50
048 380 FARLUTAL TBL 30X250MG

izoniazid+
medroksiprogesteron

PLIV
FRMI

P
P

030589
057401

048 381 FARLUTAL TBL 30X500MG
040 000 FAVISTAN TBL 20X20MG

medroksiprogesteron
tiamazol

FRMI
ASTA

P
P

030953
000248

040 002 FAVISTAN TBL 50X20MG
135 200 FEMODEN DRG 21X

tiamazol
gestoden+estrogen

ASTA
SCHE

P
P

008605
086584

135
135

FEMODEN DRG 3X21
FEMODEN DRG 6X21

gestoden+estrogen
gestoden+estrogen

SCHE
SCHE

P
P

086592
086606

060 072
060 121

FERRUM LEK ŽVEČILNE TBL 30X100MG
FERRUM LEK GTTS 30ML(50MG/1ML)

feri oksid polimaltozni kompleks
feri oksid polimaltozni kompleks

LEK
LEK

V
P

074381
079812

060 123
060 124

FERRUM LEK SIRUP 100ML(50MG/5ML)
FERRUM LEK SIRUP 150ML(50MG/5ML)

feri oksid polimaltozni kompleks
feri oksid polimaltozni kompleks

LEK
LEK

P
P

079510
079529

159
159

063
062

FIBROLAN SUHA SUPST ZA ZUN.UP. 1ST.
FIBROLAN UNG 100G

fibrinolizin+dezoksiribonukleaza
fibrinolizin+dezoksiribonukleaza

GOED
GOED

V
V

020095
045411

159
159

060
061

FIBROLAN UNG 30G
FIBROLAN UNG 50G

fibrinolizin+dezoksiribonukleaza
fibrinolizin+dezoksiribonukleaza

GOED
GOED

V
V

002720
020060

022
029

020
060

FIDEMYCIN CAPS 16X250MG
FLAGYL TBL 20X250MG

tetraciklin
metronidazol

KRKA
ALKL

V
P

032034
024686

029
137

062
061

FLAGYL TBL 20X400MG
FLAGYL VAG 10X500MG

metronidazol
metronidazol

ALKL
ALKL

P
P

032328
032344

114 161 FLIXOTIDE 100 ROTADISKS 15X4X100MCG
114 155 FLIXOTIDE 125 INHALER AER ZA 120 I

flutikazon
flutikazon

GLAX
GLAX

P
P

081760
067849

114
114

154
151

FLIXOTIDE 125 INHALER AER ZA 60 INH
FLIXOTIDE 25 INHALER ZA 120 INHALAC

flutikazon
flutikazon

GLAX
GLAX

P
P

067830
067768

114
114

150 FLIXOTIDE 25 INHALER ZA 60 INHALACI
157 FLIXOTIDE 250 INHALER AER ZA 120 IN

flutikazon
flutikazon

GLAX
GLAX

P
P

067741
067962

114
114

156
162

flutikazon
flutikazon

GLAX
GLAX

P
P

067865
081779

114
114

153 FLIXOTIDE 50 INHALER AER ZA 120 INH
152 FLIXOTIDE 50 INHALER AER ZA 60 INHA

flutikazon
flutikazon

GLAX
GLAX

P
P

067792
067784

114
114

160 FLIXOTIDE 50 ROTADISKS 15X4X50MCG
163 FLIXOTIDE 500 ROTADISKS 15X4X500MCG

flutikazon
flutikazon

GLAX
GLAX

P
P

081752
081795

114
114

358
359

FLIXOTIDE DISKUS 100 60INH.(1X100M
FLIXOTIDE DISKUS 250 60INH(1X250MCG

flutikazon
flutikazon

GLAX
GLAX

P
P

063916
063924

114
114

357
360

FLIXOTIDE DISKUS 50 60INH(1X50MCG)
FLIXOTIDE DISKUS 500 60INH(1X500MCG

flutikazon
flutikazon

GLAX
GLAX

P
P

063940
063959

058

086

FLONIDAN SUSP 120ML(5MG/5ML)

loratadin

LEK

P

074411

201
202

ETAMBUTOL TBL 100X400MG
ETMOZIN DRG 50X100MG

FLIXOTIDE 250 INHALER AER ZA 60 INH
FLIXOTIDE 250 ROTADISKS 15X4X250MCG
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FLONIDAN TBL 10X10MG
FLONIDAN TBL 20X10MG

loratadin
loratadin

LEK
LEK

P
P

079707
074403

152 050 FLUACET GEL 30G 0,025%(JADRAN)
070 139 FLUANXOL DRG 100X3MG

fluocinolon acetonid
flupentiksol

LEJA
LUNB

V
V

067970
061786

037 081 FLUCINOM TBL 100X250MG
037 080 FLUCINOM TBL 50X250MG

flutamid
flutamid

SCHE
SCHE

P
P

069752
038075

120 011 FLUONATRIL TBL 1000X0,25MG
120 012 FLUONATRIL TBL 250X1MG

natrijev fluorid
natrijev fluorid

BELU
BELU

P
P

032867
024708

120 010 FLUONATRIL TBL 400X0,25MG
072 108 FLUVAL KAPS 14X20MG

natrijev fluorid
fluoksetin

BELU
KRKA

P
V

032832
064343

072 109 FLUVAL KAPS 28X20MG
077 040 FLUZEPAM CAPS 10X15MG

fluoksetin
flurazepam

KRKA
KRKA

V
V

064378
032905

077 042 FLUZEPAM CAPS 10X30MG
086 166 FORTALGIN P CAPS 20X325MG

flurazepam
acetilsalicilna kislina

KRKA
LEK

V
P

024716
042250

087 923 FORTRAL TBL 100X50MG
169 201 FOSAMAX TBL 28X10MG

pentazocin
alendronska kislina

KRKA
MSD

P
V

024767
082937

071 652
071 651

klobazam
klobazam

HOEC
HOEC

P
P

079286
074179

400 302 FUROSEMID TBL 10X40MG
400 133 FURSEMID TBL 100X40MG

furosemid
furosemid

ALKL
BELU

P
P

003719
033391

400 132
090 030

furosemid
gentamicin

BELU
KRKA

P
P

033421
033715

090 031 GARAMYCIN UNG OC 3G
122 082 GASTAL SUSP 20X10ML

gentamicin
Al,Ca,Mg kombinacije soli

KRKA
PLIV

P
V

033707
033952

122 080 GASTAL TBL 60X750MG
122 051 GELUSIL LAC PLV 10X6,5G

Al,Ca,Mg kombinacije soli
almasilat

PLIV
GOED

V
V

033626
090867

122 050 GELUSIL LAC TBL 50X500MG
047 240 GENOTAN TBL 30X4MG

almasilat
metilprednizolon

GOED
LEK

V
P

090859
002372

090 300
090 301

gentamicin
gentamicin

LEK
LEK

P
P

034258
034274

048 340 GESTANON TBL 20X5MG
104 211 GEVILON FILM TBL 100X450MG

dezogestrel+estrogen
gemfibrozil

ORGA
PARK

P
V

025097
066249

104 210 GEVILON FILM TBL 30X450MG
329 100 GLAUFOS TBL 10X200MG

gemfibrozil
ofloksacin

PARK
JAKA

V
V

066230
076260

042 120 GLIBENKLAMID TBL 30X5MG
341 100 GLUCAGON INJ 1X1MG+1X1ML TOP

glibenklamid
glukagon

LEK
LILY

P
P

046949
081884

glukagon

NOVO

P

035335

glukagon

NOVO

P

035327

glukagon
akarboza

NOVO
BAPH

P
P

065064
054224

341 020 GLUCOBAY TBL 30X50MG
042 140 GLURENORM TBL 60X30MG

akarboza
glikvidon

BAPH
BOEH

P
P

054100
065234

110 020 GNADION AER ZA NOS 200DOZ/10MG
103 194 GOPTEN 0,5 CAPS 50X0,5MG

beklometazon
trandolapril

PLIV
KNAG

P
V

035513
057703

103 195
327 080

GOPTEN 2,0 CAPS 28X2MG
GRISEOFULVIN M TBL 25X125MG

trandolapril
grizeofulvin

KNAG
KRKA

V
P

057711
035645

137 222
060 501

GYNO DAKTARIN VAG 7X200MG
HAEMATOPAN 100 DRG 50X

mikonazol
ferum+multivitamini

KRKA
WOLF

V
V

025313
085308

060 500

HAEMATOPAN 50 DRG 50X

ferum+multivitamini

WOLF

V

085278

058 121
058 085

341 301
341 300
341 302
341 021

FRISIUM 10 TBL 20X10MG
FRISIUM 10 TBL 50X10MG

FURSEMID TBL 12X40MG
GARAMYCIN GTTS OC 5ML

GENTAMICIN GTTS OC 5ML
GENTAMICIN UNG OC 3G

GLUCAGON NOVO 1MG AMP
10X1MG+10X1ML
GLUCAGON NOVO 1MG AMP
1X1MG+1MLTOP.
GLUCAGON NOVO 1MG HYPOKIT
1X1MG+BRI
GLUCOBAY TBL 30X100MG
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070
070

214
201

HALDOL GTTS 30ML (10MG/1ML)
HALDOL SOL 0,2% 10ML

haloperidol
haloperidol

KRKA
KRKA

P
P

003697
036129

070 202 HALDOL TBL 25X2MG
070 205 HALDOL TBL 30X10MG

haloperidol
haloperidol

KRKA
KRKA

P
P

036153
036137

071
071

alprazolam
alprazolam

KRKA
KRKA

V
V

057509
057517

071 232 HELEX TBL 30X1MG
087 931 HEPTANON SOL 1% 10ML

alprazolam
metadon

KRKA
PLIV

V
P

080640
037052

087 933 HEPTANON TBL 20X5MG
021 452 HICONCIL CAPS 100X250MG

metadon
amoksicilin

PLIV
KRKA

P
P

037117
037508

021
021

amoksicilin
amoksicilin

KRKA
KRKA

P
P

037338
025666

021 457 HICONCIL SOL 10ML (100MG/ML)
021 462 HICONCIL SYR 100ML (250MG/5ML)

amoksicilin
amoksicilin

KRKA
KRKA

P
P

037532
037524

168 080 HIPURIK TBL 30X80MG
022 324 HIRAMICIN CAPS 100X100MG

benzbromaron
doksiciklin

KRKA
PLIV

P
P

037605
037206

022 323 HIRAMICIN CAPS 5X100MG
058 171 HISTAZOL TBL 20X10MG

doksiciklin
astemizol

PLIV
KRKA

P
V

037400
037761

328
328

zalcitabin
zalcitabin

ROCH
ROCH

P
P

079294
079308

095 050 HOMATROPIN GTTS OC 2% 10ML
041 121 HOMOFAN 100 VLOŽEK 5X1,5ML (100IE/1

homatropin
inzulin, intermediarni

PLIV
PLIV

P
P

037664
045500

041
041

inzulin, intermediarni
inzulin, hitro delujoči

PLIV
PLIV

P
P

045187
045314

041 122 HOMORAP 40 INJ.1X10ML
037 062 HONVAN TBL 30X100MG

inzulin, hitro delujoči
fosfestrol

PLIV
ASTA

P
P

045160
076554

041 092 HUMULIN L (LENTE) INJ.ST.1X400IE/10
041 093 HUMULIN M1(10/90) INJ.STEKL.1X400IE

inzulin, dolgo delujoči
inzulin, intermediarni+hiter začetek

LILY
LILY

P
P

081957
081973

041
041

099
094

HUMULIN M1(10/90) VL.5X150IE/1,5ML
HUMULIN M2(20/80) INJ.ST.1X400IE/10

inzulin, intermediarni+hiter začetek
inzulin, intermediarni+hiter začetek

LILY
LILY

P
P

082198
081981

041
041

100
095

HUMULIN M2(20/80) VL.5X150IE/1,5ML
HUMULIN M3(30/70) INJ.STE.1X400IE/1

inzulin, intermediarni+hiter začetek
inzulin, intermediarni+hiter začetek

LILY
LILY

P
P

082228
082139

041
041

101
096

HUMULIN M3(30/70) VL.5X150IE/1,5ML
HUMULIN M4(40/60) INJ.ST.1X400IE/10

inzulin, intermediarni+hiter začetek
inzulin, intermediarni+hiter začetek

LILY
LILY

P
P

082236
082155

041 102 HUMULIN M4(40/60) VL.5X150IE/1,5ML
041 091 HUMULIN N (NPH) INJ.ST. 400IE/10ML

inzulin, intermediarni+hiter začetek
inzulin, intermediarni

LILY
LILY

P
P

082252
081949

041
041

inzulin, intermediarni
inzulin, hitro delujoči

LILY
LILY

P
P

082171
081930

041 097 HUMULIN R (REGULAR) VL.5X150IE/1,5M
084 151 HYDANPHEN CAPS 100

inzulin, hitro delujoči
fenitoin+fenobarbiton

LILY
PLIV

P
P

082163
037842

047 164 HYDROCORTISON HOECHST TBL 20X10MG
400 211 HYGROTON TBL 20X25MG

hidrokortizon
klortalidon

HOEC
PLIV

P
V

072095
038008

020 107 IBADEN 1000 SYR 150ML (1.000.000IE/
020 104 IBADEN 1000 TBL 100X1.000.000IE

benzatin fenoksimetilpenicilin
benzatin fenoksimetilpenicilin

LEK
LEK

P
P

038180
038903

020 106
020 105

IBADEN 1000 TBL 30X1.000.000IE
IBADEN 1000 TBL 600X1.000.000IE

benzatin fenoksimetilpenicilin
benzatin fenoksimetilpenicilin

LEK
LEK

P
P

038962
026123

020 110
020 101

IBADEN 1500 TBL 30X1.500.000IE
IBADEN 400 SYR 100ML (400.000IE/5ML

benzatin fenoksimetilpenicilin
benzatin fenoksimetilpenicilin

LEK
LEK

P
P

038199
051160

020 109
020 108

IBADEN 500 TBL 100X500.000IE
IBADEN 500 TBL 30X500.000IE

benzatin fenoksimetilpenicilin
benzatin fenoksimetilpenicilin

LEK
LEK

P
P

038172
038156

020

IBADEN 750 SYR 100ML (750000IE/5ML)

benzatin fenoksimetilpenicilin

LEK

P

038865

230
231

461
456

280
281

120
123

098
090

102

HELEX TBL 30X0,25MG
HELEX TBL 30X0,50MG

HICONCIL CAPS 100X500MG
HICONCIL CAPS 16X500MG

HIVID TBL LAK. 100X0,375MG
HIVID TBL LAK. 100X0,750MG

HOMOLONG 40 AMP 1X10ML
HOMORAP 100 VLOŽEK 5X100IE/1,5ML

HUMULIN N (NPH) VL.5X150IE/1,5ML
HUMULIN R (REGULAR) INJ.ST.1X400IE/
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020 100 IBADEN SOL 25ML (150.000IE/ML)
162 251 IBUPROFEN DRG 30X200MG

benzatin fenoksimetilpenicilin
ibuprofen

LEK
LEK

P
P

051152
004138

162 040
162 250

IBUPROFEN DRG 30X200MG
IBUPROFEN DRG 30X400MG

ibuprofen
ibuprofen

BELU
LEK

P
P

038806
004146

162 042
162 041

IBUPROFEN DRG 30X400MG
IBUPROFEN DRG 500X200MG

ibuprofen
ibuprofen

BELU
BELU

P
P

038814
038784

162 043 IBUPROFEN FILM TBL 30X600MG
162 120 IBUPROFEN TBL 30X400MG

ibuprofen
ibuprofen

BELU
KRKA

P
P

066281
057541

162 121
068 100

ibuprofen
indobufen

KRKA
FRMI

P
V

057576
057584

086 151 IMIGRAN INJ 2X6MG/0,5ML + AVTOINJEK
086 150 IMIGRAN TBL 6X100MG

sumatriptan
sumatriptan

GLAX
GLAX

V
V

042420
049948

014 020 IMURAN TBL 100X50MG
107 064 INDERAL LA 14X160MG(ZENECA)

azatioprin
propranolol

WELL
ICI

P
P

039039
067997

107 063
107 062

INDERAL LA CAPS 16X160MG
INDERAL LA CAPS 30X80MG

propranolol
propranolol

ICI
ICI

P
P

088056
088048

107 065
107 060

INDERAL TBL 100X80MG(ZENECA)
INDERAL TBL 50X40MG

propranolol
propranolol

ICI
ICI

P
P

067989
088013

107 061 INDERAL TBL 50X80MG
041 145 INSULATARD HM 40 INJ 1X10ML (40IE/1

propranolol
inzulin, intermediarni

ICI
NOVO

P
P

088021
076570

041 372 INSULATARD HM PENFIL 5X1,5ML
041 371 INSULATARD NOVOLET 5X1,5ML

inzulin, intermediarni
inzulin, intermediarni

NOVO
NOVO

P
P

076309
063142

041 390 INSULATARD NOVOLET 5X3ML (100I.E/1M
041 370 INSULATARD PENFIL 5X3ML (100I.E./1M

inzulin, intermediarni
inzulin, intermediarni

NOVO
NOVO

P
P

053384
053392

041 155 INSULONG GPP 400IE/10ML
041 131 INSULONG GPP STEK 1X10ML (100IE/1ML

inzulin, intermediarni
inzulin, intermediarni

PLIV
PLIV

P
P

039586
055271

041 160 INSULONG SPP 400IE/10ML
041 135 INSULRAP GPP AMP 1X400I.E./10ML

inzulin, intermediarni
inzulin, hitro delujoči

PLIV
PLIV

P
P

039594
068144

041 133 INSULRAP GPP STEK 1X10ML (100IE/1ML
041 134 INSULRAP SPP AMP 1X400I.E./10ML

inzulin, hitro delujoči
inzulin, hitro delujoči

PLIV
PLIV

P
P

055239
068128

041 132 INSULRAP SPP STEK 1X10ML (100IE/1ML
114 280 INTAL CAPS 50X20MG

inzulin, hitro delujoči
kromoglikat

PLIV
LEK

P
P

005444
026344

328 183 INTRON A AMP 1X3MILJ.I.E.+1ML VODE
094 101 IOPIDINE GTTS ZA OČI 5ML 0,5%

interferon alfa
apraklonidin

ESSX
ALCO

P
P

088552
057738

103 553
103 555

IRUMED TBL 100X10MG
IRUMED TBL 100X20MG

lizinopril
lizinopril

BELU
BELU

V
V

044830
044881

103 551
103 552

IRUMED TBL 100X5MG
IRUMED TBL 20X10MG

lizinopril
lizinopril

BELU
BELU

V
V

004162
001651

103 554 IRUMED TBL 20X20MG
103 550 IRUMED TBL 20X5MG

lizinopril
lizinopril

BELU
BELU

V
V

001724
004278

102 035
102 034

izosorbid dinitrat
izosorbid dinitrat

MACK
MACK

V
V

061468
061441

102 030 ISO MACK RETARD CAPS 50X20MG
102 710 ISOMONAT 20 TBL 20X20MG

izosorbid dinitrat
izosorbid mononitrat

MACK
BOEH

V
P

071188
074438

102 711 ISOMONAT 20 TBL 60X20MG
402 327 ISOPTIN 80 TBL 50X80MG

izosorbid mononitrat
verapamil

BOEH
PLIV

P
P

074462
041416

402 370 ISOPTIN RR RET TBL 20X240MG
402 326 ISOPTIN TBL 20X120MG

verapamil
verapamil

PLIV
PLIV

P
P

041351
041394

402 328 ISOPTIN TBL 30X40MG
094 046 ISOPTO CARBACHOL GTTS OC 15 ML 3%

verapamil
karbahol

PLIV
ALCO

P
P

041386
057630

094 045

karbahol

ALCO

P

057614

IBUPROFEN TBL 30X600MG
IBUSTRIN TBL 30X200MG

ISO MACK RETARD 100X60MG
ISO MACK RETARD 50X60MG

ISOPTO CARBACHOL GTTS OC 15ML 1,5%
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099 060 ISOPTO TEARS GTTS OC 0,5%
053 095 KALCIJ KARBONAT CAPS 60X500MG

umetne solze
kalcijev karbonat

ALCO
PLIV

P
P

041513
003522

053 065 KALCIJEV KARBONAT TBL 50X1G
053 075 KALCIUM KARBONAT TBL 50X1G

kalcijev karbonat
kalcijev karbonat

KRKA
ALKL

P
P

044199
061123

053 110 KALII CHLORIDI TABLETTAE 20X0,5G
053 050 KALIJ KLORID TBL 20X500MG

kalijev klorid
kalijev klorid

LEKL
LEJA

P
P

052205
071471

104 231 KATALIP 250 RET CAPS 30X250MG
321 252 KEFLEX CAPS 100X250MG

fenofibrat
cefaleksin

LEK
LILY

P
V

026999
071544

321
321

255
250

KEFLEX CAPS 100X500MG
KEFLEX CAPS 12X250MG

cefaleksin
cefaleksin

LILY
LILY

V
V

071595
071498

321
321

253
251

KEFLEX CAPS 12X500MG
KEFLEX CAPS 28X250MG

cefaleksin
cefaleksin

LILY
LILY

V
V

071560
071501

321
321

254
256

KEFLEX CAPS 28X500MG
KEFLEX SUSP 60ML (125/5ML)

cefaleksin
cefaleksin

LILY
LILY

V
V

071579
071641

321
047

257
450

KEFLEX SUSP 60ML (250MG/5ML)
KENALOG TBL 50X2MG

cefaleksin
triamcinolon

LILY
KRKA

V
V

071706
043117

047
047

452
455

KENALOG TBL 50X4MG
KENALOG TBL 50X8MG

triamcinolon
triamcinolon

KRKA
KRKA

V
V

043087
043141

162
162

080
081

KETONAL CAPS 25X50MG
KETONAL CAPS 50X50MG

ketoprofen
ketoprofen

LEK
LEK

P
P

027219
043451

162
162

089 KETONAL FORTE TBL 20X100MG
087 KETONAL RETARD TBL 20X150MG

ketoprofen
ketoprofen

LEK
LEK

P
P

042706
027111

162
162

083
084

ketoprofen
ketoprofen

LEK
LEK

P
P

043427
027235

021 575 KLAVOCIN FORTE SYR 100ML (312MG/5ML
021 574 KLAVOCIN SYR 100ML (156MG/5ML)

amoksicilin+inhibitor
amoksicilin+inhibitor

PLIV
PLIV

P
P

050350
050334

021
021

amoksicilin+inhibitor
amoksicilin+inhibitor

PLIV
PLIV

P
P

050296
050326

326 432 KLIMICIN CAPS 100X150MG
326 434 KLIMICIN CAPS 100X300MG

klindamicin
klindamicin

LEK
LEK

P
P

043583
042498

326 431 KLIMICIN CAPS 16X150MG
326 433 KLIMICIN CAPS 16X300MG

klindamicin
klindamicin

LEK
LEK

P
P

043575
042471

150 062 KLIMICIN T GEL 30G 1%
150 060 KLIMICIN T SOL 30ML 1%

klindamicin
klindamicin

LEK
LEK

P
P

088668
088641

137 511 KLIMICIN V VAG.CR 40G 2% + 7APLIKAT
048 145 KLIOGEST TBL A28

klindamicin
noretisteron+estrogen

LEK
NOVO

P
V

086762
068055

048 871 KLOMIFEN TBL 10X50MG
162 092 KNAVON CAPS 100X50MG

klomifen
ketoprofen

BELU
BELU

P
P

043788
043826

162
162

090
091

KNAVON CAPS 25X50MG
KNAVON CAPS 50X50MG

ketoprofen
ketoprofen

BELU
BELU

P
P

043842
043818

122
122

192
190

KOMPENSAN SUSP 20X340MG/5ML
KOMPENSAN TBL 20X340MG

dihidroksi Al Na karbonat
dihidroksi Al Na karbonat

ALKL
ALKL

V
V

040851
044075

103
103

223
224

KORNAM TBL 20X1MG
KORNAM TBL 20X2MG

terazosin
terazosin

LEK
LEK

V
V

079537
079545

103 225 KORNAM TBL 20X5MG
114 281 KROMOLIN AER 112 INH.(5MG/1 INH)

terazosin
kromoglikat

LEK
LEK

V
P

079553
074470

152
152

betametazon
betametazon

LEK
LEK

P
P

027324
044008

152 304 KUTERID CR 50G
153 024 KUTERID S UNG 30G

betametazon
betametazon+

LEK
LEK

P
P

044032
085227

047

betametazon

LEK

V

043079

570
571

305
303

316

3

Stran 3451

KETONAL SUPP 12X100MG
KETONAL TBL 30X50MG

KLAVOCIN TBL 15X375MG
KLAVOCIN TBL 15X625MG

KUTERID CR 100G
KUTERID CR 20G

KUTERID TBL 100X0,5MG
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047 315 KUTERID TBL 10X0,5MG
152 302 KUTERID UNG 100G

betametazon
betametazon

LEK
LEK

V
P

027103
027340

152 300
152 301

KUTERID UNG 20G
KUTERID UNG 50G

betametazon
betametazon

LEK
LEK

P
P

043966
043974

402 141
402 140

LACIPIL TBL 14X2MG
LACIPIL TBL 14X4MG

lacidipin
lacidipin

GLAX
GLAX

V
V

087599
087580

072 502 LADIOMIL 25 TBL 30X25MG
072 503 LADIOMIL 50 TBL 30X50MG

maprotilin
maprotilin

PLIV
PLIV

P
P

027448
044202

157 021
157 020

LAMISIL CR 15G 10MG/1G
LAMISIL CR 30G 10MG/1G

terbinafin
terbinafin

SAND
SAND

V
V

059285
069116

327 020
327 022

LAMISIL TBL 14X125MG
LAMISIL TBL 14X250MG

terbinafin
terbinafin

SAND
SAND

V
V

085154
085170

327 021
327 023

LAMISIL TBL 28X125MG
LAMISIL TBL 28X250MG

terbinafin
terbinafin

SAND
SAND

V
V

085162
085189

100 272 LANICOR TBL 20X0,25MG
100 421 LANITOP TBL 50X0,1MG

digoksin
metildigoksin

PLIV
PLIV

P
P

044288
044326

034 040
122 206

LANVIS TBL 25X40MG
LANZUL CAPS 14X30MG

tiogvanin
lansoprazol

WELL
KRKA

P
V

044369
057746

103 127
400 050

LARTAN TBL 20X50MG
LASIX TBL 10X40MG

losartan
furosemid

LEK
HOEC

V
P

038261
054348

400 051
086 571

LASIX TBL 50X40MG
LEKADOL SUPP 10X200MG

furosemid
paracetamol

HOEC
LEK

P
P

054321
055689

086 570
086 572

LEKADOL SYR 125ML 120MG/5ML
LEKADOL TBL 10X120MG

paracetamol
paracetamol

LEK
LEK

P
P

055700
055670

402 174
402 173

LEKOPTIN DRG 20X120MG
LEKOPTIN DRG 50X80MG

verapamil
verapamil

LEK
LEK

P
P

046914
046663

402 172 LEKOPTIN DRG MITE 500X40MG
402 171 LEKOPTIN MITE 30X40MG

verapamil
verapamil

LEK
LEK

P
P

046477
007072

402 176 LEKOPTIN MITE DRG 50X40MG
402 175 LEKOPTIN RETARD TBL 20X240MG

verapamil
verapamil

LEK
LEK

P
P

090697
046892

071 637 LEKOTAM TBL 100X6MG
071 636 LEKOTAM TBL 20X6MG

bromazepam
bromazepam

LEK
LEK

V
V

045349
045322

071 638 LEKOTAM TBL 30X1,5MG
071 639 LEKOTAM TBL 30X3MG

bromazepam
bromazepam

LEK
LEK

V
V

045292
045136

041 040 LENTE MC 40 1X10ML (40IE/1ML)
070 031 LEPONEX TBL 50X100MG

inzulin,intermediarni
klozapin

NOVO
SAND

P
P

059072
068098

070 030 LEPONEX TBL 50X25MG
104 050 LESCOL CAPS 28X20MG

klozapin
fluvastatin

SAND
SAND

P
P

068071
088870

104 051 LESCOL CAPS 28X40MG
184 050 LEUCOVORIN TBL 10X15MG

fluvastatin
kalcijev folinat

SAND
LECY

P
P

088889
088900

184 051 LEUCOVORIN TBL 50X15MG
031 130 LEUKERAN TBL 25X2MG

kalcijev folinat
klorambucil

LECY
WELL

P
P

088919
027820

031 132 LEUKERAN TBL 25X5MG
071 320 LEXAURIN TBL 30X1,5MG

klorambucil
bromazepam

WELL
KRKA

P
V

045969
046108

071 322
071 324

bromazepam
bromazepam

KRKA
KRKA

V
V

046124
046132

071 624 LEXILIUM TBL 30X1,5MG
071 626 LEXILIUM TBL 30X3MG

bromazepam
bromazepam

ALKL
ALKL

V
V

046035
046043

071 628 LEXILIUM TBL 30X6MG
026 495 LIDAPRIM SYR 100ML (240MG/5ML)

bromazepam
sulfametrol+trimetoprim

ALKL
ALKL

V
P

027855
046302

026 490

sulfametrol+trimetoprim

ALKL

P

046248

LEXAURIN TBL 30X3MG
LEXAURIN TBL 30X6MG

LIDAPRIM TBL ZA ODRASLE 20X480MG
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493 LIDAPRIM TBL ZA OTROKE 100X120MG
001 LIORESAL 10 TBL 50X10MG

4

5
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7

sulfametrol+trimetoprim
baklofen

ALKL
CIBA

P
P

027871
045683

165 000 LIORESAL 25 TBL 50X25MG
039 070 LITALIR CAPS 100X500MG

baklofen
hidroksikarbamid

CIBA
SQUI

P
P

045691
027960

070 160 LITHII CARBONATIS TBL 100X0,3G
070 170 LITIJ KARBONAT TBL 100X300MG

litij
litij

LEKL
LEJA

P
P

046833
087726

153 510 LOCASALEN UNG 30G
157 450 LOCERYL LAK ZA NOHTE ST.5ML(5%)+OST

flumetazon+
amorolfin

PLIV
ROCH

P
V

047163
074500

169
054

klodronska kislina
hrana brez fenilalanina

BOEH
MEAT

V
P

063991
072680

102 091 LOMILAN RETARD TBL 20X20MG
102 090 LOMILAN TBL 40X5MG

izosorbid dinitrat
izosorbid dinitrat

LEK
LEK

V
V

027987
047201

103 241 LONITEN TBL 100X10MG
103 240 LONITEN TBL 100X5MG

minoksidil
minoksidil

UPJO
UPJO

V
V

047295
047244

114
114

prokaterol
prokaterol

LEK
LEK

V
V

002887
042013

114 120 LONTERMIN TBL 20X0,05MG
071 603 LORAM TBL 20X2,5MG

prokaterol
lorazepam

LEK
LEK

V
V

042005
047112

071 602 LORAM TBL 30X1MG
107 135 LORITMIK 160 TBL 20X160MG

lorazepam
sotalol

LEK
KRKA

V
V

047147
079987

107
107

136 LORITMIK 160 TBL 50X160MG
132 LORITMIK 80 TBL 20X80MG

sotalol
sotalol

KRKA
KRKA

V
V

079995
079960

107
071

134 LORITMIK 80 TBL 50X80MG
631 LORSILAN TBL 100X1MG

sotalol
lorazepam

KRKA
BELU

V
V

079979
047333

071 633 LORSILAN TBL 100X2,5MG
071 632 LORSILAN TBL 20X2,5MG

lorazepam
lorazepam

BELU
BELU

V
V

047368
027995

071 630 LORSILAN TBL 30X1MG
161 170 LUBOR CAPS 20X10MG

lorazepam
piroksikam

BELU
BELU

V
P

047325
047384

161
161

173
172

LUBOR CAPS 20X20MG
LUBOR CAPS 500X10MG

piroksikam
piroksikam

BELU
BELU

P
P

047651
047414

161
161

171
174

LUBOR CAPS 50X10MG
LUBOR CAPS 50X20MG

piroksikam
piroksikam

BELU
BELU

P
P

047392
028134

161 175 LUBOR SUPP 10X20MG
071 112 LUCELAN TBL 30X10MG

piroksikam
buspiron

BELU
KRKA

P
V

047686
047694

071 110 LUCELAN TBL 30X5MG
086 136 LUPOCET SUPP 10X120MG

buspiron
paracetamol

KRKA
BELU

V
P

047783
063371

086 293 LUPOCET SYR 100ML (120MG/5ML)
070 230 LYOGEN RETARD DRG 10X3MG

paracetamol
flufenazin

BELU
BYK

P
P

006823
028150

070 232 LYOGEN RETARD DRG 10X6MG
325 096 MACROPEN SUSP 175MG/5ML 115ML

flufenazin
midekamicin

BYK
KRKA

P
P

048003
001139

325 095 MACROPEN TBL 16X400MG
085 100 MADOPAR CAPS 100X(100+25)MG

midekamicin
levodopa+inhibitor

KRKA
ROCH

P
P

048291
066443

085 103 MADOPAR CAPS 100X(200+50)MG
085 107 MADOPAR CAPS 100X(50+12,5)MG

levodopa+inhibitor
levodopa+inhibitor

ROCH
ROCH

P
P

066486
071846

085
085

101
102

MADOPAR CAPS 30X(100+25)MG
MADOPAR CAPS 30X(200+50)MG

levodopa+inhibitor
levodopa+inhibitor

ROCH
ROCH

P
P

066451
066478

085
085

106
104

MADOPAR CAPS 30X(50+12,5)MG
MADOPAR HBS CAPS 100X(100+25)MG

levodopa+inhibitor
levodopa+inhibitor

ROCH
ROCH

P
P

071838
066494

085
039

105
110

MADOPAR HBS CAPS 30X(100+25)MG
MAMOMIT TBL 100X250MG

levodopa+inhibitor
aminoglutetimid

ROCH
PLIV

P
P

066508
048437

063

065

MARIVARIN TBL 50X3MG

varfarin

KRKA

P

046116

142
455

122
121

3

Stran 3453

LODRONAT CAPS 60X400MG
LOFENALAC PLV 454G

LONTERMIN AER 200 INHALACIJ A 10UG
LONTERMIN SYR 125ML 0,005MG/1ML
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063 066 MARIVARIN TBL 50X5MG
135 100 MARVELON TBL 3X21

varfarin
dezogestrel+estrogen

KRKA
ORGA

P
V

066028
090700

135 101 MARVELON TBL A21
090 081 MAXIDEX GTTS PRO OC 15ML 0,1%

dezogestrel+estrogen
deksametazon

ORGA
ALCO

V
P

060798
088676

090 080
090 082

MAXIDEX GTTS PRO OC 5ML 0,1%
MAXIDEX UNG PRO OC 3,5G 0,1%

deksametazon
deksametazon

ALCO
ALCO

P
P

088692
088706

029 070
137 071

MEDAZOL TBL 20X250MG
MEDAZOL VAG 10X500MG

metronidazol
metronidazol

BELU
BELU

P
P

048542
048577

047 185
047 231

MEDROL TBL 10X100MG
MEDROL TBL 20X32MG

metilprednizolon
metilprednizolon

UPJO
UPJO

P
P

082074
082007

047 232 MEDROL TBL 30X4MG
047 230 MEDROL TBL 50X16MG

metilprednizolon
metilprednizolon

UPJO
UPJO

P
P

066516
082015

037 051
037 050

megestrol
megestrol

SQUI
SQUI

P
P

076708
076694

042 050 MELDIAN TBL 30X250MG
070 048 MELLERIL RETARD TBL 100X200MG

klorpropamid
tioridazin

PLIV
SAND

P
P

028304
059242

070 047
070 046

tioridazin
tioridazin

SAND
SAND

P
P

059226
059218

070 040 MELLERIL SOL 10ML 30MG/1ML
070 045 MELLERIL TBL 100X100MG

tioridazin
tioridazin

SAND
SAND

P
P

059099
059188

070 042
070 043

MELLERIL TBL 100X10MG
MELLERIL TBL 100X25MG

tioridazin
tioridazin

SAND
SAND

P
P

059129
059145

070 044
070 041

MELLERIL TBL 30X100MG
MELLERIL TBL 30X10MG

tioridazin
tioridazin

SAND
SAND

P
P

059153
059110

070 049
088 053

MELLERIL TBL 30X25MG
MESTINON TBL 150X60MG

tioridazin
piridostigmin

SAND
ROCH

P
P

090719
049867

088 052
088 050

MESTINON TBL 20X60MG
MESTINON TBL 50X10MG

piridostigmin
piridostigmin

ROCH
ROCH

P
P

049808
049832

093 050
093 051

METABLEN GTTS OC 0,25% 5ML
METABLEN GTTS OC 0,5% 5ML

timolol
timolol

LEK
LEK

P
P

049905
049913

093 506
093 507

METABLEN XE 0,25% GTTS P.O. 2,5ML
METABLEN XE 0,25% GTTS P.O.5ML

timolol
timolol

LEK
LEK

P
P

038296
038326

093 509 METABLEN XE 0,5% GTTS P.O.5ML
034 091 METHOTREXAT TBL 100X2,5MG

timolol
metotreksat

LEK
LECY

P
P

038350
089281

034 092 METHOTREXAT TBL 30X10MG
034 090 METHOTREXAT TBL 30X2,5MG

metotreksat
metotreksat

LECY
LECY

P
P

089303
089273

034 093 METHOTREXAT TBL 50X10MG
101 201 MEXITIL CAPS 50X200MG

metotreksat
meksiletin

LECY
BOEH

P
P

089311
054542

101 130 MEXITIL DEPO CAPS 20X360MG
040 181 MIACALCIC NASAL 100 AER 2ML 1100IE/

meksiletin
kalcitonin lososov

BOEH
SAND

P
V

057118
056170

040 182 MIACALCIC NASAL 50 AER 2ML 550IE/1
135 142 MICROGYNON 30 DRG 3X21

kalcitonin lososov
norgestrel+estrogen

SAND
SCHE

V
P

056138
051373

135 140 MICROGYNON 30 TBL 21
042 130 MINIDIAB TBL 30X5MG

norgestrel+estrogen
glipizid

ALKL
FRMI

P
P

051349
054550

135 060
135 061

MINULET DRG 21X
MINULET DRG 3X21DRG

gestoden+estrogen
gestoden+estrogen

KRKA
KRKA

V
V

076740
076805

041 380
041 350

MIXTARD 10 NOVOLET 5X3ML 300IE/3ML
MIXTARD 10 PENFILL 5X150IE/1,5ML

inzulin, intermediarni+hiter začetek
inzulin, intermediarni+hiter začetek

NOVO
NOVO

P
P

019534
060860

041 354
041 381

MIXTARD 10 PENFILL 5X3ML 300IE/3ML
MIXTARD 20 NOVOLET 5X3ML 300IE/3ML

inzulin, intermediarni+hiter začetek
inzulin, intermediarni+hiter začetek

NOVO
NOVO

P
P

018309
069027

041 351

MIXTARD 20 PENFILL 5X150IE/1,5ML

inzulin, intermediarni+hiter začetek

NOVO

P

060879

MEGACE TBL 100X160MG
MEGACE TBL 100X40MG

MELLERIL RETARD TBL 10X200MG
MELLERIL RETARD TBL 20X30MG
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041 355 MIXTARD 20 PENFILL 5X3ML 300IE/3ML
041 385 MIXTARD 30 HM 40 INJ 1X10ML (40IE/1

inzulin, intermediarni+hiter začetek
inzulin, intermediarni+hiter začetek

NOVO
NOVO

P
P

018392
076864

041
041

359
360

MIXTARD 30 HM PENFILL 5X150IE/1,5ML
MIXTARD 30 NOVOLET 5X150IE/1,5ML

inzulin, intermediarni+hiter začetek
inzulin, intermediarni+hiter začetek

NOVO
NOVO

P
P

047627
075442

041
041

382
356

MIXTARD 30 NOVOLET 5X3ML 300IE/3ML
MIXTARD 30 PENFILL 5X3ML 300IE/3ML

inzulin, intermediarni+hiter začetek
inzulin, intermediarni+hiter začetek

NOVO
NOVO

P
P

019259
018260

041
041

383
352

MIXTARD 40 NOVOLET 5X3ML 300IE/3ML
MIXTARD 40 PENFILL 5X150IE/1,5ML

inzulin, intermediarni+hiter začetek
inzulin, intermediarni+hiter začetek

NOVO
NOVO

P
P

019569
060887

041
041

357
384

MIXTARD 40 PENFILL 5X3ML 300IE/3ML
MIXTARD 50 NOVOLET 5X3ML 300IE/3ML

inzulin, intermediarni+hiter začetek
inzulin, intermediarni+hiter začetek

NOVO
NOVO

P
P

018554
019593

041
041

353
358

MIXTARD 50 PENFILL 5X150IE/1,5ML
MIXTARD 50 PENFILL 5X3ML 300IE/3ML

inzulin, intermediarni+hiter začetek
inzulin, intermediarni+hiter začetek

NOVO
NOVO

P
P

060895
019089

020 404 MOBICIN 1000 SYR 150ML 1000000IE/6M
020 402 MOBICIN 1000 TBL 30X1000000IE

benzatin fenoksimetilpenicilin
benzatin fenoksimetilpenicilin

ALKL
ALKL

P
P

039500
039462

020 406 MOBICIN 500 TBL 30X500000IE
070 256 MODITEN DRG 100X2,5MG

benzatin fenoksimetilpenicilin
flufenazin

ALKL
KRKA

P
P

039438
028770

070 258 MODITEN DRG 100X5MG
070 254 MODITEN DRG 25X1MG

flufenazin
flufenazin

KRKA
KRKA

P
P

051934
051969

400 222 MODURETIC TBL 40
077 050 MOGADON TBL 10X5MG

hidroklorotiazid+K sparing
nitrazepam

LEK
ROCH

P
V

028797
075450

077 051 MOGADON TBL 50X5MG
041 192 MONOTARD HM 40 AMP 1X10ML(40IE/1ML)

nitrazepam
inzulin, intermediarni

ROCH
NOVO

V
P

065595
002119

041 190 MONOTARD MC 400I.E./10ML
157 113 MYCOSPOR AER 25ML (10MG/ML)

inzulin, intermediarni
bifonazol

NOVO
BAPH

P
V

039802
088757

157
157

110 MYCOSPOR CR 15G 1%
111 MYCOSPOR SOL 15ML (10MG/1ML)

bifonazol
bifonazol

BAPH
BAPH

V
V

090727
090735

157
031

112
070

bifonazol
busulfan

BAPH
WELL

V
P

090743
053406

162 207 NAKLOFEN DUO CAPS 20X75MG
162 206 NAKLOFEN RET TBL 20X100MG

diklofenak
diklofenak

KRKA
KRKA

P
P

076880
054143

162 204 NAKLOFEN SUPP 10X50MG
162 201 NAKLOFEN TBL 20X50MG

diklofenak
diklofenak

KRKA
KRKA

P
P

054119
028959

085 162 NAKOM MITE TBL 100X(100+25)MG
085 163 NAKOM R TBL RETARD 100X(200+50)MG

levodopa+inhibitor
levodopa+inhibitor

LEK
LEK

P
P

053686
066532

085 161 NAKOM TBL 100X(250+25)MG
162 140 NALGESIN TBL 10X275MG

levodopa+inhibitor
naproksen

LEK
KRKA

P
P

053678
087742

162
162

141
101

NALGESIN TBL 10X550MG
NAPROSYN SUPP 10X500MG

naproksen
naproksen

KRKA
KRKA

P
P

087750
053848

162
162

104
100

NAPROSYN SUSP 100ML 125MG/5ML
NAPROSYN TBL 20X500MG

naproksen
naproksen

KRKA
KRKA

P
P

053708
053821

162 102 NAPROSYN TBL 50X375MG
124 031 NAVOBAN CAPS 10X5MG

naproksen
tropisetron

KRKA
SAND

P
P

028908
037370

124 032 NAVOBAN CAPS 5X5MG
175 064 NELIT 60 PLV VR.100X4,66G

tropisetron
oralna rehidracija soli

SAND
LEK

P
P

090816
079766

175 065 NELIT 60 PLV VR.20X4,66G
175 066 NELIT 60 PLV VR.10X4,66G

oralna rehidracija soli
oralna rehidracija soli

LEK
LEK

P
P

079758
079731

175 063 NELIT 60 VR 10X23,32G
175 061 NELIT N PLV 10X28,9G

oralna rehidracija soli
oralna rehidracija soli

LEK
LEK

P
P

087793
029009

135
155

081
111

NEOGYNON 21 DRG 3X21
NEOTIGASON CAPS 100X10MG

norgestrel+estrogen
acitretin

SCHE
ROCH

V
P

054801
073369

155

113

NEOTIGASON CAPS 100X25MG

acitretin

ROCH

P

073377

MYCOSPOR UNG 10G+OBLIŽI
MYLERAN TBL 100X2MG

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
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155 110
155 112

NEOTIGASON CAPS 30X10MG
NEOTIGASON CAPS 30X25MG

acitretin
acitretin

ROCH
ROCH

P
P

073326
073334

070 353
070 356

NEULEPTIL CAPS 50X10MG
NEULEPTIL GTTS 30 ML 4%

periciazin
periciazin

SPEC
SPEC

P
P

029122
055093

070 355 NEULEPTIL TBL 50X25MG
402 221 NIFADIL TBL 50X10MG

periciazin
nifedipin

SPEC
ALKL

P
P

055174
050865

402 505
402 503

NIFECARD RETARD TBL 100X20MG
NIFECARD RETARD TBL 30X20MG

nifedipin
nifedipin

LEK
LEK

P
P

055344
055395

402 506
402 504

NIFECARD RETARD TBL 400X20MG
NIFECARD RETARD TBL 50X20MG

nifedipin
nifedipin

LEK
LEK

P
P

055379
029173

402 501
402 502

NIFECARD TBL 100X10MG
NIFECARD TBL 500X10MG

nifedipin
nifedipin

LEK
LEK

P
P

055409
055425

402 500
402 440

NIFECARD TBL 50X10MG
NIFECARD XL TBL 100X30MG

nifedipin
nifedipin

LEK
LEK

P
P

055433
041122

402 443 NIFECARD XL TBL 100X60MG
402 539 NIFECARD XL TBL 20X30MG

nifedipin
nifedipin

LEK
LEK

P
P

041157
041106

402 441
402 439

nifedipin
nifedipin

LEK
LEK

P
P

041130
041114

402 442 NIFECARD XL TBL 30X60MG
402 444 NIFECARD XL TBL 400X60MG

nifedipin
nifedipin

LEK
LEK

P
P

041149
041165

402 570 NIFEDIPIN TBL 50X10MG
162 110 NIFLAM 200 RET TBL 20X200MG

nifedipin
ketoprofen

PLIV
ALKL

P
P

060135
055905

162 075 NIFLAM CAPS 25X50MG
162 073 NIFLAM SUPP 12X100MG

ketoprofen
ketoprofen

ALKL
ALKL

P
P

055875
055697

402 104
402 103

NIMOTOP LAK TBL 30X30MG
NIMOTOP S LAK TBL 100X30MG

nimodipin
nimodipin

BAPH
BAPH

V
V

068683
071897

402 102
327 252

NIMOTOP S LAKIRANE TBL 30X30MG
NISTATIN GTTS(SUSP)24ML(100.000IE/M

nimodipin
nistatin

BAYR
PLIV

V
V

042390
055921

157 192 NISTATIN UNG 20G
157 191 NISTATIN UNG 5G

nistatin
nistatin

PLIV
PLIV

V
V

055956
029262

137 250 NISTATIN VAG 15X100.000IE
102 511 NITROBUKAL BUCC 30X2MG

nistatin
gliceril trinitrat

PLIV
KRKA

V
P

056014
056006

102 512
102 331

NITROBUKAL BUCC 30X5MG
NITRODERM TTS 10X50MG

gliceril trinitrat
gliceril trinitrat

KRKA
PLIV

P
P

055972
001473

102 610
102 611

NITROGLYCERIN LING 40X0,5MG
NITROGLYCERIN RET KAPS 20X2,5MG

gliceril trinitrat
gliceril trinitrat

ALKL
ALKL

P
P

055719
055727

102 142 NITROLINGUAL SPRAY 14,8ML (0,4MG/1P
102 141 NITRONG TBL 100X6,5MG

gliceril trinitrat
gliceril trinitrat

POHL
KRKA

P
P

053872
068691

102 143
102 142

gliceril trinitrat
gliceril trinitrat

KRKA
KRKA

P
P

068713
068705

132 181 NOLICIN TBL 20X400MG
039 010 NOLVADEX TBL 30X10MG

norfloksacin
tamoksifen

KRKA
ICI

P
P

056308
056804

321 163 NOVOCEF SYR 50ML 125MG/5ML
321 160 NOVOCEF TBL 10X125MG

cefuroksim
cefuroksim

PLIV
PLIV

P
P

050830
000795

321 161
321 162

NOVOCEF TBL 10X250MG
NOVOCEF TBL 10X500MG

cefuroksim
cefuroksim

PLIV
PLIV

P
P

040657
040630

101 280
070 386

NOVOKAMID DRG 20X250MG
NOZINAN TBL 100X100MG

prokainamid
levomepromazin

HOEC
ALKL

P
P

065331
057908

070 384
070 385

NOZINAN TBL 100X25MG
NOZINAN TBL 20X100MG

levomepromazin
levomepromazin

ALKL
ALKL

P
P

057932
057967

070 383

NOZINAN TBL 20X25MG

levomepromazin

ALKL

P

057991

NIFECARD XL TBL 20X60MG
NIFECARD XL TBL 30X30MG

NITRONG TBL 25X6,5MG
NITRONG TBL 50X6,5MG

Št. 39 – 26. VII. 1996

1

2

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
4

5

6

7

041 130 NSULONG SPP STEK 1X10ML (100IE/1ML)
099 140 OCUFLUR LIQUIFILM GTTS OC 5ML

inzulin, intermediarni
flurbiprofen

PLIV
KRKA

P
P

055263
057649

071 050 OKSAZEPAM TBL 25X10MG
104 300 OLBETAM CAPS 30X250MG

oksazepam
acipimoks

BELU
FRMI

V
V

058688
057657

162
162

153
150

OLFEN 100 RECTOCAPS CAPS 5X100MG (M
OLFEN 25 LACTAB LAK TBL 30X25MG (ME

diklofenak
diklofenak

MEPH
MEPH

P
P

073180
073156

162
162

151
152

OLFEN 50 LACTAB LAK TBL 20X50MG(MAP
OLFEN 50 RECTOCAPS CAPS 10X50MG(MEP

diklofenak
diklofenak

MEPH
MEPH

P
P

073164
073172

102 233
102 232

OLICARD 40 RETARD CAPS 50X40MG
OLICARD 60 RETARD CAPS 50X60MG

izosorbid mononitrat
izosorbid mononitrat

BELU
BELU

P
P

072370
072354

103
103

643
645

OLIVIN TBL 100X10MG
OLIVIN TBL 100X20MG

enalapril
enalapril

LEK
LEK

P
P

059293
059544

103
103

641
642

OLIVIN TBL 100X5MG
OLIVIN TBL 20X10MG

enalapril
enalapril

LEK
LEK

P
P

059455
059412

103
103

644
640

OLIVIN TBL 20X20MG
OLIVIN TBL 20X5MG

enalapril
enalapril

LEK
LEK

P
P

029904
059668

122
321

700
050

OMEZOL CAPS 14X20MG
OMNIDROX CAPS 16X250MG

omeprazol
cefadroksil

ALKL
KRKA

P
P

077151
029920

321
321

053 OMNIDROX CAPS 16X500MG
056 OMNIDROX SYR 100ML (250MG/5ML)

cefadroksil
cefadroksil

KRKA
KRKA

P
P

059579
059595

124 076 ONILAT TBL 100X4MG
124 074 ONILAT TBL 10X4MG

ondansetron
ondansetron

LEK
LEK

P
P

074721
074691

124
124

070
071

ONILAT TBL 10X8MG
ONILAT TBL 15X8MG

ondansetron
ondansetron

LEK
LEK

P
P

074640
074659

124
124

075
072

ONILAT TBL 30X4MG
ONILAT TBL 30X8MG

ondansetron
ondansetron

LEK
LEK

P
P

074713
074667

124 073 ONILAT TBL 100X8MG
321 029 ORACEF CAPS 100X500MG

ondansetron
cefaleksin

LEK
KRKA

P
V

074675
060011

321
321

cefaleksin
cefaleksin

KRKA
KRKA

V
V

071234
071242

321 032 ORACEF SUSP 100ML(250MG/5ML)
321 126 ORACEF TBL 12X1G

cefaleksin
cefaleksin

KRKA
KRKA

V
V

071250
051489

070 410 ORAP FORTE TBL 25X4MG
021 131 ORBENIN CAPS 100X250MG

pimozid
kloksacilin

KRKA
PLIV

P
P

060003
060186

021 130 ORBENIN CAPS 16X250MG
060 213 ORFERON GTTS 10ML

kloksacilin
fero glicinsulfat

PLIV
PLIV

P
P

060216
046051

060 212 ORFERON RETARD TBL 30X100MG
048 080 ORGAMETRIL TBL 30X5MG

fero glicinsulfat
linestrenol

PLIV
ORGA

V
V

060321
070289

107
107

081
082

ORMIDOL 100X100MG
ORMIDOL TBL 14X100MG

atenolol
atenolol

BELU
BELU

P
P

030023
060569

107
157

080
442

ORMIDOL TBL 28X100MG
ORONAZOL KREMA 30G 2%

atenolol
ketokonazol

BELU
KRKA

P
V

060534
000922

157 443 ORONAZOL ŠAMP. 100ML 2%
327 440 ORONAZOL TABL. 20x200MG

ketokonazol
ketokonazol

KRKA
KRKA

V
V

000949
060585

122
122

060
207

omeprazol
omeprazol

LEK
LEK

P
P

001848
099112

137
137

100 ORTHO GYNEST DEPO OVULE 6X3,5MG
101 ORTHO GYNEST VAG CR 80G

estriol
estriol

CILA
CILA

P
P

043850
043869

020 234 OSPEN 1000 SYR 150ML (1MILJ.IE/6ML)
020 231 OSPEN 1000 TBL 30X1MILJ.IE

benzatin fenoksimetilpenicilin
benzatin fenoksimetilpenicilin

KRKA
KRKA

P
P

061069
061018

020

benzatin fenoksimetilpenicilin

KRKA

P

061034

030
031

232

3

Stran 3457

ORACEF CAPS 16X250MG
ORACEF CAPS 16X500MG

ORTANOL CAPS 14X20MG
ORTANOL TBL 14X20MG

OSPEN 1500 TBL 30X1,5MILJ.IE

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3458

1

2

Št. 39 – 26. VII. 1996

3

4

5

6

7

OSPEN 500 TBL 30X500.000IE
OSPEN GTTS 25ML (150.000IE/1ML)

benzatin fenoksimetilpenicilin
benzatin fenoksimetilpenicilin

KRKA
KRKA

P
P

061174
060933

098 095 OTOMYCIN 10 GTTS OTL 10ML
137 181 OVESTIN CR 0,1% 50G

kloramfenikol
estriol

PLIV
ORGA

V
P

061271
061301

137 132 OVESTIN OVULE 15X0,5MG
048 090 OVESTIN TBL 30X1MG

estriol
estriol

ORGA
ORGA

P
V

068160
045640

048 091 OVESTIN TBL 30X2MG
071 502 OXAZEPAM TBL 30X10MG

estriol
oksazepam

ORGA
BELU

V
V

045675
059676

132 101 PALIN CAPS 100X200MG
132 100 PALIN CAPS 20X200MG

pipemidinska kislina
pipemidinska kislina

LEK
LEK

V
V

030260
062111

132 105 PALIN TBL 20X400MG
132 103 PALIN VAG 10X200MG

pipemidinska kislina
pipemidinska kislina

LEK
LEK

V
V

062154
062189

086 772
116 152

PANADON SYR 100ML (120MG/5ML)
PANATUS FORTE TBL 10X50MG

paracetamol
butamirat

KRKA
KRKA

P
P

062081
062227

116 153
116 151

PANATUS SYR 200ML (4MG/5ML)
PANATUS TBL 10X20MG

butamirat
butamirat

KRKA
KRKA

P
P

030325
062200

321 500
321 501

PANCEF TBL 10X125MG
PANCEF TBL 10X250MG

cefuroksim
cefuroksim

ALKL
ALKL

P
P

039322
039330

321 502 PANCEF TBL 10X500MG
086 812 PARACETAMOL SIR 100ML 120MG/5ML

cefuroksim
paracetamol

ALKL
ALKL

P
P

039411
077070

086 092
086 090

paracetamol
paracetamol

LEKL
HOEC

P
P

065390
065374

086 210 PARACETAMOL SYR 150ML (120MG/5ML) J
165 040 PARAFLEX TBL 20X250MG

paracetamol
klorzoksazon

LEJA
KRKA

P
V

068179
062677

063 070 PELENTAN TBL 10X300MG
021 351 PENACTAM SUSP 60ML (250MG/5ML)

etil biskumacetat
sultamicilin

KRKA
KRKA

P
P

063428
004324

021 350 PENACTAM TBL 10X375MG
020 213 PENICILLIN V TBL 100X120MG

sultamicilin
fenoksimetilpenicilin

KRKA
KRKA

P
P

004375
063843

106 100
106 501

PENTAMON TBL 20X400MG
PENTILIN TBL 100X600MG

pentoksifilin
pentoksifilin

PLIV
KRKA

V
V

073210
063673

106 221
106 500

PENTILIN TBL 20X400MG
PENTILIN TBL 20X600MG

pentoksifilin
pentoksifilin

KRKA
KRKA

V
V

001015
063681

128 454
128 453

PEPTORAN TBL 10X300MG
PEPTORAN TBL 20X150MG

ranitidin
ranitidin

PLIV
PLIV

P
P

064335
064254

084 170
084 330

PHEMITON TBL 30X30MG
PHEMITON TBL 50X200MG

metilfenobarbital
metilfenobarbital

PLIV
PLIV

P
P

030651
064955

084 150
084 101

PHENOBARBITON TBL 10X100MG
PHENOBARBITON TBL 10X100MG

fenobarbital
fenobarbital

PLIV
ALKL

P
P

065552
066052

084 230
084 103

PHENOBARBITON TBL 30X15MG
PHENOBARBITON TBL 30X15MG

fenobarbital
fenobarbital

PLIV
ALKL

P
P

065706
066036

054 454 PHENYL-FREE PLV 454G
094 021 PILOCARPIN GTTS OC 1% 10ML

hrana brez fenilalanina
pilokarpin

MEAT
PLIV

P
P

072389
030880

094 022 PILOCARPIN GTTS OC 2% 10ML
094 035 PILOGEL HS GEL ZA OČI 5G 4%

pilokarpin
pilokarpin

PLIV
ALCO

P
P

066257
082902

132 160 PIMIDEL CAPS 20X200MG
054 380 PKU 1 PLV PLOČEVINKA 500G

pipemidinska kislina
hrana brez fenilalanina

KRKA
MILU

V
P

066192
064459

054 381 PKU 2 PLV PLOČEVINKA 500G
054 382 PKU 3 PLV PLOČEVINKA 500G

hrana brez fenilalanina
hrana brez fenilalanina

MILU
MILU

P
P

064467
064491

040 242 PLEOSTAT TBL 14X400MG
040 243 PLEOSTAT TBL 56X400MG

etidronska kislina
etidronska kislina

KRKA
KRKA

P
P

079944
079952

114 330

beklometazon

PLIV

P

087815

020 227
020 220

PARACETAMOL SUPP 10X120MG
PARACETAMOL SYR 100ML (125MG/5ML)

PLIBECOT AER ZA 200 INHAL (50MCG/1I

Št. 39 – 26. VII. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3459

1

2

3

4

5

6

7

086
157

200
160

PLICET SYR 100ML (120MG/5ML)
PLIMYCOL CR 20G (10MG/1G)

paracetamol
klotrimazol

PLIV
PLIV

P
V

073229
055387

157 161 PLIMYCOL SOL 20ML (10MG/1ML)
137 331 PLIMYCOL VAG 3X200MG

klotrimazol
klotrimazol

PLIV
PLIV

V
V

055352
055360

050 085 PLIVIT D3 GTTS 10ML (4000IE/ML)
102 700 PLODIN TBL 30X20MG

holekalciferol
izosorbid mononitrat

PLIV
JAKA

P
P

067903
008265

102 702
102 701

izosorbid mononitrat
izosorbid mononitrat

JAKA
JAKA

P
P

068217
068209

102 703 PLODIN TBL 50X40MG
169 200 POROLEN TBL 28X10MG

izosorbid mononitrat
alendronska kislina

JAKA
LEK

P
V

068233
058394

072
072

fluoksetin
fluoksetin

LEK
LEK

V
V

082880
074764

071 070 PRAXITEN 15 TBL 30X15MG
070 463 PRAZINE DRG 50X100MG

oksazepam
promazin

PLIV
PLIV

V
P

068373
068551

070 462 PRAZINE DRG 50X25MG
142 013 PRE PAR TBL 100X10MG

promazin
ritodrin

PLIV
BELU

P
P

068586
069221

142
142

017
016

PRE-PAR RETARD CAPS 60X40MG
PRE-PAR RETARD CAPS 30X40MG

ritodrin
ritodrin

BELU
BELU

P
P

072419
072400

048
048

070
071

PREMARIN 0,625 DRG 21X0,625MG
PREMARIN 1,250 DRG 21X1,250MG

estron
estron

KRKA
KRKA

V
V

076910
076953

084 060 PRIMIDON TBL 100X250MG
048 220 PRIMOLUT NOR TBL 20X5MG

primidon
noretisteron

PLIV
SCHE

P
P

007978
069051

026
026

PRIMOTREN SYR 100ML (240MG/5ML)
PRIMOTREN TBL ZA ODRASLE 100X480MG

sulfametoksazol+trimetoprim
sulfametoksazol+trimetoprim

LEK
LEK

P
P

069507
069434

026 480 PRIMOTREN TBL ZA ODRASLE 20X480MG
026 482 PRIMOTREN TBL ZA ODRASLE 500X480MG

sulfametoksazol+trimetoprim
sulfametoksazol+trimetoprim

LEK
LEK

P
P

069418
069442

026
026

PRIMOTREN TBL ZA OTROKE 100X120MG
PRIMOTREN TBL ZA OTROKE 20X120MG

sulfametoksazol+trimetoprim
sulfametoksazol+trimetoprim

LEK
LEK

P
P

069477
069469

026 485 PRIMOTREN TBL ZA OTROKE 500X120MG
048 252 PROGYNOVA 21 TBL 21X2MG

sulfametoksazol+trimetoprim
estradiol

LEK
SCHE

P
V

069493
073385

101
101

propafenon
propafenon

LEK
LEK

P
P

070521
070548

040 190 PROPILTIOURACIL TBL 20X50MG
107 202 PROPRANOLOL TBL 250X40MG

propiltiouracil
propranolol

ALKL
LEK

P
P

070696
070637

107 204 PROPRANOLOL TBL 250X80MG
107 190 PROPRANOLOL TBL 50X40MG

propranolol
propranolol

LEK
LEK

P
P

070645
070653

107 203 PROPRANOLOL TBL 50X80MG
134 090 PROSTIDE TBL 28X5MG

propranolol
finasterid

LEK
LEK

P
P

031410
082392

088
088

neostigmin
neostigmin

ROCH
ROCH

P
P

031550
071013

041 261 PROTAPHANE HM 100 PENFILL 5X150IE/1
041 262 PROTAPHANE HM 40 AMP 1X10ML(40IE/1M

inzulin, intermediarni
inzulin, intermediarni

NOVO
NOVO

P
P

040568
002194

041 142 PROTAPHANE NOVOLET 5X1,5ML
048 122 PROVERA GRAN 10X1000MG/10G

inzulin, intermediarni
medroksiprogesteron

NOVO
UPJO

P
P

040959
051543

048
048

medroksiprogesteron
medroksiprogesteron

UPJO
UPJO

P
P

002380
051578

048 242 PROVERA TBL 100X100MG
048 244 PROVERA TBL 20X500MG

medroksiprogesteron
medroksiprogesteron

UPJO
UPJO

P
P

066648
066702

048
048

240
241

PROVERA TBL 24X5MG
PROVERA TBL 30X10MG

medroksiprogesteron
medroksiprogesteron

UPJO
UPJO

P
P

001864
001856

048

243

PROVERA TBL 40X250MG

medroksiprogesteron

UPJO

P

066680

521
501

486
481

484
483

092
093

092
093

121
123

PLODIN TBL 30X40MG
PLODIN TBL 50X20MG

PORTAL CAPS 14X20MG
PORTAL CAPS 28X20MG

PROLEKOFEN TBL 50X150MG
PROLEKOFEN TBL 50X300MG

PROSTIGMIN TBL 20X15MG
PROSTIGMIN TBL 250X15MG

PROVERA GRAN 10X500MG/10G
PROVERA GRAN 50X200MG/4G

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3460

1

2

3

Št. 39 – 26. VII. 1996

4

5

6

7

048 586 PROVIRON 25 TBL 20X25MG
072 090 PROZAC CAPS 14X20MG

mesterolon
fluoksetin

SCHE
LILY

V
V

073393
087181

072 091 PROZAC CAPS 28X20MG
034 110 PURI NETHOL TBL 25X50MG

fluoksetin
merkaptopurin

LILY
WELL

V
P

052884
071196

025 813 PYRAZINAMID TBL 100X500MG
106 060 RADOMIN DRG 20X400MG

pirazinamid
pentoksifilin

KRKA
JAKA

P
V

071536
068926

128 242
128 241

RANITAL TBL 10X300MG
RANITAL TBL 20X150MG

ranitidin
ranitidin

LEK
LEK

P
P

071749
071684

128 240
128 243

RANITAL TBL 30X150MG
RANITAL TBL 30X300MG

ranitidin
ranitidin

LEK
LEK

P
P

071668
071692

161 185 REMOXICAM SUPP 10X20MG
325 106 RENICIN 100MG TBL 10X100MG

piroksikam
roksitromicin

ALKL
LEK

P
V

072877
073431

325 107
325 108

RENICIN 100MG TBL 12X100MG
RENICIN 100MG TBL 20X100MG

roksitromicin
roksitromicin

LEK
LEK

V
V

073407
073423

325 104
325 103

RENICIN 50MG 12X50MG
RENICIN 50MG TBL 10X50MG

roksitromicin
roksitromicin

LEK
LEK

V
V

073458
073474

325 105
325 100

RENICIN 50MG TBL 20X50MG
RENICIN TBL 10X150MG

roksitromicin
roksitromicin

LEK
LEK

V
V

073466
068187

325 209
325 101

RENICIN TBL 10X300MG
RENICIN TBL 12X150MG

roksitromicin
roksitromicin

LEK
LEK

V
V

057770
068241

325 102
325 208

RENICIN TBL 20X150MG
RENICIN TBL 7X300MG

roksitromicin
roksitromicin

LEK
LEK

V
V

068268
057762

060 100 RETAFER TBL 30X100MG
060 101 RETAFER TBL INF 30X40MG

fero sulfat
fero sulfat

KRKA
KRKA

V
P

073644
073679

039 085 RETAXIM TBL 30X10MG
328 300 RETROVIR CAPS 100X100MG

tamoksifen
zidovudin

KRKA
WELL

P
P

060054
073709

025 873
025 872

RIMACTAN CAPS 100X300MG
RIMACTAN CAPS 16X300MG

rifampicin
rifampicin

PLIV
PLIV

P
P

074586
031917

084 041
084 040

RIVOTRIL TBL 30X2MG
RIVOTRIL TBL 50X0,5MG

klonazepam
klonazepam

ROCH
ROCH

P
P

061662
061654

155 443
155 445

ROACCUTANE CAPS 100X10MG
ROACCUTANE CAPS 100X20MG

izotretionin
izotretionin

ROCH
ROCH

P
P

075019
075043

155 442
155 444

ROACCUTANE CAPS 30X10MG
ROACCUTANE CAPS 30X20MG

izotretionin
izotretionin

ROCH
ROCH

P
P

074993
075027

163 121 RODANOL S TBL ZA RAZTAPLJANJE 10X1G
163 100 RODANOL TBL 20X1000MG

nabumeton
nabumeton

LEK
LEK

P
P

079677
056936

328 204
328 201

ROFERON A AMP 5X4.500.000IE+AQ
ROFERON A LIOAMP 5X3.000.000I.E.+5X

interferon alfa
interferon alfa

ROCH
ROCH

P
P

086614
066826

328 202 ROFERON A LIOAMP 5X9.000.000I.E.+5X
325 220 RUNAC TBL 10X150MG

interferon alfa
roksitromicin

ROCH
HOEC

P
V

066834
065447

122 264
122 263

RUPURUT SUSP 20X10ML (1G/10ML)
RUPURUT SUSP 50X10ML (1G/10ML)

hidrotalcit
hidrotalcit

BAPH
BAPH

V
V

004219
060259

122 262
122 260

RUPURUT TBL 100X500MG
RUPURUT TBL 20X500MG

hidrotalcit
hidrotalcit

BAPH
BAPH

V
V

075582
075558

122 261 RUPURUT TBL 50X500MG
101 101 RYTMONORM TBL 50X150MG

hidrotalcit
propafenon

BAPH
KNAG

V
P

075566
056065

101 102 RYTMONORM TBL 50X300MG
129 123 SAB SIMPLEX SOL 30ML

propafenon
dimetikon

KNAG
PARK

P
P

076007
003980

084 232 SABRIL TBL 100X500MG
102 560 SADODIL LING 30X5MG

vigabatrin
izosorbid dinitrat

MMD
ALKL

P
V

072699
077143

102 565

izosorbid dinitrat

ALKL

V

077127

SADODIL RET KAPS 60X20MG

Št. 39 – 26. VII. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3461

1

2

3

4

5

6

7

114
114

343
340

SALMO AER ZA 200INH (100MCG/1INH)
SALMO SYR 200ML (2MG/5ML)

salbutamol
salbutamol

PLIV
PLIV

P
P

087866
087823

114 341 SALMO TBL 60X2MG
129 113 SALOFALK MIKROKLIZME 7X4G

salbutamol
mesalazin

PLIV
PROM

P
P

087831
076996

129 112 SALOFALK SUPP 30X250MG
129 110 SALOFALK TBL 50X250MG

mesalazin
mesalazin

PROM
PROM

P
P

057150
007374

014
014

114
113

SANDIMMUN CAPS 50X100MG
SANDIMMUN CAPS 50X25MG

ciklosporin
ciklosporin

SAND
SAND

P
P

070009
070033

014
014

117
115

SANDIMMUN NEORAL CAPS 50X100MG
SANDIMMUN NEORAL CAPS 50X25MG

ciklosporin
ciklosporin

SAND
SAND

P
P

073652
073687

014
014

116 SANDIMMUN NEORAL CAPS 50X50MG
ciklosporin
118 SANDIMMUN NEORAL SOL 50ML(100MG/ML) ciklosporin

SAND
SAND

P
P

073660
073636

014
077

112
112

SANDIMMUN SOL 50ML (100MG/1ML)
SANVAL 20X10MG

ciklosporin
zolpidem

SAND
LEK

P
P

035858
079618

077
077

113
111

SANVAL TBL 10X10MG
SANVAL TBL 20X5MG

zolpidem
zolpidem

LEK
LEK

P
P

099120
079588

107 112 SELECTOL TBL 20X200MG
114 063 SEREVENT DISKHA.15X4 DISKI+DISKH 50

celiprolol
salmeterol

ALKL
GLAX

V
V

032123
068454

114
114

062 SEREVENT DISKHALER 15X4 DISKI 50MCG
356 SEREVENT DISKUS 60INH 50MCG/INH

salmeterol
salmeterol

GLAX
GLAX

V
V

068470
099147

114
114

061
060

salmeterol
salmeterol

GLAX
GLAX

V
V

068330
068306

104 125 SEVIT PLV 50X4G/5G
020 331 SILAPEN SYR 150ML (1MILJ.IE/7ML)

holestiramin
benzatin fenoksimetilpenicilin

LEK
BELU

P
P

039241
077291

020 330 SILAPEN TBL 30X1,5MILJ.IE
116 100 SINECOD SOL 20ML (5MG/1ML)

benzatin fenoksimetilpenicilin
butamirat

BELU
ZYMA

P
P

077305
061697

116
116

butamirat
butamirat

ZYMA
ZYMA

P
P

061719
077224

116 101 SINECOD TBL 10X50MG
072 110 SINEQUAN CAPS 30X10MG

butamirat
doksepin

ZYMA
ALKL

P
V

061700
077526

072 112 SINEQUAN CAPS 30X25MG
026 228 SINERSUL FORTE TBL 10X960MG

doksepin
sulfametoksazol+trimetoprim

ALKL
PLIV

V
P

032263
077003

026
026

sulfametoksazol+trimetoprim
sulfametoksazol+trimetoprim

PLIV
PLIV

P
P

077585
077615

026 220 SINERSUL TBL 20X480MG
104 100 SINVACOR TBL 20X10MG

sulfametoksazol+trimetoprim
simvastatin

PLIV
LEK

P
P

032271
068489

104
155

101 SINVACOR TBL 20X20MG
050 SKINOREN CR 30G 20%

simvastatin
azelainska kislina

LEK
SCHE

P
V

068500
073237

155
189

051 SKINOREN CR 50G 20%
090 SORBISTERIT PLV 500G

azelainska kislina
polistirensulfonat

SCHE
FRES

V
P

073245
046507

402
402

150
151

SOTALEX MITE TBL 20X80MG
SOTALEX MITE TBL 50X80MG

sotalol
sotalol

BRIS
BRIS

V
V

037494
089532

402
402

152
153

SOTALEX TBL 20X160MG
SOTALEX TBL 50X160MG

sotalol
sotalol

BRIS
BRIS

V
V

089508
089516

123
123

153
154

SPASMEX TBL 20X5MG
SPASMEX TBL 50X5MG

trospij
trospij

LEK
LEK

V
V

078824
078808

327
327

032
030

SPORANOX CAPS 15X100MG
SPORANOX CAPS 4X100MG

itrakonazol
itrakonazol

JANS
JANS

V
V

043672
019356

327 031 SPORANOX CAPS 6X100MG
135 110 STEDIRIL D DRG 21

itrakonazol
levonorgestrel+estrogen

JANS
KRKA

V
P

019771
079111

135

norgestrel+estrogen

KRKA

P

079146

102
103

226
223

090

SEREVENT INHALER AER 120 INH 25MCG
SEREVENT INHALER AER 60 INH 25MCG

SINECOD SYR 200ML (4MG/5ML)
SINECOD SYR 200ML (7,5MG/5ML)

SINERSUL SYR 100ML (240MG/5ML)
SINERSUL TBL 20X120MG

STEDIRIL DRG 21
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135 130 STEDIRIL M DRG 21
129 450 SULFASALAZIN TBL 50X500MG

levonorgestrel+estrogen
sulfasalazin

KRKA
KRKA

P
P

032581
080462

090 690 SULFASOL GTTS OC 10ML 4%(40MG/ML)
026 230 SULOTRIM SYR 100ML 240MG/5ML

sulfafurazol
sulfametoksazol+trimetoprim

PLIV
BELU

P
P

080675
080888

026 236
026 234

SULOTRIM TBL 1000X480MG
SULOTRIM TBL 100X120MG

sulfametoksazol+trimetoprim
sulfametoksazol+trimetoprim

BELU
BELU

P
P

080969
080918

026 232
026 233

SULOTRIM TBL 100X480MG
SULOTRIM TBL 20X120MG

sulfametoksazol+trimetoprim
sulfametoksazol+trimetoprim

BELU
BELU

P
P

080942
080977

026 231
026 235

SULOTRIM TBL 20X480MG
SULOTRIM TBL 500X480MG

sulfametoksazol+trimetoprim
sulfametoksazol+trimetoprim

BELU
BELU

P
P

032743
032735

070 754
070 753

SULPIRID 200 CAPS 120X200MG
SULPIRID 200 CAPS 12X200MG

sulpirid
sulpirid

BELU
BELU

P
P

081086
081019

070 758 SULPIRID 200 CAPS 500X200MG
070 756 SULPIRID 50 CAPS 100X50MG

sulpirid
sulpirid

BELU
BELU

P
P

081051
096377

070 755
070 757

sulpirid
sulpirid

BELU
BELU

P
P

080993
081043

325 470 SUMAMED CAPS 6X250MG
325 474 SUMAMED FORTE SYR 20ML 200MG/5ML

azitromicin
azitromicin

PLIV
PLIV

V
P

032824
002569

325 473
325 472

azitromicin
azitromicin

PLIV
PLIV

P
V

002550
002593

325 471 SUMAMED TBL 6X125MG
102 211 SUSTAC FORTE TBL 25X6,4MG

azitromicin
gliceril trinitrat

PLIV
KRKA

P
P

002577
081361

102 210 SUSTAC MITE TBL 25X2,6MG
084 003 SUXINUTIN CAPS 100X250MG

gliceril trinitrat
etosuksimid

KRKA
PARK

P
P

081396
081655

084 000 SUXINUTIN CAPS 50X250MG
085 200 SYMETREL TBL 60X100MG

etosuksimid
amantadin

PARK
PLIV

P
P

060712
032948

152 081 SYNALAR CR 15G
152 082 SYNALAR GEL 30G

fluocinolon acetonid
fluocinolon acetonid

ICI
ICI

V
V

081183
081205

152 080 SYNALAR UNG 15G
048 185 SYNAREL SPRAY ZA NOS 200MCG/1VPIH

fluocinolon acetonid
nafarelin

ICI
SYNT

V
V

081159
073253

048 030 SYNTEX MENOPHASE TBL 28X
140 110 SYNTOCINON SPRAY NAS 5ML 40IE/1ML

noretisteron+estrogen
oksitocin

SYNT
SAND

V
P

087912
082325

402 111 SYSCOR 10 LAK TBL 20X10MG
402 110 SYSCOR LAK TBL 20X5MG

nisoldipin
nisoldipin

BAPH
BAPH

V
V

082430
082422

087 380 TADOL CAPS 20X50MG
087 382 TADOL SOL 10ML (100MG/1ML)

tramadol
tramadol

KRKA
KRKA

P
P

066885
066907

087 381 TADOL SUPP 5X100MG
068 060 TAGREN TBL 30X250MG

tramadol
tiklopidin

KRKA
KRKA

P
P

066893
089079

321 460
321 461

TARACEF CAPS 16X250MG
TARACEF CAPS 16X500MG

cefaklor
cefaklor

KRKA
KRKA

P
P

009105
009148

321 462
321 463

TARACEF SUSP 125MG/5ML 60ML
TARACEF SUSP 250MG/5ML 60ML

cefaklor
cefaklor

KRKA
KRKA

P
P

009229
009288

329 051
329 052

TARIVID LAK TBL 10X200MG
TARIVID LAK TBL 20X200MG

ofloksacin
ofloksacin

HOEC
HOEC

V
V

082449
082481

329 053
099 110

TARIVID LAK TBL 50X200MG
ofloksacin
TEARS NATURALE GTTS OC PLASTENKA 15 umetne solze

HOEC
ALCO

V
P

082503
074772

SULPIRID 50 CAPS 30X50MG
SULPIRID 50 CAPS 500X50MG

SUMAMED SYR 20ML (100MG/5ML)
SUMAMED TBL 3X500MG

084 352 TEGRETOL CR TBL 30X400MG
084 350 TEGRETOL TBL 50X200MG

karbamazepin
karbamazepin

PLIV
PLIV

P
P

096083
082864

107 050
107 051

TENORMIN TBL 14X100MG
TENORMIN TBL 30X100MG

atenolol
atenolol

ICI
ICI

P
P

082872
033200

107 610

TENZIMET TBL 20

pindolol+diuretik

KRKA

P

082813
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402
402

096
095

TENZIPIN RETARD 20X5MG
TENZIPIN TBL 20X2,5MG

isradipin
izradipin

KRKA
KRKA

P
P

077259
078174

114 183 TEOLIN RET TBL 40X500MG
114 181 TEOLIN RETARD TBL 40X125MG

teofilin
teofilin

LEK
LEK

P
P

083178
083089

114
114

182
180

TEOLIN RETARD TBL 40X300MG
TEOLIN SYR 200ML (10MG/1ML)

teofilin
teofilin

LEK
LEK

P
P

083119
083097

114
114

244
242

TEOTARD 100 RET CAPS 40X100MG
TEOTARD 500 RETARD CAPS 40X500MG

teofilin
teofilin

KRKA
KRKA

P
P

066974
083151

114
114

240
241

TEOTARD CAPS 40X200MG
TEOTARD CAPS 40X350MG

teofilin
teofilin

KRKA
KRKA

P
P

083127
083143

058
058

181
182

TERIDIN FORTE TBL 20X120MG
TERIDIN SUSP 100ML (30MG/5ML)

terfenadin
terfenadin

KRKA
KRKA

P
P

073768
073776

058 180 TERIDIN TBL 20X60MG
103 050 TERTENSIF DRG 30X2,5MG

terfenadin
indapamid

KRKA
SERV

P
V

073741
066982

075 090 TETIDIS TBL 50X500MG
022 432 TETRACIKLIN CAPS 100X250MG

disulfiram
tetraciklin

KRKA
LEK

P
V

084212
033456

022
022

430
431

TETRACIKLIN CAPS 10X250MG
TETRACIKLIN CAPS 20X250MG

tetraciklin
tetraciklin

LEK
LEK

V
V

084654
084611

093
093

125
126

TIMOPTIC XE 0,25% GTTS P.O.5ML
TIMOPTIC XE 0,5% GTTS P.O.5ML

timolol
timolol

MSD
MSD

P
P

091251
091340

102 040 TINIDIL LING 40X5MG
072 033 TOLVON FILM TBL 14X30MG

izosorbid dinitrat
mianserin

PLIV
ORGA

V
V

085499
068543

072
072

032 TOLVON FILM TBL 30X60MG
034 TOLVON TBL 20X30MG

mianserin
mianserin

ORGA
ORGA

V
V

068535
061727

103
103

681
682

TONOCARDIN TBL 20X2MG
TONOCARDIN TBL 20X4MG

doksazosin
doksazosin

PLIV
PLIV

P
P

060283
060313

152
152

202
203

TOPISOLON MITE UNG 15G 0,05%
TOPISOLON MITE UNG 50G 0,05%

dezoksimetazon
dezoksimetazon

HOEC
HOEC

V
V

082570
082589

152
152

200
201

TOPISOLON UNG 15G 0,25%
TOPISOLON UNG 50G 0,25%

dezoksimetazon
dezoksimetazon

HOEC
HOEC

V
V

082546
082562

070 771 TOPRAL TBL 20X400MG
087 405 TRAMAL CAPS 20X50MG

sultoprid
tramadol

ALKL
BAPH

P
P

086118
090190

087
087

407
129

tramadol
tramadol

BAPH
BAPH

P
P

079936
072583

087
087

406 TRAMAL SOL 10ML 100MG/1ML
407 TRAMAL SUPP 5X100MG

tramadol
tramadol

BAPH
BAPH

P
P

090220
008907

071
071

019
018

TRANXILIUM CAPS 20X10MG
TRANXILIUM CAPS 20X5MG

klorazepat
klorazepat

MACK
MACK

P
P

067512
067482

071
071

020
021

TRANXILIUM TBL 50X10MG
TRANXILIUM TBL 50X5MG TRANEX

klorazepat
K2-klorazepat

MACK
MACK

P
P

081353
052795

107
071

224
381

TRASICOR 80 TBL 20X80MG
TRAVIN TBL 30X10MG

oksprenolol
buspiron

PLIV
LEK

V
V

086355
086207

071
106

380 TRAVIN TBL 30X5MG
235 TRENTAL 400 DRG 100X400MG

buspiron
pentoksifilin

LEK
HOEC

V
V

086215
082783

106
106

233
234

TRENTAL 400 DRG 20X400MG
TRENTAL 400 DRG 50X400MG

pentoksifilin
pentoksifilin

HOEC
HOEC

V
V

086460
082767

135
135

050
051

TRI STEDIRIL DRG 21X
TRI STEDIRIL DRG 3X21DRG

levonorgestrel+estrogen
levonorgestrel+estrogen

KRKA
KRKA

P
P

077283
078700

135
135

191
190

TRINOVUM TBL 1X21
TRINOVUM TBL 3X21

noretisteron+estrogen
noretisteron+estrogen

CILA
CILA

P
P

033987
087149

048

141

TRISEQUENS FORTE TBL 28 TBL

noretisteron+estrogen

NOVO

P

086835

TRAMAL GTTS 96ML (100MG/ML)
TRAMAL RET 100 TBL 30X100MG
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048 140 TRISEQUENS TBL 28 TBL
103 161 TRITACE 1,25 28X1,25MG

noretisteron+estrogen
ramipril

NOVO
HOEC

V
V

086843
057797

103 162
103 163

TRITACE 2,5 TBL 28X2,5MG
TRITACE 5 TBL 28X5MG

ramipril
ramipril

HOEC
HOEC

V
V

057827
057835

128 204
128 205

ULFAMID TBL 100X20MG
ULFAMID TBL 100X40MG

famotidin
famotidin

KRKA
KRKA

P
P

088137
088226

128 202
128 200

ULFAMID TBL 10X20MG
ULFAMID TBL 10X40MG

famotidin
famotidin

KRKA
KRKA

P
P

088153
088161

128 206 ULFAMID TBL 20X20MG
128 040 ULRAN TBL 20X150MG

famotidin
ranitidin

KRKA
KRKA

P
P

040150
088110

128 041
122 130

ranitidin
omeprazol

KRKA
KRKA

P
P

088145
080039

047 040 ULTRALAN ORAL 10X20MG
047 042 ULTRALAN ORAL 20X5MG

fluokortolon
fluokortolon

SCHE
SCHE

P
P

066990
067342

047 041 ULTRALAN ORAL 50X20MG
041 321 ULTRATARD HM 40 AMP 1X10ML(40IE/1ML

fluokortolon
inzulin, dolgo delujoči

SCHE
NOVO

P
P

067334
002224

402 080
402 081

nitrendipin
nitrendipin

KRKA
KRKA

P
P

087068
087092

047 006 URBASON 16 TBL 30X16MG
047 001 URBASON 4 TBL 20X4MG

metilprednizolon
metilprednizolon

HOEC
HOEC

P
P

072524
065579

047 070
047 069

URBASON 40 TBL 50X40MG
URBASON 8 TBL 100X8MG

metilprednizolon
metilprednizolon

HOEC
HOEC

P
P

072427
062928

047 067
047 068

URBASON 8 TBL 10X8MG
URBASON 8 TBL 30X8MG

metilprednizolon
metilprednizolon

HOEC
HOEC

P
P

062871
062901

132 263 UROTRIM TBL 20X100MG
098 020 URUTAL TBL 100X8MG

trimetoprim
betahistin

PLIV
BELU

P
V

034630
090107

137 205 VAGIFEM VAG TBL 15X25UG
103 030 VASOFLEX TBL 30X1MG

estradiol
prazosin

NOVO
ALKL

P
P

001805
090778

103 031
103 032

VASOFLEX TBL 60X2MG
VASOFLEX TBL 60X5MG

prazosin
prazosin

ALKL
ALKL

P
P

090794
090808

122 372
122 370

VENTER GRAN 50X2G
VENTER TBL 50X1G

sukralfat
sukralfat

KRKA
KRKA

P
P

091243
091219

114 174
114 172

VENTOLIN AER 200INHAL. (100MCG/1INH
VENTOLIN SYR 150ML (2MG/5ML)

salbutamol
salbutamol

GLAX
GLAX

P
P

077410
077380

114 170
114 171

VENTOLIN TBL 100X2MG
VENTOLIN TBL 100X4MG

salbutamol
salbutamol

GLAX
GLAX

P
P

077313
077356

030 041 VEPESID CAPS 10X100MG
030 040 VEPESID CAPS 20X50MG

etopozid
etopozid

BRIS
BRIS

P
P

091006
062944

402 284
402 282

verapamil
verapamil

BELU
BELU

P
P

094048
094013

402 283 VERAPAMIL TBL 50X80MG
028 601 VERMOX SUSP 2% 30ML

verapamil
mebendazol

BELU
KRKA

P
P

055050
091405

028 600 VERMOX TBL 6X100MG
022 306 VIBRAMYCIN 50 CAPS 30X50MG

mebendazol
doksiciklin

KRKA
KRKA

P
P

091391
059080

022 305 VIBRAMYCIN CAPS 100X100MG
022 301 VIBRAMYCIN CAPS 5X100MG

doksiciklin
doksiciklin

KRKA
KRKA

P
P

091545
091561

328 140
328 142

VIROLEX TBL 20X200MG
VIROLEX TBL 25X200MG

aciklovir
aciklovir

KRKA
KRKA

P
P

091634
091197

090 291
093 081

VIROLEX UNG OC 3% 4,5G
VISTAGAN LIQUIFIL GTTS OC 5ML 0,5%

aciklovir
levobunolol

KRKA
KRKA

P
V

091758
080578

093 080

VISTAGAN LIQUIFILM GTTS OC 5ML 0,25

levobunolol

KRKA

V

080543

ULRAN TBL 30X300MG
ULTOP CAPS 14X20MG

UNIPRES TBL 20X10MG
UNIPRES TBL 20X20MG

VERAPAMIL TBL 20X120MG
VERAPAMIL TBL 20X80MG
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072
072
040
162
162
162
162
162
162
071
071
071
400
400
028
321
321
321
321
321
321
321
124
124
124
124
114
114
072
072

041
040
040
135
136
185
132
133
131
330
331
332
061
060
411
155
156
154
153
150
151
152
064
062
065
063
440
442
121
120

VIVALAN TBL 100X50MG(ZENECA)
VIVALAN TBL 30X50MG (ZENECA)
VOBENOL TBL 50X0,1MG
VOLTAREN FORTE TBL 20X50MG
VOLTAREN RAPID DRG 10X50MG
VOLTAREN RETARD TBL 20X100MG
VOLTAREN SUPP 10X12,5MG
VOLTAREN SUPP 10X25MG
VOLTAREN SUPP 10X50MG
XANAX TBL 30X0,25MG
XANAX TBL 30X0,5MG
XANAX TBL 30X1MG
XENALON-100 TBL 20X100MG
XENALON-50 TBL 20X50MG
YOMESAN TBL 4X500MG
ZINNAT SUSP 10X125MG
ZINNAT SUSP 10X250MG
ZINNAT SYR 100ML (125MG/5ML)
ZINNAT SYR 50ML (125MG/5ML)
ZINNAT TBL 10X125MG
ZINNAT TBL 10X250MG
ZINNAT TBL 10X500MG
ZOFRAN TBL 10X4MG
ZOFRAN TBL 10X8MG
ZOFRAN TBL 30X4MG
ZOFRAN TBL 30X8MG
ZOLFEN SIR 100ML 1MG/5ML
ZOLFEN TBL 30X1MG
ZOLOFT TBL 28X100MG
ZOLOFT TBL 28X50MG

viloksazin
viloksazin
levotiroksin natrij
diklofenak
diklofenak
diklofenak
diklofenak
diklofenak
diklofenak
alprazolam
alprazolam
alprazolam
spironolakton
spironolakton
niklozamid
cefuroksim
cefuroksim
cefuroksim
cefuroksim
cefuroksim
cefuroksim
cefuroksim
ondansetron
ondansetron
ondansetron
ondansetron
ketotifen
ketotifen
sertralin
sertralin

ICI
ICI
LEK
PLIV
PLIV
PLIV
PLIV
PLIV
PLIV
UPJO
UPJO
UPJO
MEPH
MEPH
BAYR
GLAX
GLAX
GLAX
GLAX
GLAX
GLAX
GLAX
GLAX
GLAX
GLAX
GLAX
ALKL
ALKL
PFIZ
PFIZ

V
V
P
P
P
P
P
P
P
V
V
V
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
V
V

088293
088285
094943
035157
073261
094935
094889
035149
094994
045993
046086
096040
073830
073849
095451
054453
054461
054445
054410
054356
054380
054399
065188
065153
065218
065161
099015
099023
089834
089826

Opomba: V koloni “Lista” pomeni:
P – uvrstitev na pozitivno listo
V – uvrstitev na vmesno listo

2534.
Na podlagi 14. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 9/95), je skupščina
zavoda na 15. seji dne 27. 6. 1996 in 16. seji dne 15. 7. 1996
sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V 20. točki 9. člena se črta beseda “ožji” na začetku
točke.
2. člen
V 37. členu se doda nov drugi odstavek z naslednjim
besedilom:
“V okviru specialistično-ambulantne dejavnosti imajo
ženske tudi pravico do zunaj telesne oploditve, in sicer do
največ štirih poskusov v rodnem obdobju.”
3. člen
V 54. členu se spremeni 5. točka, tako da se pravilno
glasi:

“5. prevozi, ki niso nujni in jih je možno opraviti tudi z
vozili, ki ne izpolnjujejo pogojev, predpisanih za reševalna
vozila in so namenjeni osebam, ki potrebujejo prevoz iz dialize ter drugim osebam s stanji in boleznimi, ki jih podrobneje
opredeli Upravni odbor zavoda.”
4. člen
V 58. členu se zamenja drugi odstavek, tako da se glasi:
“(2) Ta pravica se nanaša na zdravila, ki imajo dovoljenje za dajanje v promet v Sloveniji, so uvrščena na pozitivno
ali vmesno listo zdravil zavoda in jih je predpisal osebni
zdravnik zavarovane osebe ali po njem pooblaščeni zdravnik.”
5. člen
V 60. členu se doda nov tretji odstavek z naslednjim
besedilom:
“V nujnih primerih posamičnega zdravljenja lahko zavarovane osebe dobijo tudi zdravila, za katera ni izdano dovoljenje za promet v Sloveniji. Na predlog ustrezne klinike oziroma inštituta lahko dovoli urad za zdravila izjemoma uvoz
takšnih zdravil. Ta zdravila se ne predpisujejo na recept. Uporabljajo jih lahko poleg klinik in inštitutov zdravstveni zavodi
oziroma zdravniki, ki jih za dajanje teh zdravil pooblastijo
klinike ali inštituti.
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Stroške za ta zdravila poravna izvajalcem zavod v skladu
z določili pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev.”
6. člen
Besedilo 65. člena se spremeni, tako da se glasi:
“(1) Zavarovani osebi so zagotovljeni tehnični pripomočki, potrebni za zdravljenje in medicinsko rehabilitacijo.
Zavod podrobneje opredeli bolezni in stanja zavarovanih
oseb, pri katerih jim je zagotovljen posamezni tehnični pripomoček. Odločitve o tem sprejme upravni odbor zavoda.”
Črta se četrti odstavek tega člena oziroma 1. člen sprememb in dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, sprejetih dne 19. 12. 1995.
7. člen
V 66. členu se v prvem odstavku dodata novi 16. in 17.
točka, in sicer:
“16. navadna stojka;
17. dvigalo za kopalnico.”
8. člen
Spremeni se prvi odstavek 67. člena, tako da se pravilno
glasi:
“(1) Pravica do pripomočkov vključuje tudi stroške rednega vzdrževanja vozičkov, pripomočkov za sluh in govor,
očesnih pripomočkov, koncentratorjev kisika in drugih aparatov za vzdrževanje stalnega pritiska v dihalnih poteh, protez
ter ortoz. Zavod poravna tudi stroške popravil in zamenjav
delov teh pripomočkov. Zavod poravna stroške rednega vzdrževanja teh pripomočkov po izteku garancijske dobe v celoti,
stroške popravil in zamenjave dotrajanih delov do vrednosti
50 % vrednosti cenovnega standarda ali nabavne vrednosti
pripomočka, če serviser zagotovi, da bo pripomoček uporaben
najmanj še polovico trajnostne dobe pripomočka.”
Črta se 4. člen sprememb in dopolnitev pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 73/95).
9. člen
V 85. členu se doda nov drugi odstavek z naslednjim
besedilom:
“(2) Pravice iz 4. in 5. točke predhodnega odstavka so
zagotovljene zavarovanim osebam, ki so redno zaposlene ali
opravljajo samostojno dejavnost, ali se redno šolajo oziroma
so na poklicni rehabilitaciji.”
10. člen
Spremeni se 18. točka 89. člena, tako da se za oklepajem
“(plenic)” doda besedilo “ali vpojnih in nepropustnih hlačk za
večkratno uporabo”.
Dodata se novi 26. in 27. točka:
“26. zaščitne čelade, če gre za otroka z epilepsijo ali
težko prizadetostjo;
27. aspirator.”
11. člen
Spremeni se prvi odstavek 92. člena, tako da ta glasi:
“(1) Zavarovana oseba ima pravico do električnega stimulatorja pri inkontinenci urina ter do funkcionalnega enooziroma dvokanalnega električnega stimulatorja pri zunanji
kontroli mišične skupine pri okvari zgornjih motoričnih nevronov in za stimulacijo mišic pri drugih perifernih okvarah
živcev, če tak stimulator rabi trajno.”
12. člen
V tretjem odstavku 112. člena se dodata novi 33. in 34.
točka z naslednjim besedilom:
“33. zaščitno čelado 1 leto
34. aspirator 5 let.”
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13. člen
V 114. členu se prvemu odstavku doda nov stavek:
“V primeru uporabe vpojnih in nepropustnih hlačk, ima
zavarovana oseba pravico do največ 8 komadov na tri mesece.”
V istem členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Zavarovani osebi, ki se sama zdravi na domu ali jo
zdravijo na domu njeni svojci, lahko zdravnik predpiše pripomočke za zdravljenje in nego na domu v količini, ki je potrebna do prve kontrole pri zdravniku, vendar največ za dobo treh
mesecev.”
14. člen
V 126. členu se v prvem odstavku dopolni prvi stavek
tako, da se za besedami” poslanimi v tujino” doda “delavci, ki
jih je delodajalec napotil na strokovno izpopolnjevanje.”
15. člen
V 128. členu se črtajo besede “strokovnega izpopolnjevanja”.
16. člen
Doda se nov tretji odstavek 135. člena, ki se glasi:
“(3) Zavarovana oseba lahko izjemoma in mimo postopka, ki je predviden za uveljavljanje pravic v tujini, nabavi v
tujini pripomoček, do katerega bi bila upravičena, četudi je ta
dosegljiv na slovenskem tržišču. V tem primeru ima pravico
do povračila dejanskih stroškov, vendar največ do višine cenovnega standarda za obvezno zavarovanje. Med te pripomočke štejejo:
– očala;
– kontaktne leče;
– lasulje;
– kasetofon;
– Braillov pisalni stroj;
– bela palica za slepe;
– ultrazvočna palica;
– pripomočki za nego stome;
– predloge, hlačne predloge in vpojne in nepropustne
hlačke.”
17. člen
V 3. točki drugega odstavka 138. člena se doda novo
besedilo:
“ter v primerih odsotnosti zaradi razlogov iz drugega in
tretjega odstavka 40. člena pravil”.
18. člen
V 145. členu se spremeni 2. točka, tako da glasi:
“2. zdravniška komisija na podlagi dokumentacije ugotovi, da se je zavarovanec zaposlil na delovnem mestu, čeprav
je že pred zaposlitvijo vedel, da ne izpolnjuje zdravstvenih
pogojev oziroma so razlogi za njegovo začasno zadržanost z
dela obstojali že pred zaposlitvijo zaradi diagnoze, za katero je
vedel, prav tako pa, če je do začasne zadržanosti od dela prišlo
na podlagi neresničnih podatkov o zdravstvenem stanju zavarovanca ali njegovega družinskega člana ali o drugih dejstvih,
ki so pomembna za ugotavljanje upravičenosti do zadržanosti
z dela.”
19. člen
V 146. členu se v prvem odstavku doda nova 4. točka:
“4. laičnemu kontrolorju, pooblaščenemu s strani zavoda, onemogoči opraviti kontrolni obisk;”
Dosedanja 4. točka postane 5.
20. člen
V 151. členu se na koncu prvega odstavka doda nov
stavek:
“Ta pogoj ne velja za novorojence do starosti 1 meseca.”
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21. člen
Dosedanje uvodno besedilo tretjega odstavka 152. člena
se nadomesti z naslednjim besedilom:
“(3) Zavarovana oseba, razen če gre za osebo, opredeljeno v 1. točki 23. člena zakona, nima pravice do povračila
potnih stroškov:”
22. člen
V 160. členu se spremenita drugi in tretji odstavek, tako
da se glasita:
“(2) izbrani osebni zdravnik za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta starosti je lahko specialist pediater ali specialist šolske medicine, izjemoma specialist splošne (družinske)
medicine ali zdravnik splošne medicine s podiplomskim študijem iz zdravstvenega varstva žensk, otrok in mladine.
(3) Za zavarovane osebe starejše od 19 let je izbrani
osebni zdravnik lahko zdravnik specialist splošne medicine
(družinske medicine) ali specialist medicine dela prometa in
športa, izjemoma tudi zdravnik s podiplomskim študijem socialne medicine.”
Dosedanji četrti odstavek tega člena se črta in nadomesti
z naslednjim besedilom:
“(4) Zdravniki, ki ne izpolnjujejo pogojev, da bi bili
osebni izbrani zdravniki, ki jih določa zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona, morajo te pogoje pridobiti najpozneje do
31. 12. leta 2001. Do takrat so lahko izbrani osebni zdravniki
zavarovanim osebam, ki se opredelijo za njih.”
23. člen
V 163. členu se beseda “prvega” zamenja z besedo “drugega”.
24. člen
V prvem odstavku 167. člena se črta drugi stavek.
25. člen
V 169. členu se spremeni prvi odstavek, tako da glasi:
“Zavarovana oseba lahko po preteku enega leta zamenja
izbranega osebnega zdravnika tako, da pri novo izbranem
zdravniku izpolni listino o prekinitvi izbire, pri čemer ni dolžna navesti razlogov za zamenjavo. Hkrati izpolni pri njem
listino o novi izbiri.”
Drugi odstavek 169. člena se nadomesti z naslednjim
besedilom:
“V primerih iz prejšnjega člena se zamenjava opravi po
soglasju med dosedanjim izbranim zdravnikom in zavarovano
osebo. Če glede zamenjave med zavarovano osebo in zdravnikom ne pride do soglasja, zavarovana oseba zahteva presojo
predloga zdravniške komisije. Odločitev zdravniške komisije
je za osebnega zdravnika in zavarovano osebo obvezna. Če
glede prekinitve pride do soglasja oziroma o njeni utemeljenosti odloči zdravniška komisija, se ta zamenjava opravi na
način, kot je opredeljen v prvem odstavku tega člena.”
Doda se nov četrti odstavek z naslednjim besedilom:
“(4) Zavod izda podrobnejša navodila o izbiri in zamenjavi izbranega osebnega zdravnika.”
26. člen
V drugem odstavku 171. člena se za drugim stavkom
doda nov stavek z naslednjim besedilom:
“Če je izbrani osebni zdravnik zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta starosti zdravnik splošne medicine, praviloma pooblasti najbližjega ustreznega specialista pediatra ali
specialista šolske medicine za izvajanje preventivnih
zdravstvenih storitev.”
27. člen
Na koncu tretjega odstavka 175. člena se doda novo
besedilo, ki se glasi:
“Za isto obolenje lahko osebni zdravnik prenese za isti
čas pooblastila le na enega zdravnika specialista iste specialnosti oziroma dejavnosti.”
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28. člen
V 179. členu se besedi “medicinsko pomoč” nadomestita
z besedo “zdravljenje”.
29. člen
Besedilo 1. točke prvega odstavka 185. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
“1. za otroke šolarje in mladino do dopolnjenega 19. leta
starosti zobozdravnik usposobljen za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine. V krajih, kjer tako usposobljenega
zdravnika ni, pa lahko tudi drug zobozdravnik;”.
30. člen
V prvem odstavku 196. člena se doda nova 3. točka, ki
glasi:
3. pri pregledih zaradi odkrivanja kontaktov pri tuberkulozi in spolno prenosljivih boleznih ter za kontrolne preglede
po končanem zdravljenju, ki so predpisani z zakonom.”
31. člen
V 202. členu se doda nov četrti odstavek z naslednjim
besedilom:
(5) Za ampulirana zdravila za samozdravljenje, ki so
opredeljena na listah zdravil, z izjemo insulina, lahko zavod
zahteva za vsak posamični primer zdravljenja predhodno mnenje posebne strokovne komisije zavoda. Na podlagi pozitivnega mnenja te komisije potrdi zavod recepte, na katerih so
predpisana ta zdravila.”
32. člen
Doda se nov četrti odstavek k 217. členu z naslednjim
besedilom:
“(4) Zavod prav tako ne prevzame obveznosti plačila
stroškov vzdrževanja za pripomoček, ki si ga zavarovana oseba po določilih 18. člena teh sprememb in dopolnitev pravil
nabavi v tujini. Prav tako ne prevzame obveznosti plačila
novega pripomočka, če tak pripomoček postane neuporaben
pred iztekom njegove trajnostne dobe.”
33. člen
Dopolni se drugi odstavek 234. člena z naslednjim besedilom:
“V času zadržanosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali
nege, mora zavarovanec, ki se zdravi doma v času takšne
zadržanosti biti na svojem domu. Odsotnost z doma je možna
le ob odhodu na zdravniški pregled, terapijo oziroma, če zdravnik ali zdravniška komisija to odredita ali dovolita.”
34. člen
V 256. členu, v drugem odstavku se v 7. in 8. točki
besede “nujne medicinske storitve” nadomestijo z besedami
“nujno medicinsko pomoč in nujno zdravljenje;”.
35. člen
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu
Republike Slovenije, potem ko da k njim soglasje minister za
zdravstvo. Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa 1. 9. 1996.
Št. 007-2/15-6-95/II
Ljubljana, dne 15. julija 1996.
Predsednik Skupščine
Erih Šerbec l. r.
K tem spremembam in dopolnitvam pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja, je dal soglasje minister za
zdravstvo dne 15. 7. 1996, št. 50-20/96.
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OBČINE

BELTINCI
2535.
Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS,
45/94 – odločba US RS, 57/94 in 14/95) in 20. člena statuta
Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet
občine Beltinci na seji dne 30. maja 1996 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Beltinci za leto 1996
l. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Beltinci za leto 1996 (v nadaljnem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun Občine Beltinci sestavlja bilanca prihodkov
in odhodkov, ki je sestavni del tega odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.
3. člen
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto
1996 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1996 v višini 375,560.976 SIT.
Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki
dosegajo 375,560.976 SIT, sredstva razporedijo na:
– tekočo porabo v znesku
256,380.213 SIT
– investicijsko porabo v znesku
102,046.800 SIT
– oblikovanje rezerv v znesku
17,133.963 SIT
4. člen
Če se med izvajanjem proračuna, zaradi spremembe
zakona, občinskega odloka ali sklepa Vlade Republike Slovenije, spremeni obseg zagotovljene porabe za proračun Občine Beltinci za tekoče leto, župan občine tako spremembo
vnese v proračun občine za tekoče leto, ki s tem postane
sestavni del proračuna. Spremembo župan posreduje občinskemu svetu v potrditev.
5. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna Občine Beltinci se 0,5 odstotka izloči na rezervni sklad Občine Beltinci.
Sredstva rezerv po prejšnjem odstavku tega člena se
uporabljajo za namene iz 12. člena zakona o financiranju
občin.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabnikom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugimi akti
predpisani pogoji za uporabo sredstev.

7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov, se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom
praviloma enakomerno in v skladu s potrebami med vse
nosilce oziroma uporabnike, do višine doseženih prihodkov,
če z odlokom ali posebnim aktom organov občine ni drugače
določeno.
9. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati
svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine
sredstev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem
proračunu. Na račun proračuna uporabniki ne smejo brez
soglasja občine prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegle za ta namen določena in zagotovljena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojni službi občinske uprave predložiti finančne načrte in programe dela do
konca leta za naslednje leto in zaključne račune za preteklo
leto najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja župan z delavci občinske uprave in nadzorni odbor.
12. člen
V okviru tekoče porabe proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti zagotavljajo sredstva:
– za delo organov krajevnih skupnosti,
– za pokrivanje stroškov javne razsvetljave,
– za odvoz kosovnih odpadkov in vzdrževanje nekaterih zelenih površin,
– za počastitev dneva starejših občanov.
13. člen
V okviru investicijske porabe proračuna se za potrebe
krajevnih skupnosti v skladu z možnostmi proračuna zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na področju:
– obnove in izgradnje vaških cest do višine 30% vrednosti po končni situaciji,
– obnove in izgradnje sekundarnega vodovodnega
omrežja do višine 30% vrednosti po končni situaciji,
– obnove in izgradnje sekundarnega kanalizacijskega
omrežja do višine 50% vrednosti po končni situaciji (cevi,
jaški, cestni požiralniki, čistilna naprava),
– obnova vaških domov do višine 50% vrednosti po
končni situaciji,
– za investicije v druge komunalne objekte do 25%
vrednosti.
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Pri investicijah, ki so navedene v prvem odstavku tega
člena, mora krajevna skupnost na območju katere se bo
investicija izvajala, predhodno zagotoviti lastno udeležbo v
višini razlike do 100% za investicijo potrebnih sredstev. V
specifičnih primerih lahko občinski svet spremeni udeležbo
krajevne skupnosti iz tega odstavka.

Št. 030-5/96
Beltinci, dne 30. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

14. člen
Krajevne skupnosti so dolžne pristojni službi občinske
uprave predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko
leto najpozneje do konca leta za naslednje leto.
Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotrnostjo in namenskostjo porabe sredstev občinskega proračuna v krajevni skupnosti opravlja občinska uprava, služba
pristojna za finance in proračun, župan in nadzorni odbor.
15. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo v višini 4,13 odstotka prihodkov proračuna.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo za:
– nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo. Če takšne postavke ni, se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča
župan in o tem seznanja občinski svet v skladu z določili
statuta občine.
16. člen
Sredstva za amortizacijo uporabnikom proračunskih
sredstev se zagotavljajo v skladu z možnostmi proračuna.
17. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Beltinci. Za zakonito uporabo sredstev sta odgovorna tudi
zakoniti predstavnik uporabnika proračuna in vodja računovodstva pri uporabniku.
18. člen
Uporabniki proračuna smejo nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela, druga izvajalska dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu z veljavnimi predpisi,
brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega
1,000.000 SIT (z besedo: milijon tolarjev).
Investicijska, investicijsko vzdrževalna dela in storitve
se oddajo s pogodbo, v skladu z veljavnimi predpisi.
19. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna
občine, po načelu dobrega gospodarja, upravlja župan Občine Beltinci in obvešča občinski svet.
20. člen
Po sprejetju premoženjske delitvene bilance občin pravnih naslednic dosedanje Občine Murska Sobota, se presežki
iz tega naslova vključijo v bilanco prihodkov proračuna
Občine Beltinci za leto 1996 in se razporedijo v skladu s
sprejetimi sklepi.
21. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
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OBČINA BELTINCI
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
ZA LETO 1996

Zap. št.

Naziv proračunske postavke

1
1
1.1.
1.1.1.

2
5
prihodki za zagotovljeno porabo
326,792,657
prenešeni prihodki
165,899,766
prenos presežkov prihodkov iz prejšnjih
obdobij
1,196,800
sredstva finančne izravnave
164,702,966
prihodki med republiko in občino
155,738,710
dohodnina 30%
155,738,710
prihodki, ki pripadajo občini
4,371,234
davek na promet nepremičnin
1,939,279
posebna taksa za upor. igralnih avtomatov
zunaj igralnic
2,431,955
prihodki od davkov na premoženje
782,947
davek na dediščine in darila
490,323
davek od iger na srečo
292,624
prihodki za druge namene
9,499,697
prihodki od taks, povračil, denarne kazni
3,798,441
krajevna, prenočitvena taksa
49,639
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
41,099
denarne kazni
21,323
odškodnina za izkop. rudnin
3,600,000
nadomestilo za degradacijo in uzorpacijo
86,380
prihodki od lastne dejavnosti
5,701,256
obresti od depozitov
3,000,000
nadomestila za spremembo namembnosti
zemljišča
1,390,223
drugi prihodki
1,311,033
prihodki iz naslova sofinanciranj
39,268,622
min. za obrambo – sredstva za požarno varnost 1,768,622
sofinanciranje dokončanja vrtca v Dokležovju 7,500,000
republiška sredstva za izgradnjo vodovoda
15,000,000
druga sofinanciranja iz državnega proračuna 15,000,000
skupaj prihodki
375,560,976
odhodki
tekoča poraba
256,380,213
delo občinskih organov
46,327,800
plače uprave in funkcionarjev
12,670,000
drugi osebni prejemki uprave
1,266,000
prispevki delodajalca
2,565,000
materialni stroški uprave
16,500,000
amortizacija osnovnih sredstev – uprava
2,000,000
odhodki za civilno zaščito in reševanje
1,850,000
drugi odhodki za delo občinskih organov
9,476,800

1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.4.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
A
1
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6
1.7.
2
2.1
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2
2.2.1
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.

plače v družbenih dejavnostih
plače v vzgojno-varstvenih zavodih
plače – center za socialno delo
osnovna šola – nadstandard
materialni stroški družbenih dejavnosti
materialni stroški vzgojno-varstveni zavodi
materialni stroški centra za socialno delo
materialni stroški osnovne šole
amortizacija v družbenih dejavnostih
amortizacija vzgojno-varstveni zavodi
amortizacija osnovna šola

51,392,825
48,600,000
1,729,248
1,063,577
25,166,036
3,680,000
531,156
20,954,880
19,156,720
3,500,000
7,806,720
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Zap. št.

Naziv proračunske postavke

2.3.3.
3
3.1
3.2.
3.3
3.4.
3.5.
4
4.1.
4.2.
4.4.
4.5.

amortizacija – športni objekti
7,850,000
socialni transferji
20,547,560
domska oskrba
11,232,000
sofinanciranje javnih del
3,000,000
zdravstveno zavarovanje občanov
4,752,000
stroški mrliških ogledov
378,000
transferji v socialnem skrbstvu
1,185,560
dotacije v družbenih dejavnostih
14,220,000
občinski delež za obnovo kulturnih spomenikov 2,000,000
dotacija pokrajinski in študijski knjižnici
1,300,000
dotacije kulturnim in turističnim društvom
3,000,000
dotacije humanitarnim društvom
in organizacijam
1,300,000
dotacije športnim društvom
5,620,000
sredstva za kategorizirane športnike
1,000,000
plačila storitev v družbenih dejavnostih
13,481,041
plačila na področju otroškega varstva
2,000,000
plačila storitev na področju vzgoje
in izobraževanja
11,049,041
plačila na področju telesne kulture – najem.
telovad.
432,000
subvencije, intervencije, plačila
55,560,000
plačila in refundacije na področju komunalne
dejavnosti
7,900,000
sredstva za pokrivanje stroškov javne
razsvetljave
4,500,000
tekoče vzdrževanje cest na območju občine
11,300,000
subvencije na področju kmetijstva
12,000,000
sredstva za požarno varnost
7,800,000
sredstva za razvoj gospodarskih dejavnosti –
razvojni sklad
12,000,000
sredstva krajevne takse
60,000
drugi odhodki občinskega proračuna
10,528,231
sredstva za ks – funkcionalna dejavnost
4,000,000
financiranje drugih javnih potreb
4,959,921
financiranje strank
1,568,310
investicijski odhodki proračuna
102,046,800
investicije v komunalne dejavnosti
60,300,000
vodovod
45,300,000
kanalizacija
15,000,000
investicije v cestni dejavnosti
14,500,000
rekonstrukcija ceste Lipa–Odranci
7,500,000
cesta Bratonci–Dokležovje
7,000,000
investicijsko vzdrževanje objektov ks
5,500,000
investicije v družbenih dejavnostih
12,696,800
kultura
2,000,000
predšolsko varstvo
9,000,000
investicije v zdravstvu
500,000
investicije na področju sociale
1,196,800
investicije v občinskih organih
9,050,000
finančni tokovi in sredstva rezerv
17,133,963
sredstva rezerv – stalna
1,633,963
druge javne obveznosti – tekoča rezerva
15,500,000
skupaj odhodki
375,560,976
poslovni izid
0

4.6.
4.7.
5
5.2.
5.3.
5.4.
6
6.1.
6.2
6.3.
6.4
6.5
6.6
6.7.
7
7.1.
7.2.
7.3.
B
1
1.1
1.2.
2
2.2.
2.3.
3
4
4.1.
4.3.
4.4.
4.5.
5
C
1.1.
1.2.

BOHINJ
2536.
Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah
(Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72) 3. in 25. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, št. 5/90 in 10/91) in prve točke 9.
člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št.
5/96) je Občinski svet občine Bohinj na 19. seji, dne 28. 6.
1996, sprejel
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ODLOK
o komunalnih taksah v Občini Bohinj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo komunalne takse na območju Občine Bohinj.
2. člen
Komunalne takse se plačujejo za uporabo javnih površin, predmetov in storitev po tarifi komunalnih taks, ki je
sestavni del tega odloka.
Komunalne takse so izvirni prihodek Občine Bohinj.
3. člen
Takse se določajo v točkah.
Vrednost točke po tem odloku znaša 10 tolarjev.
Vrednost točke iz prejšnjega odstavka s sklepom usklajuje občinski svet enkrat letno, najkasneje do 31. decembra
tekočega leta za naslednje leto, pri čemer upošteva uradne
statistične podatke o gibanju rasti cen na drobno.
4. člen
V Občini Bohinj se plačujejo komunalne takse:
1. za igralna sredstva v javnih lokalih;
2. za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori
ter za opravljanje gostinske in turistične dejavnosti na teh
površinah;
3. za uporabo trgov in drugih javnih površin za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev;
4. za uporabo javnega prostora za začasne namene;
5. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih;
6. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe.
II. TAKSNI ZAVEZANEC IN TAKSNA OBVEZNOST
5. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete in storitve, za katere se plačujejo komunalne
takse.
V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun, pobiranje ali odvod pobrane takse dolžna zagotoviti
pravna ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec.
6. člen
V primerih, ko je taksa določena v letnem znesku,
taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec obvestil pristojni organ občine o
odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove
uporabe.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni
mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
Zavezanec je dolžan pristojnemu organu občine prijaviti nastanek taksne obveznosti v 15. dneh od njenega nastanka, če ni v tarifi komunalnih taks drugače določeno.
7. člen
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo
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oziroma uporabo takšnega predmeta o tem obvestiti pristojni
organ občine in plačati predpisano takso, razen če je v tarifi
komunalnih taks drugače določeno.
8. člen
Prijava nastanka taksne obveznosti mora vsebovati podatke o zavezancu ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev komunalne takse.
9. člen
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka
taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi redar občine.
10. člen
Komunalne takse plačujejo taksni zavezanci vnaprej,
razen če ni v odloku ali tarifi komunalnih taks drugače
določeno. Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, se mu
plačilo takse predpiše z odločbo. Takso je dolžan plačati v
8. dneh po vročitvi odločbe.
Odločbo o taksni obveznosti izda pristojni organ, ki je
izdal dovoljenje za uporabo ali namestitev taksnega predmeta oziroma taksne storitve.
Če je za postavitev ali uporabo določenega taksnega
predmeta potrebno soglasje ali dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo soglasja oziroma dovoljenja. Izvajanje te določbe zagotavlja organ, ki izda soglasje
oziroma dovoljenje.
III. IZTERJAVA IN NADZOR
11. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravlja po določbah zakona o davkih občanov za fizične osebe in po splošnih
predpisih o opravljanju izvršbe denarnih obveznosti za pravne osebe.
12. člen
Pravica do izterjave komunalnih taks zastara v dveh
letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v
dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
13. člen
Takso odmerja in pobira pristojen organ občine, izterjavo pa opravlja krajevno pristojna izpostava Republiške uprave za javne prihodke.
Občina Bohinj lahko s posebno pogodbo za odmero in
pobiranje komunalnih taks pooblasti Republiško upravo za
javne prihodke, izpostavo Radovljica.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Občinska
uprava občine Bohinj.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri
samostojnem opravljanju dejavnosti, če:
1. pristojnemu organu občine ne prijavi nastanka taksne obveznosti v 15 dneh od njenega nastanka oziroma ravna
v nasprotju s 7. členom tega odloka;
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2. pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta, za katerega je taksa določena v enkratnem ali dnevnem
znesku, o tem ne obvesti pristojni organ občine oziroma
ravna v nasprotju z 8. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik,
če stori prekršek iz 1. ali 2. točke prvega odstavka tega člena.
16. člen
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri
samostojnem opravljanju dejavnosti, če:
1. prijava nastanka taksne obveznosti ne vsebuje podatka kot to določa 9. člen tega odloka.
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, če ravna v
nasprotju z določili 9. člena tega odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Vse fizične in pravne osebe, ki se v skladu s 6. členom
tega odloka štejejo kot taksni zavezanci, morajo v roku 60
dni po uveljavitvi tega odloka, pristojnemu organu občine
prijaviti obstoječe predmete in storitve, za katere se v skladu
s tem odlokom plačujejo komunalne takse.
18. člen
V roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka mora
občinski svet sprejeti odlok o neprometnih znakih, s katerim
se določi tudi oblika, velikost in druge značilnosti neprometnih znakov.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, na območju Občine
Bohinj, preneha veljati odlok o komunalnih taksah v Občini
Radovljica (Uradni list RS, št. 1/92).
20. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
TARIFA KOMUNALNIH TAKS
Tarifa številka 1
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača
letna taksa:
1. za avtomatsko kegljišče (od steze)
2. za elektronski igralni avtomat
3. za biljard (navadni ali avtomatski)
4. za druga igralna sredstva razen,
če ni z zakonom drugače določeno

1.000 točk
5.000 točk
2.500 točk
3.000 točk

Pojasnilo:
1. Taksni zavezanec je pravna oseba ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ima v lokalu, katerega je
lastnik ali najemnik, igralna sredstva, ne glede na to, ali je
lastnik igralnega sredstva ali ne.
2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, okrepčevalnice, bifeji, kavarne, nočni lokali ipd.), kot
tudi k tem prostorom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.
3. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih
se plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.
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4. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so
stenski avtomati, namizni nogomet, košarka, marjanca, pikado in podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in način
plačevanja uporabe sredstev.
5. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih
se taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitni dejavnosti.
Tarifa številka 2
Za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ter
za opravljanje gostinske in turistične dejavnosti se plača
taksa dnevno za vsak uporabljeni m2 površine po naslednjih
kriterijih:
1. za gostinstvo, slaščičarno, za trgovino
2. za druge pridobitne dejavnosti
3. za namene gradbeništva (adaptacija
poslovnih in stanovanjskih prostorov)

1,5 točke
2 točki
2 točki

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
Pojasnilo:
1. Z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna
površina cest, ulic, poti, parkirnih prostorov, dvorišč in trgov
pred poslovnimi in drugimi prostori.
2. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz
prve točke pojasnila.
3. Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine
oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju,
plača komunalno takso od 1. 1. do 31. 12. oziroma za dejanski čas uporabe, če gre za začasno postavitev, v dvojnem
znesku.
Tarifa številka 3
1. Za uporabo trgov in drugih javnih površin za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav se plača taksa
dnevno:
1,5 točke;.
– za vsak uporabljeni m2 površine
2. Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen
pločnikov, za zabavne prireditve ali prireditve in dejavnosti
v komercialne namene (izposojanje avtomobilčkov za otroke, karting ipd.), se plača taksa dnevno:
– za vsak uporabljeni m2 površine
0,6 točke
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki oziroma pred pridobitvijo dovoljenja ali soglasja za zabavno ali
komercialno prireditev.
Pojasnilo:
1. Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali
prireditelj zabavne prireditve ali prireditve in dejavnosti v
komercialne namene.
2. Uporaba pločnikov za te namene je prepovedana.
Tarifa številka 4
Za uporabo javnega prostora za začasne namene se
plača taksa:
1. za kioske:
– na območju
Bohinjskega jezera
– na ostalih območjih

18 točk za vsak m2 dnevno
12 točk za vsak m2 dnevno
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2. za stojnice:
– na območju
Bohinjskega jezera
15 točk za vsak m2 dnevno
– na ostalih območjih
10 točk za vsak m2 dnevno
3. za premične gostinske in trgovinske prikolice:
– na območju
Bohinjskega jezera
30 točk za prikolico dnevno
– na smučiščih
20 točk za prikolico dnevno
– na ostalih območjih
15 točk za prikolico dnevno
Kolikor se javni prostor uporablja v okviru javne prireditve, se število točk (taksa), ki so navedene pod zaporedno
številko 1, 2 in 3 povečajo za desetkrat (10x).
4. za uporabo pristajališč in pristopov k Bohinjskemu
jezeru za čolne in druge plovne objekte se plača letna taksa:
– za registrirane tradicionalne
lesene čolne
200 točk od sedeža
– za ostale registrirane čolne
in druga komercialna plovila
400 točk od sedeža
– za jadrnice
1500 točk od jadrnice
5. izvoščki, ki parkirajo na parkirišču za izvoščke plačajo letno takso 500 točk (opomba: mesta je potrebno določiti).
6. za cirkus in zabaviščni park in ostale zabaviščne
naprave: 5 točk za vsak m2 dnevno.
7. za priložnostna parkirišča, razen na območju Bohinjskega jezera, kjer prometni režim ureja posebni odlok:
– 20 točk za osebni avtomobil
– 30 točk za kombi ali osebno vozilo
– 60 točk za tovornjake in avtobuse.
Pojasnilo:
1. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega
prostora.
2. Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
3. Območje Bohinjskega jezera obsega tudi severni del
naselja Ribčev laz in naselje Ukanc.
4. Osnova za ugotovitev števila sedežev je podatek iz
plovnega dovoljenja.
5. Plačila takse iz 4. točke tarife št. 4 so oproščeni čolni
policije ter reševalni čolni.
6. Pozimi se taksa plačuje tudi za stojnice, točilne pulte, kioske ipd., ki so postavljeni ob zaledeneli ploskvi Bohinjskega jezera, kakor tudi za stojnice, kioske in premične
gostinske prikolice, ki so postavljene ob in na smučiščih.
7. Na podlagi plačila letne takse pod 8. točko posameznik pridobi letno dovolilnico, ki jo izda pristojni organ občine.
Tarifa številka 5
Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah
in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni
na javnih mestih, se plača taksa od velikosti:
1. če so trajnega značaja:
500 točk letno
– do 1 m 2:
1.000 točk letno
– do 2 m 2:
2.000 točk letno
– nad 2 m2:
5.000 točk letno
– nad 5 m2
2. če so začasnega značaja:
– do 1 m 2
50 točk dnevno
70 točk dnevno
– do 2 m 2
100 točk dnevno
– nad 2 m2
200 točk dnevno
– nad 5 m2
3. Točke pod zaporedno številko 1 se zmanjšajo za
50%, če so reklamni napisi, objave in oglasi na panojih
oziroma tablah, ki so po obliki, barvi in načinu napisa tipizirane na način, ki se določi z odlokom o neprometnih znakih.
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Pojasnilo:
1. Šteje se, da je taksni predmet na javnem mestu, kadar
je nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede na lastništvo nepremičnin, na
katerih je taksni predmet nameščen.
2. Zavezanci za plačilo komunalne takse te tarife so
lastniki tabel, elektronskih in drugih naprav, namenjenih za
reklamiranje, objavo oziroma oglase.
3. Plačila komunalne takse po tej tarifi so oproščene
organizacije, ki opravljajo dejavnost nekomercialnega namena.
4. Takse po tej tarifni številki se ne plačujejo za napise
firm na lastnih zgradbah, ki so po zakonu obvezni.
5. Zavezanci za plačilo takse po tej tarifi morajo Občinski upravi občine Bohinj sporočiti do 28. februarja v letu
število, velikost in vrsto reklamnih napisov, objav in oglasov, sproti pa vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih
za odmero komunalne takse.
6. Če se zavezanec ne ravna po določilu 5. točke, se mu
odmeri komunalna taksa v dvojni višini od 1. 1. do 31. 12.
tekočega leta.
Tarifa številka 6
Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj
poslovne stavbe, se plača taksa od velikosti:
900 točk letno
– do 2 m2
1800 točk letno
– nad 2 m2
Zavezanci za plačilo takse po tej tarifi morajo Občinski
upravi občine Bohinj sporočiti do 28. februarja v letu, število in velikost vitrin, sproti pa vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.
Če se zavezanec ne ravna po določilu prejšnjega odstavka, se mu odmeri komunalna taksa v dvojni višini od
1. 1. do 31. 12. tekočega leta.
Pojasnilo:
Taksni zavezanec je lastnik vitrine.
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2. člen
Do dotacij po tem pravilniku so upravičeni vsi kmetje v
Občini Bohinj, ki se ukvarjajo z živinorejsko proizvodnjo v
taki meri, da ustvarjajo tržne viške.
3. člen
Sredstva je mogoče uveljavljati za vse površine:
– kjer je bila obnovljena travna ruša s preoravanjem
oziroma strojnim vsejavanjem,
– kjer so bile površine razpleveljene in
– kjer je bila upoštevana priporočena tehnologija s strani kmetijske svetovalne službe.
4. člen
Dotacija znaša 50% od cene opravljene storitve.
5. člen
Prosilci vložijo zahtevke na Občino Bohinj.
Vlogi so dolžni priložiti potrdilo kmetijske svetovalne
službe, da so izpolnjeni vsi pogoji tega pravilnika.
6. člen
Prispele vloge obravnava Komisija za kmetijstvo in
gozdarstvo pri Občinskem svetu občine Bohinj.
Sredstva se delijo po pravilniku, do porabe sredstev,
opredeljenih v ta namen v proračunu občine.
7. člen
V primeru, da prosilec krši obveznosti iz pravilnika, je
dolžan povrniti celoten znesek prejetih sredstev, vključno s
pripadajočimi obrestmi.
8. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za leto 1996.
Št. 113/96
Bohinj, dne 28. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

Št. 114/96
Bohinj, dne 28. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

DOBREPOLJE
2537.
Na podlagi 9. in 79. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95), odloka o proračunu Občine
Bohinj za leto 1996 (Uradni list RS, št. 21/96) in pravilnika o
finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Bohinj je Občinski svet občine Bohinj na 19. redni
seji, dne 28. 6. 1996, sprejel
PRAVILNIK
o sofinanciranju obnove degradirane travne ruše
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji za dodelitev
sredstev za intervencije v kmetijsko proizvodnjo, obnovo
degradirane travne ruše.

2538.
Na podlagi 29. in 63. člena zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št.
75/94) in določb začasnega poslovnika je Občinski svet občine Dobrepolje na 4. seji dne 6. 4. 1995 sprejel
SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Javna infrastruktura na področju kulture se v skladu z 29.
členom in z drugim odstavkom 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št.
75/94) postale na območju Občine Dobrepolje naslednje nepremičnine in oprema, ki so bile na dan 17. decembra 1994
družbena lastnina v upravljanju občine ali krajevnih skupnosti
in so pretežno namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti:
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Kulturni dom Dobrepolje, parc. št. 431/1 – pašnik, k.o.
Videm, vl. št. še ni določena. Sedanja vknjižba: Družbena
lastnina. Imetnik pravice uporabe: Občina Grosuplje. Za javno infrastrukturo se v tem domu določi: v pritličju: kulturna
dvorana z odrom, dvoranski balkon in kinokabina, vhodni
hodnik s sanitarijami, prostori za godbo oziroma garderoba
ob odru, soba pod godbenim prostorom in soba pod odrom,
garaža v kleti in komunikacijske poti (souporaba); v 1. nadstropju: prostori knjižnice (ca. 40 m2) in soba kulturnega
društva (ca. 12 m2). (Vložena je zahteva za denacionalizacijo
– Župnijski urad Videm Dobrepolje, odločba še ni izdana.)
Kot javna infrastruktura na področju kulture se ob istih
pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh prostorih,
ki služi kulturnim dejavnostim.
Št. 611-1/95
Dobrepolje, dne 6. aprila 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik l. r.

GROSUPLJE
2539.
Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 18.
seji dne 10. 7. 1996 sprejel
PRAVILNIK
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblika dodelitev sredstev, namenjenih za
finančne intervencije v kmetijstvu ter pogoje, kriterije in
način sofinanciranja izvajanja melioracij na področju Občine
Grosuplje.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije se zagotovijo:
– iz sredstev proračuna Občine Grosuplje za programe
ohranjanja in razvoja kmetijstva,
– iz namenskih sredstev – prispevki od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov,
– iz drugih virov.
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– večjo kakovost pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti,
– uvajanje kakovostnejših plemenskih živali ter tehnologije,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno koriščenje kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izobraževanja (tečaji, predavanja, ekskurzije),
– druge ukrepe, sprejemljive za razvoj kmetijstva.
5. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem oziroma sedežem in izvajanjem kmetijske dejavnosti
na območju Občine Grosuplje.
6. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo kot
subvencije, regresi in premije.
7. člen
Upravičenci uveljavljajo sredstva pod pogoji določenimi s tem pravilnikom, z razpisi ali javnimi objavami, ki jih s
sklepom sprejme župan ter objavi v glasilu javnega obveščanja in morajo vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev za posamezno vrsto finančne intervencije,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoji za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 15 dni
od dneva objave v glasilu javnega obveščanja in ne daljši od
30 dni od dneva objave ter naslov, na katerega se vložijo
prošnje.
8. člen
Upravičenost zahtevka in predlog za dodelitev sredstev
pripravi Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Grosuplje v okviru proračunskih sredstev namenjenih za
ohranjanje in razvoj kmetijstva. Župan odloča o dodelitvi
sredstev s sklepom.
9. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja Urad
za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Grosuplje.
V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik
dolžan takoj vrniti odobrena sredstva skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva odobritve
do dneva vračila sredstev.
II. UKREPI

3. člen
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoj kmetijstva določi Občinski svet občine Grosuplje z odlokom o
proračunu za tekoče leto.

10. člen
Finančne intervencije so namenjene za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje, in sicer za:
– plačila storitev,
– subvencije in premije v kmetijstvu,
– investicijske odhodke.

4. člen
Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva v Občini
Grosuplje se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kmetije,

11. člen
1. Plačila storitev
1.1. Posebne strokovne naloge kmetijske svetovalne
službe
Namen: izobraževanje kmečkih žena, kmetov in podeželske mladine, organiziranje strokovnih seminarjev in pre-
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davanj, demonstracij in raziskovalnih nalog ter drugih razvojnih dejavnosti na področju kmetijstva, ki jih izvaja in
organizira kmetijska svetovalna služba.
Pogoji za pridobitev sredstev: program kmetijske svetovalne službe za posamezno dejavnost, ki se priloži k vlogi
za dodelitev sredstev.
1.2. Analize zemlje in krme
Namen: analiza krme služi kot pomoč pri izračunavanju krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali,
analiza zemlje zmanjša stroške pridelovanja in služi za izračun gnojilnih načrtov, ki omejujejo onesnaženje okolja s
pravilno uporabo manjkajočih hranil.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek vloži kmetijska
svetovalna služba, ki predloži račun ter seznam koristnikov
in število vzorcev. Občina Grosuplje sofinancira analize zemlje in krme v višini 70% od celotne cene opravljene storitve.
1.3. Testiranje škropilnic, sejalnic, silokombanjev,
molznih naprav, ipd.
Namen: testiranje omogoča optimalno uporaba zaščitnih sredstev, manjše onesnaževanje okolja, optimalno uporabo semen, pridelavo kakovostne krme in pridobivanje higiensko neoporečnega mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevke vlaga organizator testiranja na osnovi dobljenih prijav zainteresiranih po
javnem razpisu, na osnovi računa ter poročila o opravljenem
testiranju. Občina Grosuplje sofinancira analize zemlje in
krme v višini 70% od celotne cene opravljene storitve.
2. Subvencije in premije v kmetijstvu
2.1. Sofinanciranje zatiranja mastitisa
Namen: zmanjšanje okužbe z latentnim mastitisom in
pospeševanje preventivnega zdravljenja živali.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so opravičeni
rejci na območju Občine Grosuplje, sredstva se nakazujejo
na podlagi predloženih računov s seznamom koristnikov, ki
jih predloži izvajalec storitve (Veterinarski zavod ljubljanske regije). Občina Grosuplje sofinancira analize zemlje in
krme v višini 70% od celotne cene opravljene storitve.
2.2. Umetno osemenjevanje
Namen: sofinancira se umetno osemenjevanje govejih
plemenic v višini 600 SIT od celotne cene storitve.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni
rejci na območju Občine Grosuplje, sredstva se nakažejo na
podlagi predloženih računov s seznamom koristnikov, ki jih
predloži izvajalec storitve (Veterinarski zavod ljubljanske
regije).
2.3. Sofinanciranje nakupa in zavarovanja plemenske
živine
Namen: spodbujanje nakupa plemenskih živali z namenom izboljšanja proizvodnosti ter zavarovanje živali. Občina
Grosuplje sofinancira nakup plemenske živine v višini 10%
od nabavne cene živali, zavarovanje pa v višini 2.000 SIT po
živali.
Pogoji za pridobitev sredstev: sofinancira se nabavna
cena ali cena zavarovanja plemenske živali, zahtevku je
potrebno priložiti mnenje kmetijske svetovalne službe in
potrdilo o nakupu ali zavarovanju plemenske živali.
2.4. Pospeševanje čebelarstva
Namen: spodbujanje razvoja čebelarstva in zatiranje
kužnih bolezni.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek z opredelitvijo
natančnega vsebinskega in finančnega programa vložijo čebelarska društva.
2.5. Sofinanciranje pristojbin za promet z mlekom
Namen: sredstva so namenjena preiskavam na kužne
bolezni in vnetje vimena živali, katerih produkti so namenjeni javni potrošnji in jih plačujejo kmetje glede na količino
oddanega mleka. Pregled izvaja pristojna veterinarska služ-
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ba. Občina Grosuplje sofinancira pristojbino za promet z
mlekom v skladu s predpisi, ki urejajo pritojbine za promet z
mlekom, v višini 0,28 SIT za liter oddanega mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek vloži kmetijska
zadruga na podlagi računa izvajalca storitve, ki mu je priložen seznam kmetov oziroma količina oddanega mleka.
2.6. Premije za mlado pitano govedo
Namen: preusmeritev kmetij iz mlečne na mesno proizvodnjo, do sredstev so upravičeni rejci mladega pitanega
goveda, ki ga oddajo v zakol. Sredstva se dodeljujejo v
višini 30 SIT za kilogram oddanega mesa.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek s priloženim
dokazilom o količini oddanega mesa vloži za vse rejce mladega pitanega goveda kmetijska zadruga. Kmetijska zadruga
si stroške krije v višini 1% od premije za oddano meso.
3. Investicijski odhodki
3.1. Agromelioracije in vzdrževanje melioracijskih sistemov
Namen: sredstva so namenjena za izboljšanje fizikalno
-kemičnih in bioloških lastnosti tal. Dela obsegajo odstranitev zarasti in skalnih samic, ki na kmetijskem zemljišču
ovirajo obdelavo, planiranje in ravnanje terena po odstranitvi zarasti in grmovja, ureditev poti za dostop na kmetijsko
zemljišče ter čiščenje in ureditev brežin in obstoječe hidromelioracijske mreže. Za sredstva lahko zaprosijo lastniki,
solastniki ali najemniki kmetijskega zemljišča, ki imajo zemljišča na območju Občine Grosuplje in se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. Občina Grosuplje iz namenskih sredstev za
urejanje kmetijskih zemljišč sofinancira melioracije v višini
70% celotne vrednosti izvedenih del. Lastniki, solastniki in
najemniki zemljišč so dolžni sodelovati pri izvajanju strojnih del, izvesti potrebna ročna dela (pri odstranjevanju zarasti in kamenja ter finem planiranju zemljišč) ter zemljišče
vzdrževati.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijave za sofinanciranje
melioracij se zberejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi
župan v sredstvih javnega obveščanja. V razpisu je natančneje definirana dokumentacija, ki jo mora vloga vsebovati.
Dela se izvajajo na podlagi sklepa župana o višini odobrenih
strojnih ur.
3.2. Celostni razvoj podeželja
Namen: spodbujanje, uvajanje in izvajanje ter sofinanciranje urejanje podeželja in obnove vasi na območju Občine
Grosuplje.
Pogoji za pridobitev sredstev: upoštevajo se pogoji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
12. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev
za posamezno vrsto intervencije se le-ta prerazporedijo v
druge namene, določene v skladu z določbami tega pravilnika, o čemer odloča župan Občine Grosuplje.
III. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati takoj po objavi.
Št. 321-04/96
Grosuplje, dne 10. julija 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.
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KOBARID
2540.
Na podlagi 2. in 5. člena odloka o parkirnem redu na
posameznih območjih Občine Kobarid je Občinski svet občine Kobarid dne 18. 7. 1996 sprejel
SKLEP
o določitvi parkirnih območij in cen parkiranja
ob rekah Soči in Nadiži za leto 1996
1
Odlok o parkirnem redu na posameznih območjih Občine Kobarid velja na naslednjih območjih:
1. Trnovo ob Soči – izstop iz reke Soče pri mostu,
2. Trnovo ob Soči – južni izstop iz reke Soče,
3. izstop iz reke Soče južno od Napoleonovega mosta
pri Kobaridu,
4. Nadiža pri Kredu,
5. Nadiža pri Podbeli.
2
Cene parkiranja na območjih iz 1. točke tega sklepa so:
a) Trnovo ob Soči – izstop pri mostu
– dnevne karte: 400 SIT za osebni avtomobil,
1.600 SIT za kombi do 14 sedežev,
3.200 SIT za avtobus.
– tridnevne karte: 800 SIT za osebni avtomobil,
3.200 SIT za kombi do 14 sedežev,
6.400 SIT za avtobus.
– tedenske karte: 1.200 SIT za osebni avtomobil,
6.400 SIT za kombi do 14 sedežev,
12.800 SIT za avtobus.
– letne karte:
6.400 SIT za osebni avtomobil,
60.000 SIT za kombi do 14 sedežev,
90.000 SIT za avtobus.
b) Nadiža pri Kredu in Podbeli
– dnevne karte: 300 SIT za osebni avtomobil.
3
Parkirnina se plačuje od 19. julija do 30. septembra.
4
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 19. 7. 1996 dalje.
Št. 355-1/95
Kobarid, dne 18. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

KOBILJE
2541.
Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, in 71/93), 6. člena navodila o merilih za to, kaj se
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lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po
zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko
šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) ter
20. člena statuta Občine Kobilje, je Občinski svet občine
Kobilje na 20. seji dne 15. 7. 1996 sprejel
ODLOK
o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov
in njihovih družin v Občini Kobilje
1. člen
S tem odlokom se določi vrsta, največja velikost ter
način gradnje pomožnih objektov in drugih posegov v prostor za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Kobilje.
2. člen
Za pomožne objekte za potrebe občanov in njihovih
družin se štejejo:
– lopa za hrambo krme in stelje ter kmetijskih strojev in
silos za siliranje zelene krme,
– garaža za en osebni avto, manjši rastlinjak, manjši
objekt za rejo malih živali, drobnice in čebeljnjak,
– drvarnica, shramba, vrtna uta, vkopana klet – zemljanka ter koruznjak,
– manjši hlev za svinje,
– mali kontejner oziroma mali rezervoar za utekočinjen
naftni plin ter izvedba priključka na obstoječe objekte,
– plastenjak,
– vetrolov k obstoječemu objektu,
– odprta ali nadkrita terasa kot podaljšek obstoječe strešine,
– obcestna ograja,
– priključek na javno pot.
3. člen
Velikost pomožnih objektov naštetih v 2. členu tega
odloka ne sme presegati naslednjih površin:
– iz 1. alineje 40 m2 oziroma talni silosi 50 m2, vertikalni silosi 30 m2,
– iz 2. alineje do 25 m2,
– iz 3. alineje do 20 m2,
– iz 4. alineje do 6 m2,
– iz 5. alineje do 5 m3,
– iz 6. alineje od 20 m2 do 1000 m2,
– iz 7. alineje do 6 m2.
4. člen
Pomožni objekti, našteti v 2. členu tega odloka, so
lahko leseni ali zidani, temelji objektov pa so lahko pasovni
ali točkovni.
Pomožne objekte je možno postaviti ali zidati samostojno ali kot prizidke k obstoječim zgradbam ob upoštevanju požarnovarnostnih predpisov.
Ti objekti so enoetažni, višina etaže je dovoljena največ
do 3 m.
Odmik pomožnega objekta od sosednje parcelne meje
je najmanj 1 m. Ob soglasju soseda mejaša je odmik lahko
tudi manjši.
5. člen
Naklon strešin, vrsta in barva kritine mora biti prilagojena okoliškim objektom.
6. člen
Obcestne ograje morajo biti grajene tako, da ni oviran
pregled. Odmiki od javnih poti oziroma cest morajo biti v
skladu z veljavnimi predpisi. Maksimalna višina ograje je
1,20 m.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 39 – 26. VII. 1996

7. člen
K vlogi za priglasitev del je pristojnemu upravnemu
organu Upravne enote Lendava potrebno predložiti:
– zemljiškoknjižni izpisek oziroma dokazilo o razpolaganju z zemljiščem,
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim
objektom,
– opis nameravane graditve.
Za gradnjo ograj in cestnih priključkov je potrebno
priložiti še soglasje upravljalca cest.
8. člen
V območjih naselij, ki se urejajo s prostorsko izvedbenimi načrti, so dovoljene gradnje pomožnih objektov, kolikor bodo izpolnjeni požarni in sanitarni pogoji po predhodni
pridobitvi urbanističnega mnenja.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 494/96
Kobilje, dne 17. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.

2542.
Na podlagi 7. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradne objave občin Pomurja, št. 1/88)
ter 20. člena statuta Občine Kobilje, je Občinski svet občine
Kobilje na 20. seji dne 15. 7. 1996 sprejel
SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kobilje
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobilje za leto 1996 znaša 0,027 SIT.
2. člen
Ta sklep velja od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1996 in se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.

Stran 3477

KOČEVJE
2543.
Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 39/95 in 48/95) je Občinski svet občine
Kočevje na seji dne 16. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto
1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Kočevje
za leto 1995, katerega sestavni del je tudi podračun rezervnega sklada Občine Kočevje.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu so
naslednji:
I. sredstva proračuna
– prihodki
1.020,521.983,81
– odhodki
920,332.249,48
– presežek prihodkov nad odhodki 100,189.734,33
II. sredstva rezervnega sklada
– prihodki
3,500.000,00
– odhodki
1,027.631,00
– presežek prihodkov nad odhodki
2,472.369,00
3. člen
Del presežka prihodkov nad odhodki proračuna se prenese namensko v proračun za leto 1996, in sicer:
– presežek v višini 48,629.476,87 SIT se namensko
razporedi za stanovanjsko področje v letu 1996,
– presežek v višini 21,110.797,48 SIT se namensko
razporedi za sklad stavbih zemljišč v letu 1996,
– presežek v višini 30,449.459,98 SIT se razporedi v
prihodke proračuna Občine Kočevje za leto 1996.
4. člen
Ostanek sredstev rezervnega sklada v znesku
2,472.369,00 SIT se prenese v korist rezervnega sklada
Občine Kočevje za leto 1996.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega
odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 401-3/96-0121
Kočevje, dne 18. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.
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Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki
Zap.Vrsta prihodkov
št.
1

Plan 1995

Delež v sk.
por. plan

Realizacija
31. 12. 1995

Delež v sk.
por. realiz.

Indeks
5/3

3

4

5

6

7

654,881.000,00
226,493.744,38
129,725.255,62
1.011,100.000,00

64,8
22,4
12,8
100,0

663,563.708,59
227,233.019,81
129,725.255,41
1.020,521.983,81

65,0
22,3
12,7
100,0

101,3
100,3
100,0
100,9

2

I. Prihodki za zagotovljeno porabo
II. Prihodki za druge naloge
III. Prenos prihod.iz pret.leta
Vsi prihodki skupaj (I + II + III)

Odhodki
Zap.Namen
št.
1

Plan1995

Delež v sk.
por. plan

Realizacija
31. 12. 1995

Delež v sk.
por. realiz.

Indeks
5/3

3

4

5

6

7

85,000.000,00
250,648.400,00
134,753.320,00
31,449.000,00
22,782.000,00
40,929.125,00
25,100.000,00
800.000,00
3,000.000,00
11,625.000,00
109,620.000,00
97,880.000,00
32,663.981,56
86,458.280,00
20,000.000,00
6,000.000,00

8,4
24,8
13,3
3,0
2,3
4,1
2,5
0,1
0,3
1,1
10,8
9,7
3,1
8,6
2,0
0,6

83,490.201,74
249,910.054,58
132,818.287,00
30,056.202,81
21,636.069,50
40,904.783,60
25,138.258,60
675.621,00
2,810.667,90
10,267.562,50
108,814.861,20
96,064.953,02
7,173.036,19
31,144.091,80
22,503.653,48
5,821.726,40

9,1
27,2
14,4
3,3
2,4
4,5
2,7
0,1
0,3
1,1
11,8
10,4
0,8
3,3
2,4
0,6

98,2
99,7
98,6
95,6
95,0
99,9
100,1
84,5
93,7
88,3
99,3
98,1
22,0
36,0
102,3
97,0

3,326.000,00
17,563.000,00
24,500.338,00
700.000,00

0,3
1,8
2,4
0,1

3,329.995,80
17,562.307,00
23,700.843,37
287.832,24

0,4
1,9
2,6
–

100,1
100,0
96,7
41,1

3,500.000,00
2,001.555,44
1.010,300.000,00
800.000,00
1.011,100.000,00

0,4
0,2

3,500.000,00
2,001.598,75
919,612.608,48
719.641,00
920,332.249,48

0,4
0,2

100,0
100,0
91,0
90,1
91,0

2

1. Občinski organi in uo
2. Izobraževanje
3. Otroško varstvo
4. Socialno varstvo
5. Zdravstvo
6. Kultura
7. Šport
8. Kmetijstvo
9. Razvoj - turizem
1o. Malo gospodarstvo
11. Cestno gospodarstvo
12. Komunalno gospodarstvo
13. Sklad stavbnih zemljišč
14. Stanovanjsko gospodarst
15. Poslovni prostori
16. Urejanje prostora
17. Varstvo pred nesrečami
a) CZ
b) PV
18. Druge javne potrebe
19. Plačila obresti
20. Oblikovanje rezerv
a) RS
b) TS
Odhodki skupaj
Račun financiranja
Odhodki skupaj

2544.
Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 1. in 4. člena zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 18/90, 4/91, 20/91, 12/92, 19/92, 8/93,
16/94 in 19/95) in 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 39/95 in 48/95), je Občinski svet občine Kočevje
na 18. seji dne 16. 7. 1996 sprejel
ODLOK
o občinskih upravnih taksah
1. člen
Na območju Občine Kočevje se za vloge, odločbe,
potrdila ter za druge spise in dejanja pri organih občinske
uprave, plačujejo občinske upravne takse.

0,1
100,0

0,1
100,0

Za spise in dejanja iz občinske pristojnosti ter za druga
dejanja v upravnih stvareh, se glede vrednosti točke uporabljajo določbe zakona o plačevanju določenih upravnih taks
(Uradni list RS, številka 34/91-I in 13/93).
2. člen
Takse se smejo zaračunati samo za spise in dejanja, ki
so določeni v taksni tarifi tega odloka.
Taksna tarifa je sestavni del tega odloka in določa
število točk glede na vrednotenje posameznega dejanja občinskega upravnega organa.
3. člen
Občinske upravne takse se plačujejo v gotovini.
Takso mora plačati tisti, ki s svojo vlogo oziroma zahtevo
sproži postopek za dejanja, ki so predvidena v taksni tarifi.
Če sta za isti spis ali dejanje dva taksna zavezanca ali
več, je njihova obveznost solidarna.
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4. člen
Zavezanci za plačilo takse so: fizične osebe, gospodarski subjekti in pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridobitno
dejavnostjo.
Zavezanec za plačilo takse je tudi skupina občanov, ki
nima statusa pravne osebe.
5. člen
Takse ne plačujejo državni organi, samoupravne organizacije in skupnosti, ki jih določa zakon o upravnih taksah
(Uradni list RS, številka 18/90-prečiščeno besedilo, popravek
v št. 33/90, 20/91-I in 12/92).
Taks so oproščeni tudi spisi in dejanja, ki jih določa
20. člen zakona o upravnih taksah.
6. člen
Za občinske upravne takse veljajo oprostitve in olajšave, ki jih določa zakon o upravnih taksah.
7. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna
taksa, je treba navesti, da je taksa plačana, kolikšen znesek in
po kateri številki taksne tarife.
8. člen
Naravnost od stranke se ne sme sprejeti vloga oziroma
zahteva, za katero ni plačana upravna taksa.
Če pa pride vloga oziroma zahteva po pošti, se pošlje
taksnemu zavezancu pismeni opomin, naj v 10 dneh po
prejemu opomina plača takso v skladu s tem odlokom.
9. člen
Če taksni zavezanec ne plača takse po opominu, se mu
ne izda odločba, mnenje oziroma drugo dejanje, za katero je
pristojen organ občinske uprave.
10. člen
Takso je treba plačati takrat, ko nastane taksna obveznost.
Taksna obveznost pa nastane, ko vloga prispe po pošti,
oziroma se izroči pristojnemu organu občine.
11. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake
pravice in obveznosti, kot jih imajo slovenski državljani.
12. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je
plačal večjo takso, kot je predpisana, ima pravico do povrnitve vse oziroma preveč plačane takse.
13. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen župan,
oziroma, po njegovem pooblastilu, načelnik urada župana.
14. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 417-3/96-121
Kočevje, dne 18. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.
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TAKSNA TARIFA
Taksa v točkah
I. Vloge
Tar. št. 1
Za prošnje, zahteve, predloge, prijave,
priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi
predpisana kakšna druga taksa.
Tar. št. 2
Za vlogo, s katero stranka zaprosi za koncesijo

5

120

Tar. št. 3
Za vloge o odkupu, menjavi ali najemu
družbene lastnine v splošni rabi
Opomba: Taksa se ne plača za poznejše
vloge, ki so potrebne tekom postopka.

100

Tar. št. 4
Za vloge o odkupu in menjavi družbene
lastnine oziroma pravice uporabe

80

Tar. št. 5
Za vlogo o izdaji mnenja o podaljšanju
obratovalnega časa za gostinske dejavnosti

20

II. Potrdila
Za pritožbo zoper odločbo ali sklep, izdan v upravni
stvari.
Tar. št. 6
Za izdajo potrdila o vrsti rabe po veljavnem
družbenem planu, izdanega na podlagi posebnega
ugotovitvenega postopka

20

Tar. št. 7
Za izdajo potrdila o vrsti rabe po veljavnem
družbenem planu, izdanega na podlagi uradnih evidenc

10

III. Odločbe
Tar. št. 8
Za izdajo odločbe o obratovalnem času trgovin.
Opomba: Za odločbo o pritožbi se ne plača taksa.
Tar. št. 9
Za vse odločbe, za katere ni prepisana
posebna taksa

20

20

IV. Opomin
Tar. št. 10
Za opomin za plačilo takse od zneska neplačane takse:
1. nad 75 točk
50
2. do 75 točk
15
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2545.
Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list
RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS,
št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95 in 48/95) je Občinski svet občine
Kočevje na 18. seji dne 16. 7. 1996 sprejel
ODLOK
o komunalnih taksah v Občini Kočevje
1. člen
V Občini Kočevje se s tem odlokom predpisujejo komunalne takse za naslednje predmete, storitve in površine:
1. za uporabo glasbenih avtomatov in drugih igralnih
sredstev v javnih lokalih,
2. za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori
ter za opravljanje gostinske in turistične dejavnosti na teh
površinah,
3. za začasno uporabo javnega prostora (kioski, stojnice, šotori ipd.),
4. za začasno uporabo trgov in drugih javnih površin,
razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev,
5. za začasno uporabo javnega pločnika,
6. za reklamne napise, objave in oglase na elektronskih
napravah, panojih, tablah ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali
drugače označeni na javnih mestih,
7. za vitrine, v katerih se predstavlja blago ali dejavnost
zunaj poslovne stavbe.
Komunalne takse se ne odmerijo:
– za primere in storitve, ki se uporabljajo izključno za
humanitarne namene,
– v primerih, ko je uporaba javne površine že zajeta v
vrednosti poslovnega prostora, ki je občinska last, za katerega uporabnik javne površine (kot najemnik poslovnega prostora) plačuje občini (kot najemodajalcu) najemnino,
– v primerih, ko občinski svet sprejme sklep, da gre za
širši družbeni interes ter na ta način oprosti posameznega
taksnega zavezanca plačila komunalne takse
– v primerih oprostitev, ki so navedene v tarifi komunalnih taks.
2. člen
Komunalne takse se plačujejo po tarifi komunalnih taks.
Višina komunalne takse za posamezne taksne predmete
oziroma storitve je določena v taksni tarifi, ki je sestavni del
tega odloka.
Vrednost točke znaša 10 SIT.
Vrednost točke se usklajuje mesečno z gibanjem cen na
drobno v Republiki Sloveniji.
3. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete, storitve ali površine, za katere so uvedene
komunalne takse.
Taksni zavezanec je lahko tudi lastnik ali najemnik
nepremičnine, na kateri se nahaja predmet ali izvaja storitev.
Komunalna taksa za določeni taksni predmet se lahko
odmeri le enemu taksnemu zavezancu.
V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun, pobiranje ali odvod pobrane takse dolžna zagotoviti
pravna ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec.
Komunalno takso odmerja, pobira in izterjuje pristojen
organ Občine Kočevje.
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Občina Kočevje lahko pooblasti pristojno davčno službo ali drugo organizacijo za odmero, pobiranje in izterjavo
komunalne takse za posamezne predmete in storitve.
4. člen
V primerih, ko je taksa določena v letnem znesku,
nastane taksna obveznost z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom
meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil pristojen občinski organ o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni
mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
5. člen
Zavezanec je dolžan pristojnemu občinskemu organu
prijaviti nastanek taksne obveznosti najkasneje v 15 dneh od
nastanka taksne obveznosti, če v taksni tarifi ni drugače
določeno.
Prijava nastanka taksne obveznosti mora vsebovati podatke o zavezancu in vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višini komunalne takse.
6. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci v gotovini vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno.
Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, se mu
plačilo takse predpiše s posebno odločbo, katero izda pristojen občinski organ ali po njegovem pooblastilu pristojna
davčna služba.
Takse, ki so določene v letnih zneskih, se plačujejo
polletno vnaprej in zapadejo v plačilo 1. januarja in 1. junija
v letu, plačane pa morajo biti v tridesetih dneh od vročitve
odločbe.
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, oziroma ko gre za začasno namestitev ali uporabo taksnega predmeta, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta, o tem
obvestiti pristojen občinski organ in plačati predpisano takso, razen če je v tarifi drugače določeno.
Če je za postavitev ali uporabo določenega taksnega
predmeta potrebno soglasje ali dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo soglasja oziroma dovoljenja. Izvajanje te določbe zagotavlja organ, ki soglasje
oziroma dovoljenje izdaja.
7. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravi po določbah zakona o davkih občanov, če je taksni zavezanec fizična
oseba, ter po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih obveznosti pravnih oseb, če je taksni zavezanec
pravna oseba.
Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh
letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh
letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
8. člen
Komunalne takse so prihodek Občine Kočevje in se
zbirajo v njenem proračunu. Način uporabe prihodkov iz
komunalnih taks se določi vsako leto z odlokom o občinskem proračunu.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojen
organ Občine Kočevje ali od strani Občine Kočevje pooblaščena organizacija.
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9. člen
Predmet odmere komunalnih taks po tem odloku so
tudi taksni predmeti, storitve in površine, ki so na dan uveljavitve tega odloka v uporabi, pa zanje komunalna taksa ni
bila plačana ali odmerjena.
Taksni zavezanci so dolžni taksne predmete, storitve in
površine iz prvega člena prijaviti pristojnemu občinskemu
organu v petnajstih dneh po uveljavitvi tega odloka. Taksna
obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti
tega odloka.
10. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem
odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SIT se kaznuje
posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Določili prvega in drugega odstavka se med seboj ne
izključujeta.
11. člen
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka
taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi pristojni organ Občine Kočevje ali s strani Občine Kočevje pooblaščene organizacije.
V primeru neplačevanja komunalne takse odredi župan
preprečitev nadaljnje uporabe ali prisilno odstranitev taksnega predmeta, na stroške taksnega zavezanca.
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po tej tarifi ne štejejo radijski in televizijski sprejemniki,
nameščeni v javnih lokalih.
3. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, kavarne, nočni lokali, društveni prostori, bifeji, okrepčevalnice ipd.), kot tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi,
terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.
Tarifna številka 2
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača
letna taksa:
točke
a) za avtomatsko kegljišče (od steze)
1.500
b) za elektronski igralni avtomat
5.000
c) za biljard (navadni ali avtomatski)
4.000
d) za druga igralna sredstva razen,
če ni z zakonom drugače določeno
3.000
Pojasnilo:
1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih
se plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.
2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so
razni stenski avtomati (neelektronski “ročni pikado”), namizna igralna sredstva (nogomet, košarka, marjanca ipd.) in
podobne naprave ter balinišča in minigolfi, ne glede na vrsto
pogona in način plačevanja uporabe sredstev.
3. Komunalna taksa se ne plača za uporabo šaha, domina, igralnih kart.
4. Za opredelitev taksnega zavezanca in javnega lokala
se smisleno uporabljajo določbe, ki veljajo za tarifno številko 1.

TARIFA KOMUNALNIH TAKS

Tarifna številka 3
Za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ter
za opravljanje gostinske in turistične dejavnosti se plača
taksa dnevno za vsak uporabljeni m 2 površine, po naslednjih
kriterijih:
1. za gostinstvo, slaščičarno, za trgovino
5 točk,
2. za namene gradbeništva (adaptacija poslovnih in stanovanjskih prostorov)
– v obdobju od 1. 5. do 30. 9.
1 točka
– izven tega obdobja
0 točk.
Pojasnilo:
1. Z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna
površina cest, pločnikov in trgov pred poslovnimi in drugimi
prostori.
2. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz 1.
točke.
3. Zavezanci po tej tar. št. morajo pet dni pred uporabo
javne površine sporočiti pristojnemu organu Občine Kočevje, v kakšne namene in kako dolgo nameravajo uporabljati
javno površino, pridobiti ustrezno dovoljenje in hkrati plačati takso.
4. Kdor uporablja javno površino brez dovoljenja občine, oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju,
plača komunalno takso v trojnem znesku od 1. 1. do 31. 12.,
oziroma za dejanski čas uporabe, če gre za začasno uporabo.

Tarifna številka 1
Za uporabo vsakega glasbnega avtomata (juke-box) v
javnih lokalih se plača letna taksa 3.000 točk.
Pojasnilo:
1. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima
v svojem lokalu glasbeni avtomat ne glede na to, ali je
lastnik avtomata ali ne.
2. Ta taksa se plačuje le od uporabe glasbenih avtomatov, ki proti vplačilu avtomatično reproducirajo glasbo, ne
pa od uporabe drugih naprav, ki s pomočjo električne energije ali na kak drug mehanični način reproducirajo glasbo
(gramofoni, magnetofoni ipd.). Med glasbene avtomate se

Tarifna številka 4
1. Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen
pločnikov, se za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav,
plača taksa dnevno:
– za vsak uporabljeni m2 površine 5 točk.
2. Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen
pločnikov, se za zabavne prireditve za gospodarske namene,
plača taksa dnevno:
– za vsak uporabljeni m2 površine 10 točk.
Pojasnilo:
1. Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali
prireditelj zabavne prireditve za gospodarske namene.

12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
komunalnih taksah v Občini Kočevje (Skupščinski Dolenjski list, št. 7/72, Uradni list SRS, št. 11/82, 1/84, 16/86,
38/86, 16/87, 13/88).
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 417-4/96-132
Kočevje, dne 18. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.
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2. Zavezanci po tej tar. št. morajo pet dni pred uporabo
javne površine sporočiti pristojnemu organu Občine Kočevje,
v kakšne namene in kako dolgo nameravajo uporabljati javno
površino, pridobiti ustrezno dovoljenje in hkrati plačati takso.
3. Kdor uporablja javno površino brez dovoljenja občine oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju,
plača komunalno takso v trojnem znesku od 1. 1. do 31. 12.,
oziroma za dejanski čas uporabe, če gre za začasno uporabo.
Tarifna številka 5
Za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori
se plača taksa od vsakega m2 dnevno 20 točk.
Pojasnilo:
1. Taksni zavezanec je podjetje ali druga organizacija
oziroma občan, ki uporablja javni pločnik. Takse se ne plača
za tako uporabo pločnika, ki drugih uporabnikov trajno ne
ovira (npr. dohod v lokal, prinašanje in odnašanje blaga in
drugih običajnih tovorov, dovoz kuriva ipd.).
2. Zavezanci po tej tar. št. morajo pet dni pred uporabo
pločnika sporočiti pristojnemu organu Občine Kočevje, v
kakšne namene in kako dolgo nameravajo uporabljati pločnik, pridobiti ustrezno dovoljenje in hkrati plačati takso.
3. Taksa po tej tarifi se ne plača v primerih uporabe
pločnika zaradi izvajanja fasadnih del.
4. Kdor uporablja javni pločnik brez dovoljenja občine
oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju,
plača komunalno takso v trojnem znesku od 1. 1. do 31. 12.,
oziroma za dejanski čas uporabe, če gre za začasno uporabo.
Tarifna številka 6
Za uporabo javnega prostora za začasne namene se
plača taksa dnevno:
A) za vsak uporabljeni m 2 površine po naslednjih kriterijih:
– za kioske:
a) prodaja pijač, hrane, sadja in zelenjave
10 točk,
b) prodaja cvetja, sveč, časopisov,
spominkov in knjig
5 točk,
c) prodaja obrtnih izdelkov
5 točk,
– za stojnice:
a) prodaja sadja in zelenjave
10 točk,
b) prodaja hrane in pijače na prireditvah
10 točk,
c) prodaja cvetja, sveč, časopisov,
spominkov in knjig
5 točk,
d) prodaja obrtnih izdelkov
5 točk,
– za cirkus in zabavni park:
3 točke
– za prekope in druge začasne namene:
3 točke
B) za ostale načine uporabe, po naslednjih kriterijih:
– za premične gostinske prikolice: 150 točk za prikolico dnevno
Pojasnilo:
1. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega
prostora. Pozimi se taksa plačuje tudi za stojnice, kioske in
premične gostinske prikolice, ki so postavljeni ob in na
smučiščih oziroma poleti postavljeni ob kopališčih.
2. Za zasedeno površino se šteje vsa površina, katere
uporaba je začasno omejena ali izključena zaradi uporabe v
namene, določene v tej tar. štev.
3. Pri kioskih in stojnicah se šteje za zasedeno površino
vsa površina pod kioskom oziroma stojnico ter pod razmeščeno robo in opremo, povečana za 1 m na vse strani od
zaokroženega roba tako zasedene javne površine.
4. Taksa za uporabo javnih površin se ne plača:
– za namene gradbišča, prekopov in drugih začasnih
namenov, če je investitor občina ali krajevna skupnost,
– za uporabo javnega prostora na organiziranih tržnicah, ki so v upravljanju občine,
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– za uporabo javne površine, za katero je uporaba in
plačilo urejeno s pogodbo, sklenjeno s pristojnim občinskim
organom, če je v pogodbi to izrecno navedeno.
5. Zavezanci po tej tar. št. morajo pet dni pred uporabo
javnega prostora sporočiti pristojnemu organu Občine Kočevje, v kakšne namene in kako dolgo nameravajo uporabljati pločnik, pridobiti ustrezno dovoljenje in hkrati plačati
takso.
6. Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine,
oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju,
plača komunalno takso v trojnem znesku od 1. 1. do 31. 12.,
oziroma za dejanski čas uporabe, če gre za začasno uporabo.
Tarifna številka 7
Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah
in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni
na javnih mestih, se plača taksa od velikosti:
1. če so trajnega značaja:
a) do 2 m2 2000 točk letno
b) od 2–5 m2 4000 točk letno c) nad 5 m2 10000 točk
letno;
2. če so začasnega značaja:
a) do 2 m2 6 točki dnevno
b) od 2–5 m 2 12 točk dnevno
c) nad 5 m 2 30 točk dnevno.
3. Točke pod zap.št. 1 in 2 se pomnožijo:
a) s faktorjem 0,25 za informacijske napise o lokaciji
pravnih oseb ali posameznikov, ki imajo poslovne prostore v
kraju postavitve,
b) s faktorjem 1 za reklamna sporočila pravnih oseb ali
posameznikov, ki imajo sedež v Občini Kočevje,
c) s faktorjem 2 za reklamna sporočila pravnih oseb ali
posameznikov, ki nimajo sedeža v Občini Kočevje,
d) s faktorjem 4 za elektronske naprave, ki se ukvarjajo
s trženjem reklam.
Pojasnilo:
1. Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu,
kadar je nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede na lastništvo nepremičnin, na katerih je taksni predmet nameščen.
2. Zavezanci za plačilo komunalne takse te tarife so
lastniki tabel, elektronskih in drugih naprav, namenjenih za
reklamiranje, objavo oziroma oglase.
3. Plačila komunalne takse po tej tarifni številki so
oproščene organizacije, ki opravljajo dejavnost nekomercialnega namena.
4. Takse po tej tarifni številki se ne plačujejo za napise
firm na lastnih zgradbah, ki so po zakonu ali odloku občine
obvezni. V primeru, da je na poslovni stavbi več označb
firm, se taksa ne plača od ene označbe, nadaljnje označbe pa
se štejejo kot reklamni napisi v smislu te tarifne številke.
5. Takse po tej tarifni številki so oproščeni reklamni
napisi v zaprtih prostorih (izložbah, avlah ipd.), ki se nanašajo na blago, ki ga v teh prostorih prodajajo, ali na dejavnost,
ki se v zgradbi odvija.
6. Javni zavodi in društva, financirani iz proračuna
Občine Kočevje, so oproščeni plačila takse po tej tarifni
številki za namene, ki jih financira proračun.
7. Kot površino taksnega predmeta po tej tar. št. štejemo celotno površino reklamnega sporočila oziroma površino
pravokotnika, ki zaobjame vse dele reklamnega sporočila.
8. Zavezanci po tej tar. št. morajo pet dni pred postavitvijo reklamnega napisa sporočiti pristojnemu organu Občine Kočevje, v kakšne namene in kako dolgo postavljajo
reklamni napis (začasno ali trajno) ter velikost le-tega, pridobiti ustrezno dovoljenje in hkrati plačati takso. Zavezanci za
plačilo takse po tej tarifi za reklamne napise trajnega značaja, morajo pristojnemu občinskemu organu sproti sporočati
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vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.
9. Kdor postavlja reklamne napise brez dovoljenja občine oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju,
plača komunalno takso v trojnem znesku od 1. 1. do 31. 12.,
oziroma za dejanski čas uporabe, če gre za začasno uporabo.
Tarifna številka 8
Za vsako vitrino, v kateri se predstavlja blago ali dejavnost zunaj poslovne stavbe, se plača taksa od velikosti:
a) do 2 m2 2500 točk letno
b) nad 2 m 2 5000 točk letno.
Pojasnilo:
1. Zavezanec za plačilo komunalne takse te tarife je
lastnik vitrine.
2. Plačila komunalne takse po tej tarifni številki so
oproščeni javni zavodi in društva, ki so financirani iz proračuna Občine Kočevje, če se vitrina uporablja za namene, ki
jih financira proračun.
3. Zavezanci po tej tar. št. morajo pet dni pred postavitvijo vitrine obvestiti pristojni organ Občine Kočevje ter
sporočiti velikost le-tega, pridobiti ustrezno dovoljenje in
hkrati plačati takso. Enako so dožni sproti sporočati vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.
4. Kdor postavlja vitrine brez dovoljenja občine oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača
komunalno takso v trojnem znesku od 1. 1. do 31. 12.,
oziroma za dejanski čas uporabe.
Št. 417-4/96-132
Kočevje, dne 18. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

2546.
Na podlagi 4. in 111. člena stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I in 21/94) in 16. člena
statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95 in 48/95-I),
je Občinski svet občine Kočevje na 18. seji, dne 16. 7. 1996
sprejel
PRAVILNIK
o oddaji službenih stanovanj v najem
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novna šola Ob Rinži, Kočevje, Osnovna šola Stara Cerkev,
Osnovna šola Fara, Osnovna šola Ljubo Šercer, Kočevje,
Glasbena šola Kočevje, Vrtec Kočevje, Center za socialno
delo občine Kočevje, Zdravstveni dom Kočevje – za kader,
ki je vključen v mrežo javne zdravstvene službe na primarni
ravni, Lekarna Kočevje, Knjižnica Kočevje, Muzej Kočevje,
Hydrovod Kočevje, Komunala Kočevje in Občinska uprava
občine Kočevje.
Do službenih stanovanj je upravičen tudi kader v javnih
zavodih, katerih ustanoviteljica ni Občina Kočevje, njihova
normalna dejavnost pa je v občinskem interesu, to sta: Gimnazija Kočevje in Srednja šola Kočevje.
3. člen
Službena stanovanja oddaja v najem župan občine za
določen čas, to je za čas trajanja delovnega razmerja upravičencev v dejavnostih, naštetih v 2. členu tega pravilnika.
4. člen
Kandidati so upravičeni do dodelitve službenega stanovanja v najem, če nimajo ustrezno rešenega stanovanjskega
problema po kriterijih iz 1. odstavka 6. člena pravilnika.
Določila iz prvega odstavka ne veljajo v primerih, če ni
rednega javnega prevoza iz mesta stalnega bivališča do delovnega mesta oziroma je mesto stalnega bivališča oddaljeno
nad 35 km.
II. OSNOVE IN MERILA ZA DODELJEVANJE
SLUŽBENIH STANOVANJ
5. člen
Službena stanovanja se oddajo v najem na podlagi naslednjih osnov in meril:
I. Pomembnost delovnega mesta
točke
1. direktor, ravnatelj, predstojnik, funkcionar
35
2. pomočnik ravnatelja ali direktorja,
vodja oddelka ali službe in višji upravni delavec
s posebnimi pooblastili
30
3. profesor, zdravnik, strokovni delavec
25
II. Stopnja dejanske strokovne izobrazbe točke
1. doktorat
25
2. magisterij
20
3. visokošolska izobrazba
15
4. višješolska izobrazba
10
V primeru, da imata dva ali več kandidatov enako število točk, ima prednost kandidat:
1. ki ima večje število ožjih družinskih članov,
2. ki ima v družini starejše otroke.
III. STANOVANJSKI STANDARDI

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci do službenih stanovanj, merila za dodeljevanje stanovanj v najem,
točkovanje ter postopek oddaje službenih stanovanj.
2. člen
Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v
lasti Občine Kočevje, ki so namenjena za zadovoljevanje
stanovanjskih potreb kadra, zaposlenega v javnih zavodih s
področja družbenih dejavnosti, katerih ustanoviteljica je Občina Kočevje, v občinskih javnih podjetjih in občinski upravi. To so: Osnovna šola Zbora odposlancev, Kočevje, Os-

6. člen
Pri oddaji službenih stanovanj se upoštevajo naslednji
maksimalni standardi:
Število
družinskih članov
1
2
3
4

Stanovanjska
površina m2
32
45
58
70

Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča za 15 m2. Stanovanjska površina se

Stran 3484

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

nanaša samo na bivalno površino, ki vključuje: sobe, kuhinjo, kabinete, shrambo, WC, kopalnico, predsobo in balkon.
Župan občine lahko izjemoma dodeli prosilcu tudi večje
stanovanje oziroma manjše stanovanje, če ni na voljo stanovanja po normativu in če prosilec s tem soglaša.
IV. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ
7. člen
Oddelek za gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe Občine Kočevje (v nadaljnem besedilu: pristojni
oddelek občinske uprave) pripravi razpis za oddajo službenih stanovanj v najem v primeru pridobitve ali sprostitve
službenega stanovanja na podlagi sklepa župana občine. Razpis se javno objavi na oglasni deski Občine Kočevje. O
poteku razpisa se obvesti tudi organizacije, navedene v
2. členu tega pravilnika, ki razpis objavijo na svojih oglasnih
deskah.
8. člen
Razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem mora
vsebovati:
– število in vrsto službenih stanovanj,
– upravičence do najema službenih stanovanj,
– rok, do katerega je treba vložiti prijave,
– dokazila, ki morajo biti priložena prijavi,
– naslov, na katerega se pošlje prijava,
– način in rok objave odločitve o oddaji službenega
stanovanja.
9. člen
Obrazloženi prijavi na razpis je potrebno priložiti vsa
zahtevana dokazila. Po preteku 8-dnevnega roka, ko je bil
prosilec pozvan na priložitev manjkajočih dokazil, se vloga
zavrže kot nepopolna.
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15. člen
Najemna pogodba se lahko najemniku odpove iz razlogov, navedenih v 53. členu stanovanjskega zakona.
16. člen
Župan občine lahko izjemoma odda v najem službeno
stanovanje brez razpisa, v primeru kadrovskih težav pri upravičencih iz 2. člena tega pravilnika, kadar le-ti zaradi upravičenih razlogov ne morejo izvajati svojega programa.
17. člen
Če upravičenci iz 2. člena tega pravilnika nimajo potreb po dodelitvi službenih stanovanj v najem, ali prijavljeni
kandidati ne izpolnjujejo pogojev, ostanejo stanovanja nedodeljena. Župan občine lahko ta stanovanja ponudi v najem
drugim fizičnim osebam, vendar le za določeno dobo, do
enega leta, z možnostjo podaljšanja pogodbe, za profitno
najemnino. Po poteku te dobe so upravičenci dolžni vrniti
stanovanje.
V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom,
se neposredno uporabljajo določbe stanovanjskega zakona
in podzakonskih predpisov.
19. člen
Z dnem objave tega pravilnika preneha veljati pravilnik
o oddaji službenih stanovanj Občine Kočevje v najem (Uradni list RS, št. 28/95).
20. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

10. člen
Pristojni oddelek občinske uprave pripravi na podlagi
prispelih vlog predlog razdelitve službenih stanovanj ob upoštevanju osnov in meril iz 5. in 6. člena tega pravilnika.
11. člen
Na predlog pristojnega oddelka občinske uprave izda
vodja tega oddelka sklepe o dodelitvi službenih stanovanj v
najem in o tem obvesti vse prijavljene kandidate, kakor tudi
tiste, ki jim stanovanja niso dodeljena.
12. člen
Na sklep vodje pristojnega oddelka občinske uprave je
možno vložiti pritožbo županu občine v roku 15 dni od
dneva vročitve sklepa.
13. člen
Na podlagi dokončnega sklepa o oddaji službenega
stanovanja v najem, sklene župan občine z izbranim prosilcem najemno pogodbo, s katero se uredijo medsebojni odnosi po določilih stanovanjskega zakona in tega pravilnika.
14. člen
Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno
pogodbo. Višina najemnine se ugotavlja na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih (Uradni list RS, št. 47/95), oziroma veljavnega
občinskega odloka.

KRŠKO
2547.
Občinska volilna komisija Krško skladno s 85. in 90.
členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94 in 70/95) na podlagi zapisnikov volilnih komisij
KS, ki so ugotovile izide glasovanja za volitve članov svetov
KS v Občini Krško in skladno s sklepi o številu članov
svetov in določitvi volilnih enot za volitve v svete KS na
območju Občine Krško (Uradni list RS, št. 20/96) daje
POROČILO
o izidu volitev članov sveta Krajevne skupnosti
Brestanica iz II. volilne enote
I
Glasovanje za izvolitev članov sveta KS Brestanica iz II.
volilne enote je potekalo na volišču št. 203, 16. junija 1996 in
na volišču za predčasno glasovanje v dneh od 11. do 13. junija
1996 ter na volišču št. 202 ponovno 30. 6. 1996 in na volišču
za predčasno glasovanje v dneh od 25. do 27. junija 1996.
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II
Za glasovanje po pošti ni podal zahteve noben volivec,
prav tako ne za glasovanje na domu. S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik ni glasoval noben volivec. Na volišču za predčasno glasovanje je v času od 25. do
27. junija 1996 glasoval en volilni upravičenec.
III
Izidi volitev za člane sveta KS Brestanica iz II. volilne
enote so naslednji:
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 558 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 155 volivcev ali 27,7% volilnih upravičencev,
c) oddanih glasovnic je bilo 155,
d) neveljavna je bila 1 glasovnica,
e) v svet KS Brestanica so bili iz II. volilne enote izvoljeni:
1. Mirko Kosar, roj. 22. 10. 1969, Trg 7, Brestanica,
2. Rudolf Smodič, roj. 5. 4. 1959, Elektrarniška 15,
Brestanica,
3. Mirko Avsenak, roj. 17. 5. 1934, Cesta na ribnik 7,
Brestanica.
Št. 008-1/96
Krško, dne 2. julija 1996.
Občinska volilna
komisija Krško
Predsednik
Janez Stariha l. r.
Člani
Dušan Dornik l. r.
Anton Pleterski l. r.
Marjan Urbanč l. r.
Anita Baznik l. r.

LAŠKO
2548.
Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93), 22. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 23. člena statuta Občine
Laško (Uradni list RS, št. 34/95), je Občinski svet občine
Laško na 14. seji, dne 9. julija, sprejel
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Občini Laško, torej vse pravne in fizične osebe, ki neposredno ali posredno onesnažujejo in degradirajo okolje.
3. člen
Takse in povračila se zaračunavajo mesečno in znašajo:
a) za ustvarjanje odpadkov:
120 SIT/kos za gospodinjstva
7 SIT/m2 poslovne površine za gospodarstvo in ostale
dejavnosti
1.000 SIT/m3 za gospodarstvo in ostale dejavnosti;
b) za rabo gramoza:
5% prodajne cene m3 gramoza.
4. člen
Takso iz 3. člena, točka a tega odloka, zaračunava
zavezancem izvajalec javne službe ob ceni komunalnih storitev.
Povračilo iz 3. člena, točka b tega odloka, obračunavajo
kamnolomi kupcem ob ceni gramoza.
Kamnolomi nakazujejo povračilo iz 2. odstavka tega
člena Javnemu podjetju Komunala Laško do 15. v mesecu za
pretekli mesec za prodano količino gramoza.
Izvajalec javne službe je dolžan voditi ločeno evidenco
o zbranih in porabljenih sredstvih iz naslova taks in povračil.
5. člen
Taksa se zvišuje skladno z rastjo cen odvoza in deponiranja odpadkov. Sklep o zvišanju takse sprejme Občinski
svet občine Laško v mesecu decembru za naslednje leto.
6. člen
Zbrana sredstva iz naslova taks in povračil po tem
odloku, so prihodek Javnega podjetja Komunala Laško in se
uporabljajo za izvedbo programov zmanjševanja obremenitve okolja in racionalne rabe naravnih dobrin.
Sredstva zbrana iz naslova za rabo gramoza se uporabijo v neposredno ogroženem okolju tistega območja, kjer se
nahajajo kamnolomi.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši občinski komunalni inšpektor. Programe zmanjševanja obremenitve okolja in racionalne rabe naravnih dobrin potrjuje Občinski svet
občine Laško.
7. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem
listu RS. Obveznost plačila taks in povračil prične veljati 1.
8. 1996.
Št. 417-71/95-02
Laško, dne 9. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

ODLOK
o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja
v Občini Laško
1. člen
Z namenom spodbujanja manjšega obremenjevanja okolja in racionalne rabe naravnih dobrin v Občini Laško, se s
tem odlokom predpisujejo takse in povračila za obremenjevanje okolja, in sicer za odvoz in deponiranje odpadkov ter
rabo gramoza.
2. člen
Zavezanci za plačilo taks in povračil so vsi povzročitelji obremenitve okolja, oziroma porabniki naravnih dobrin v

2549.
Občinski svet občine Laško je na osnovi četrtega odstavka 163. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82) in 23. člena statuta Občine Laško
(Uradni list RS, št. 34/ 95), na seji občinskega sveta dne
9. julija 1996 sprejel
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ODLOK
o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo
v prometu Občine Laško

Sredstva, ki so določena v občinskem proračunu za preventivo in vzgojo v prometu, uporablja svet na podlagi finančnega načrta.

1. člen
Občina Laško s tem odlokom ustanovi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju: svet).
Naloge sveta so:
– obravnava in proučuje prometno-varnostno problematiko,
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu,
– usmerja prometno vzgojo in preventivno dejavnost
organov in organizacij, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti
cestnega prometa ter usklajuje njihovo delo,
– izdaja in razširja prometno-vzgojne publikacije ter
razvija in pospešuje varnost cestnega prometa in prometno
vzgojo preko sredstev javnega obveščanja,
– predlaga organom in organizacijam, ki se ukvarjajo z
vprašanji cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje njihove
varnosti,
– sodeluje pri organizaciji prevozov predšolskih in šolskih otrok,
– opravlja tudi druge zadeve s področja preventive in
vzgoje v cestnem prometu.

6. člen
Strokovne in administrativno tehnične naloge za svet
opravljajo pristojne občinske službe.

2. člen
Svet ima predsednika, tajnika in pet članov.
Mandat predsednika, tajnika in članov sveta traja štiri
leta.
Po poteku mandata so vsi lahko ponovno imenovani.
Svet sestavljajo predstavniki zainteresiranih organov,
organizacij in strokovnjaki s področja prometa, in sicer:
– predstavnik lokalne samouprave,
– predstavnik upravne enote - oddelka za notranje zadeve,
– predstavnik policije,
– predstavnik javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja,
– predstavnik združenja šoferjev in avtomehanikov,
– predstavnik občinskih služb, pristojnih za ceste in
– predstavnik avto moto zveze
Predsednika sveta izvoli svet na svoji prvi seji izmed
imenovanih.
Delovanje sveta je javno in je urejeno s poslovnikom,
ki ga sprejme svet.
3. člen
Za izvajanje nalog ima svet lahko komisije, ki delujejo
na posameznih področjih, in sicer:
– delo s predšolsko in šolsko mladino,
– vzgojo odraslih (prometno-varnostno osveščanje odraslih),
– proučevanje in ugotavljanje cestno-prometne problematike,
– obveščanje javnosti in
– druge.

7. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 226-20/96-02
Laško, dne 9. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

2550.
Občinski svet občine Laško je na podlagi 37. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90, 18/93 in 47/93) in
23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95), na
14. seji, dne 9. julija 1996, sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev
zazidalnih načrtov območij oznak KS 2, KS 3 in KC 2/1
I
Javno se razgrneta osnutka sprememb in dopolnitev
zazidalnih načrtov z oznako KS 2 (nova šola Debro) in KS
3 in KC 2/1 (gasilski dom in poslovno-stanovanjska zazidava v Debru), ki ju je izdelal Razvojni center Celje, Planiranje, pod št. projektov ZN KS 2 št. 027/96 in ZN KS 3 in
KC 2/1 št. 026/96, izdelana v juniju 1996 (v nadaljevanju:
osnutka).
II
Osnutka bosta razgrnjena v prostorih Občinske uprave
občine Laško, Mestna ulica 2, v delovnem času občinske
uprave in v predprostoru samopostrežne trgovine v Debru za
KS Laško in KS Rečica v delovnem času samopostrežne
trgovine v Debru.
Razgrnitev bo trajala 1 mesec od objave tega sklepa v
Uradnem listu RS.

4. člen
Za izvajanje svojih nalog na posameznih področjih lahko svet imenuje komisije. Sestavo komisij in njihove naloge
določi svet s sklepom o ustanovitvi komisij.

III
V času razgrnitve bo izvedena javna razprava, ki jo
organizira Občina Laško, Oddelek za investicije in prostor v
sodelovanju s Krajevno skupnostjo Laško in Krajevno skupnostjo Rečica.

5. člen
Občinski svet določi na podlagi programa dela sveta v
vsakoletnem proračunu sredstva za izvrševanje nalog sveta.

IV
Zainteresirani lahko podajo pisne pripombe na osnutka
na krajih razgrnitve, ali pa jih pošljejo na Občino Laško.
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V
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-4/95-02
352-5/95-02
Laško, dne 9. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.
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veznostmi, ki jih določa zakon, ta odlok in statut stanovanjskega sklada. Stanovanjski sklad posluje v svojem imenu in
za svoj račun.
Stanovanjski sklad se registrira tudi kot neprofitna stanovanjska organizacija in se vpiše v sodni register.
II. IME IN SEDEŽ TER ZASTOPANJE
STANOVANJSKEGA SKLADA

LENDAVA

4. člen
Ime stanovanjskega sklada je: Stanovanjski sklad občin
Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci, Kobilje.
Sedež stanovanjskega sklada: Lendava, Trg ljudske pravice 5.
Stanovanjski sklad zastopa in vodi direktor sklada.

2551.

III. DEJAVNOST STANOVANJSKEGA SKLADA

Na podlagi drugega odstavka 99. člena stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 18/91), 24. člena statuta Občine
Lendava (Uradni list RS, št. 32/95 in 20/96), 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 30/95), 19. člena
statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 34/95), 14. člena
statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95), 20. člena
statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 45/95) so Občinski sveti Občine Lendava (na 14. seji dne 21. 6. 1996),
Občine Črenšovci (na 13. seji dne 22. 4. 1996), Občine Turnišče
(na
13. seji dne 2. 4. 1996), Občine Odranci (na 12. seji dne 6. 6.
1996), Občine Kobilje (na 19. seji dne 27. 5. 1996) sprejeli
ODLOK
o ustanovitvi stanovanjskega sklada občin Lendava,
Črenšovci, Turnišče, Odranci in Kobilje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja Stanovanjski sklad občin
Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Kobilje (v nadaljevanju: sklad).
Odlok določa dejavnost, organizacijo in način dela
sklada.
Občine ustanoviteljice sklada v njem participirajo v
lastništvu in upravnem odboru v naslednjem razmerju:
– Občina Lendava 65% glasov in lastniškega deleža,
– ostale občine 35% glasov in lastniškega deleža.
2. člen
Namen ustanovitve sklada je izvajanje stanovanjskega
programa (ki mora biti sprejet in potrjen s strani vseh občin,
ustanoviteljic sklada), z naslednjimi nalogami:
– priprava predloga stanovanjskega programa, na podlagi občinskih stanovanjskih programov, za celovito izvajanje stanovanjske politike na območju vseh občin, ustanoviteljic sklada,
– pridobivanje socialnih, neprofitnih, profitnih in službenih stanovanj,
– izvajanje prenove in vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti sklada,
– vzpodbujanje ostale individualne gradnje in prenove
drugih stanovanj.
3. člen
Stanovanjski sklad je pravna oseba s pravicami in ob-

5. člen
Dejavnost stanovanjskega sklada je:
– gospodarjenje s stanovanji in garažami, prenešenimi
na sklad,
– upravljanje s sredstvi stanovanjskega sklada,
– določanje in spremljanje najemnin za stanovanja ter
garaže prenesene na sklad,
– pridobivanje finančnih sredstev z najemanjem posojil
in poslovanje z vrednostnimi papirji,
– gradnja, nakup in prenova socialnih, neprofitnih, profitnih in službenih stanovanj,
– spremljanje in določanje najemnin za stanovanja in
garaže v lasti sklada,
– dodeljevanje posojil z ugodno obrestno mero,
– opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom, odlokom in statutom ter opravljanje nalog, za katere ga pooblastijo občine ustanoviteljice sklada.
6. člen
O dodelitvi oziroma oddaji v najem profitnih in službenih stanovanj odloča župan občine, na območju katere se
nahaja posamezno stanovanje.
Socialna in neprofitna stanovanja se dodeljujejo na podlagi pravilnikov tistim prosilcem, ki imajo stalno prebivališče na območju posamezne občine.
IV. ORGANIZACIJA STANOVANJSKEGA SKLADA
7. člen
Organi sklada so:
1. Upravni odbor sklada.
2. Nadzorni odbor sklada.
Upravni odbor
8. člen
Upravni odbor je najvišji organ upravljanja stanovanjskega sklada in opravlja naslednje naloge:
– pripravlja in sprejema letni program dela in finančni
načrt,
– sprejema zaključni račun sklada,
– pripravlja letno poročilo o poslovanju stanovanjskega sklada,
– sprejema statut stanovanjskega sklada,
– odloča o naložbeni politiki,
– sprejema splošne akte stanovanjskega sklada,
– sprejema in objavlja razpis za dodelitev posojil iz
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sredstev stanovanjskega sklada,
– opravlja druge naloge, določene v statutu in naloge za
katere ga pooblastijo občine ustanoviteljice.
Odločitve sprejema upravni odbor sklada z dvetretjinsko večino članov odbora.
9. člen
Upravni odbor ima predsednika in 10 članov. Predsednika in 9 članov imenujejo in razrešujejo sveti občin, ustanoviteljic sklada.
Občina Lendava imenuje v upravni odbor sklada 6 članov, ostale občine pa vsaka po enega člana.
Enega člana upravnega odbora imenuje svet za varstvo
pravic najemnikov.
Predsednik in člani upravnega odbora ne smejo biti
neposredno povezani z uporabniki sredstev sklada.
Nadzorni odbor
10. člen
Nadzorni odbor sklada šteje 5 članov, ki jih imenujejo
sveti občin ustanoviteljic sklada.
11. člen
Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela UO sklada ter
finančno poslovanje sklada, po potrebi tudi s pomočjo revizijskih ali drugih strokovnih pooblaščenih institucij.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča svetom
občin, ustanoviteljicam sklada.
12. člen
Mandat članov upravnega in nadzornega odbora sklada
traja 4 leta.
Direktor sklada
13. člen
Direktorja sklada s soglasjem občin ustanoviteljic sklada imenuje upravni odbor sklada.
Mandat direktorja sklada je 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Direktor sklada je lahko zaposlen kot delavec sklada.
14. člen
Direktor stanovanjskega sklada ima naslednje pristojnosti:
– vodi in organizira delo stanovanjskega sklada,
– zastopa in predstavlja stanovanjski sklad,
– pripravlja gradivo za seje upravnega odbora,
– sklicuje seje upravnega odbora,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom stanovanjskega sklada.
15. člen
Sveti občin ustanoviteljic sklada dajejo soglasje k:
– statutu sklada,
– letnemu programu in finančnemu planu,
– zaključnemu računu ter poročilu o poslovanju in rezultatih dela.
Upravni odbor v roku 2 mesecev po ustanovitvi sklada
pripravi predlog stanovanjskega programa, ki ga predlaga v
sprejem in potrditev svetom občin ustanoviteljic sklada.
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V. SREDSTVA SKLADA
16. člen
Sredstva sklada se zagotavljajo:
– iz sredstev pridobljenih s prodajo stanovanj po stanovanjskem zakonu ter ostalih kupnin od prodanih stanovanj v
lasti sklada,
– s sredstvi najemnin za stanovanja in garaže, ki so v
lasti sklada,
– iz proračunov občin ustanoviteljic,
– iz dela sredstev najemnin za poslovne prostore, ki se
nahajajo v stanovanjskih objektih,
– iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– s prihodki, doseženimi s poslovanjem z vrednostnimi
papirji,
– iz drugih virov.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo na žiro računu sklada.
17. člen
Uporabniki sredstev sklada so lahko pravne ali fizične
osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor sklada.
Denarna sredstva, ki so namenjena za posojilo pravnim
ali fizičnim osebam, se delijo na podlagi javnega razpisa.

VI. SPLOŠNI AKTI SKLADA
18. člen
Sklad ima statut s katerim se podrobneje določijo zlasti:
– notranja organizacija in način poslovanja sklada,
– pristojnost organov,
– pooblastila za zastopanje,
– splošni akti sklada,
– druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem
sklada.
19. člen
Sklad ima pravilnik o porabi sredstev sklada, ki določa:
– namene porabe sredstev sklada,
– pogoje in način dodelitve sredstev,
– uporabnike sredstev sklada,
– druga vprašanja v zvezi s sredstvi sklada.
20. člen
Tehnična in vsa druga opravila opravlja za sklad direktor sklada.

VII. KONSTITUIRANJE SKLADA
21. člen
Sklad je konstituiran dnem ko vse občine ustanoviteljice sprejmejo in s sklepom potrdijo statut sklada.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
V last sklada se prenese ves stanovanjski fond družbenih stanovanj in garaž na območju bivše Občine Lendava, ki
so bila dne 13. 12. 1994 s pogodbo o prenosu stanovanj,
prenesena na Stanovanjski sklad občine Lendava.
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23. člen
Z dnem veljave tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Lendava Uradni
list RS, št. 45/93).
24. člen
S pridobitvijo statusa pravne osebe in z odprtjem žiro
računa sklada se sredstva iz 16. člena tega odloka prenesejo
na sklad.
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 01200-0003/96
Predsednik
sveta Občine Lendava
Anton Balažek l. r.
Predsednik
sveta Občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.
Predsednik
sveta Občine Turnišče
Edvard Špilak l. r.
Predsednik
sveta Občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.
Predsednik
sveta Občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.

LJUTOMER
2552.
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 za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za Krajevno skupnost Radoslavci v naselju
Godemarci in Precetinci (Uradni list RS, št. 33/96) z dne
27. 6. 1996 objavljamo
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za
naselje Godemarci in Precetinci v Krajevni skupnosti
Radoslavci
1. člen
Krajevna skupnost Radoslavci za naselje Godemarci in
Precetinci, po odločitvi občanov na referendumu dne 7. 7.
1996, uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in
sicer od 1. 8. 1996 do 31. 7. 2001.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala v naslednje namene:
1. naselje Godemarci:
– asfaltiranje krajevnih cest v naselju Godemarci,
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– financiranje funkcionalnih dejavnosti naselja Godemarci;
2. naselje Precetinci:
– asfaltiranje krajevnih cest v naselju Precetinci,
– 10% od skupne višine zbranih sredstev za požarno
varnost naselja Precetinci.
3. člen
Zavezanci za samoprispevek bodo občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Radoslavci v naselju Godemarci in Precetinci, in sicer:
– 3% mesečno od neto plače zaposlenih,
– 3% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki
od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s stalnim prebivališčem oziroma sedežem dejavnosti v naselju Godemarci in
Precetinci,
– 15% lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč od katastrskega dohodka,
– 3% mesečno upokojenci od pokojnin, razen pokojnin
z varstvenim dodatkom.
4. člen
Krajevni samoprispevek se nakazuje na žiro račun KS
Radoslavci, št. 51930-842-063-83128, s pripisom: samoprispevek za naselje Godemarci oziroma Precetinci.
Samoprispevek odtegujejo in nakazujejo izplačevalci
plač in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Samoprispevek iz KD in obrtnih dejavnosti pa odteguje
Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Republiška
uprava za javne prihodke – izpostava Ljutomer.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev,
za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo oziroma
ga ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih,
ki veljajo za izterjavo davkov.
5. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka upravlja svet Krajevne skupnosti Radoslavci. O realizaciji programa in porabi sredstev mora svet KS najmanj enkrat
letno poročati na zborih občanov v KS.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 1996 dalje.
Radoslavci, dne 7. julija 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Radoslavci
Emil Rakuša l. r.

MEŽICA
2553.
Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št.
8/87), 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 33/89) in 9. člena
statuta Občine Mežica (MUV, št. 7/95) je občinski svet na
seji dne 27. 6. 1996 sprejel
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ODLOK
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni
pozidanega in nepozidanega stavbnega zemljišča
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno koristne
stanovanjske površine v družbeni gradnji, povprečne stroške
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno ceno
pozidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v letu 1996.
2. člen
Gradbena cena za m 2 koristne stanovanjske površine v
družbeni gradnji brez cene zemljišča in brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12.
1995, 83.000 SIT.
3. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za
III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve
znašajo:
– za individualno komunalno rabo
3500 SIT/m2
– za kolektivno komunalno rabo
5000 SIT/m2
4. člen
Osnovna cena za m2 pozidanega in nepozidanega stavbnega zemljišča se določi po območjih v odstotkih od povprečne cene koristne stanovanjske površine kot je navedeno
v tem odloku:
I. a območje – v naselbinskem središču Mežice in mejni
prehod Reht 3,0% – 5,0%
I. območje – v ureditvenem območju naselja Mežica
razen zemljišč opredeljenih v I. a območju 2,0% – 4,0%
II. območje – v ureditvenem območju naselij Onkraj
Meže Podkraj pri Mežici, Breg 1,5% – 3,0%
III. območje – v ureditvenem območju naselja Lom in
Plat 1,0% -2,0%
IV. območje – ostala stavbna zemljišča 0,5% – 1,5%.
5. člen
Podane cene za m 2 stanovanjske površine in komunalne
opremljenosti se valorizirajo z indeksom porasta cen, ki ga
objavlja gospodarska zbornica Republike Slovenije – sekcija
gradbeništva in IGM Slovenije. Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen ne drobno v Republiki Sloveniji, ki ga
objavlja Zavod za statistiko Republike Slovenije.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati sklep
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Mežica za leto
1995 Medobčinski uradni vestnik 1/1996.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353-21/96
Mežica, dne 3. julija 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Mežica
mag. Vida Potočnik, dipl. ekon. l. r.
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SLOVENSKE KONJICE
2554.
Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95 in 9/96) in 13. člena statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske
Konjice na seji dne 17. 7. 1996 sprejel
SKLEP
o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
1996
I
Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenske Konjice v
letu 1996 znaša 0,055 SIT mesečno.
II
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 025-2/96-9101
Slovenske Konjice, dne 17. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

GORIŠNICA
2555.
Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 3. ter 6. člena
statuta Občine Gorišnica (Uradni vestnik Občin Ormož in
Ptuj, št. 12/95 in 5/96) je Občinski svet občine Gorišnica na
seji dne 30. 5 1996 sprejel
ODLOK
o grbu in zastavi Občine Gorišnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa obliko, velikost in način uporabe grba
in zastave Občine Gorišnica. Grb in zastava sta stalni oznaki
Občine Gorišnica, ki simbolizira občino kot lokalno skupnost.
2. člen
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje
grba in zastave so sestavni del tega odloka.
3. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (npr. obledele barve, strgana, zmečkana, umazana popackana...). Grba
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in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim
redom ali tako, da se krni ugled Občine Gorišnica.

– v drugih primerih, ko občinski svet ali župan tako
ocenita.

4. člen
Grba in zastave ali njunih sestavnih delov se ne sme
avtorsko zavarovati po drugih oseba, prav tako ne zavarovati
ali uporabljati kot blagovno znamko, vzorec ali model za
označevanje blaga in storitev.

11. člen
Zastave ne smejo uporabljati politične stranke v času
predvolilne kampanje.

II. GRB
5. člen
Grb občine ima obliko ščita. Zelena podlaga ponazarja
rodovitnost, modra barva v diagonali ponazarja reko Dravo,
bela barva v sredini diagonale ponazarja most, v desnem
zgornjem kotu je grozd modre barve, ki ponazarja vinorodno
področje, v spodnjem levem delu je zlatorumen žitni klas, ki
ponazarja poljedelstvo.
6. člen
Grb občine se lahko uporablja:
– v pečatu, žigu in štampiljki občine ter kot oznaka na
uradnih dokumentih občine;
– na poslopju in v uradnih prostorih občine;
– v poročnih prostorih;
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine;
– na prireditvah, ki jih organizira, se jih udeležuje ali ki
predstavljajo občino;
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih
izkazih, ki jih v službene namene uporabljajo funkcionarji in
uslužbenci občine ter člani občinskega sveta;
– v vseh drugih primerih, ko občinski svet ali župan
tako ocenita.
7. člen
V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se lahko uporaba
omeji samo za določen namen ali za določen čas. Dovoljenje
se prekliče, če uporabnik ne upošteva pogojev, ki so v njem
zajeti, če ne skrbi za primeren videz grba ali če s svojim
poslovanjem krni ugled občine.
8. člen
Če se grb občine na območju uporablja poleg drugega
grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani,
razen kadar se uporablja skupaj z državnim grbom ali grbom
druge države v primerih, določenih z zakonom.
Če se grb občine na območju uporablja skupaj z dvema
grboma, mora biti grb občine v sredini, razen če se uporablja
skupaj z državnim grbom in v primerih, določenih z zakonom.
III. ZASTAVA
9. člen
Zastava Občine Gorišnica je rumene barve. Razmerje
med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Grb je v
sredini zastave in po višini zavzema 1/2 širine zastave.
10. člen
Zastava se izobeša zlasti:
– v počastitev državnih in občinskega praznika;
– ob pomembnejših kulturnih, športnih in drugih prireditvah;
– ob uradnih obiskih tujih državnih delegacij;

12. člen
V primerih, ko se zastava občine izobeša skupaj z drugimi zastavami se uporabljajo določila 8. člena tega odloka.
IV. KAZENSKE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje
za prekršek pravna oseba:
1. Če izdeluje ali uporablja grb ali zastavo občine v
nasprotju z njuno grafično podobo, opredeljeno s tem odlokom (2. člen);
2. če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali
po zunanjosti neprimerna za uporabo (prvi odstavek 3. člena);
3. če uporablja grb in zastavo v nasprotju z javnim
redom ali tako, da je krnjen ugled občine (drugi odstavek 3.
člena);
4. če postavlja ali izobeša grb oziroma zastavo v nasprotju s pravili (8. in 12. člen);
5. če uporablja grb brez dovoljenja v nasprotju z izdanim dovoljenjem (7. člen).
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo od 5.000
do 25.000 SIT.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje
fizična oseba z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 SIT.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni
inšpektor.
15. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 012-2-49/96
Gorišnica, dne 3. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica
Stanislav Vojsk l. r.

2556.
Na podlagi drugega odstavka 10. člena in prvega odstavka 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94
– odločba US, RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št.
57/94 in 14/95) ter na podlagi 6. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 12/95 in 5/96)
je Občinski svet občine Gorišnica na seji dne 30. 5. 1996
sprejel
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o obliki in vsebini pečata Občine Gorišnica
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10. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Št. 012-2-48/96
Gorišnica, dne 3. junija 1996.

1. člen
S tem odlokom se določa oblika in besedilo pečata
Občine Gorišnica, ki ga uporabljajo organi Občine Gorišnica
(v nadaljnjem besedilu: organi občine).

Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica
Stanislav Vojsk l. r.

2. člen
S pečatom Občine Gorišnica (v nadaljnjem besedilu:
pečat občine) se potrjuje verodostojnost aktov, dopisov in
dokumentov organov občine.
II. OBLIKA IN BESEDILO PEČATA
3. člen
Pečat občine mora ustrezati določbam tega odloka.
4. člen
Pečat občine je okrogle oblike. Premer pečata občine
znaša 34 mm. Pečat občine je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma.
5. člen
V sredini pečata občine je grb Občine Gorišnica. V
zgornjem delu kroga pečata občine je besedilo “OBČINA”,
v spodnjem delu kroga je besedilo “GORIŠNICA”.

2557.
Na osnovi 12. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni
vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 12/95 in 5/96), 12. člena
meril in kriterijev o povračilu za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno omrežje
ter 2. in 6. člena sprememb in dopolnitev meril in kriterijev
(Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 25/85, 37/86 in
10/88), je Občinski svet občine Gorišnica na seji dne 27. 6.
1996 sprejel naslednji
SKLEP
1. Poveča se vrednost povračil za priključke na vodovodno omrežje na celotnem območju Občine Gorišnica in
znaša:
Zap. Nazivni premer
št. Pe cevi(“)

6. člen
Poleg pečata iz 4. člena tega odloka lahko občina uporablja tudi mali pečat s premerom 20 mm. Pečat male oblike
je obrobljen z enim krogom. V malem pečatu mora biti
navedeno isto besedilo, kot to določa 5. člen tega odloka.
III. EVIDENCA IN HRAMBA PEČATOV
7. člen
Izdelovalec pečatov izroči Občini Gorišnica obenem s
pečatom tudi matrico. Občinska uprava mora voditi posebno
evidenco o pečatih, ki jih Občina Gorišnica uporablja in
hrani. Evidenca pečatov se vodi v posebni knjigi. Za posamezen pečat se v evidenci vpiše: tekoča številka pečata,
številka in datum naročila pečata, odtis pečata. Začetek uporabe pečata, organ občine, ki ga uporablja, podpis delavca, ki
hrani pečat, datum, ko je pečat vzet iz uporabe ter morebitna
opomba.
8. člen
Občinska uprava mora matrice izdelanih pečatov varno
hraniti ali komisijsko uničiti. Komisijsko se uničijo tudi
pečati, ki se nehajo uporabljati. Če se pečat izgubi, se mora
izguba pečata objaviti v Uradnem glasilu in pečat razglasiti
za neveljavnega.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

d × s (mm) Svetla površina
cevi (cm 2)

DN 20 (3/4”)
25 × 2,3
DN 25 (1”)
32 × 3,0
DN 32 (5/4”)
40 × 3,7
DN 40 (6/4”)
50 × 4,6
DN 50 (2”)
63 × 5,8
DN 65 (2 1/2”)
75 × 6,9
DN 80 (3”)
90 × 8,2
DN 100 (4”)
110 × 10,0

3,268
5,309
8,346
13,074
20,749
29,416
42,544
63,617

Razmerje
presekov

Vrednost
povračila v SIT

1.000
1,624
2,553
4,000
6,349
9,001
13,018
19,466

100.000
110.000
255.300
400.000
634.900
900.100
1,301.800
1,946.600

2. Poveča se predračunska vrednost montažnih del 100
m vodovodnega priključka in se obračuna po predračunu
upravljalca vodovodnega sistema.
3. Pred izvedbo vodovodnega priključka občina izda
uporabniku soglasje. Občina sme uporabnikom, ki se naknadno priključijo na že zgrajeno vodovodno omrežje zaračunati tudi pozitivno razliko med realnim deležem, ki so ga
prispevali uporabniki pri izgradnji omrežja in deležem iz
tega sklepa.
4. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep
Občinskega sveta občine Gorišnica, sprejet na seji dne 9. 3.
1995.
5. Sklep o novih cenah se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati na dan objave.
Št. 012-2-55/96
Gorišnica, dne 1. julija 1996.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Občina Gorišnica mora v skladu z določbami tega odloka spremeniti svoje pečate do 30. 6. 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica
Stanislav Vojsk l. r.
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MINISTRSTVO
2558.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS,
št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 - odl. US RS) v zvezi s
1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih
do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju
Občine Črnomelj - agromelioracijski kompleks LipaHrast
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih na območju agromelioracijskega kompleksa Lipa - Hrast - k.o. Hrast, v občini Črnomelj.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih
zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
Benc Ana, Vinica 43, Vinica pri Črnomlju
parc. št. 1779, 1780, 1782, 1786, 1809, 1945, 1946,
1998, 1999, 2000, 2012, 2020, 2023, 2039, 2059, 2082,
2087, 2089, 2095, 2096, 2097, 2126, 2137, 2138, 2175,
2261, 2271, 2273, 2283, 2310, 2312, 2317, 2319, 2363,
2367, 2395
Občina Črnomelj, Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj
parc. št. 133, 1778, 2131, 2133, 2367, 2415, 2420,
2226, 2306, 2560, 2576
Medved Jožef, Drenovec 17
parc. št. 2260
Trempuš Miko, Vinica 16
parc. št. 1964, 1966, 1968
Mandič Miroslav, Sarajevo, Brače Ribara 35, Sarajevo
parc. št. 216, 228
Rožman Branko, Vinica 20
parc. št. 2359, 2366
Starešinič Angela in Janko, Ogulin 1, Starešinič Miroslava, Hrast pri Vinici 26
parc. št. 2263, 2269
Šorli Kristina, Zagreb, Djura Jakšiča 41/III, Zagreb,
Hrvaška
parc. št. 2271, 2274
Prokšelj Marija, Učakovci 16
parc. št. 2210, 2220
Culiberg Angela, Ogulin 3
parc. št. 2056, 2058, 2077, 2078, 2326
Tomec Jože, Jela, Ivana, Golek pri Vinici 9
parc. št. 2083
Frankovič Matija, Učakovci 11
parc. št. 2176, 2225, 2238, 2239
Puhek Janez, Sečje selo 26
parc. št. 2218
Berkopec Katarina, Vinica
parc. št. 2221
Flajnik Janko, Drenovec 20A
Krušec Ivan, Učakovci 33
parc. št. 2202, 2227
Šutej Rozalija, Vinica 35
parc. št. 840, 850, 1459, 1469, 1908, 1909, 2084, 2223,
2261, 2271, 2320, 2326
Ostronič Ana, Vinica 11
parc. št. 1455, 1481, 1482, 2437, 2532, 2533
Balkovec Vincencij, Drenovec 20
parc. št. 1785, 2224, 2359, 2366
Gangl Jožef, Ogulin 4
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parc. št. 1274, 1275, 1986, 2037, 2048, 2049, 2063,
2064, 2072, 2084, 2085, 2261, 2271, 2367, 2390, 2536, 2537
Stegne Ana, Sečje selo 24, Mravinec Johan, Sečje selo
4 parc. št. 2306
Balkovec Georg, Drenovec 12
parc. št. 2217, 2231
Puhek Janez, Sečje selo 26
parc. št. 2262, 2270
Mihelič Janez Jurij, Vinica 2
parc. št. 223, 233, 1745, 1746, 1747, 1794, 1795, 1797,
1960, 1961, 1962, 1963, 2074, 2422, 2428, 2436, 2463,
2474, 2538, 2539, 2548
Perko Jurij, Drenovec 9
parc. št. 2214, 2267
Stegne Vladimir, Golek pri Vinici 12
parc. št. 1781, 1783, 1969, 1970
Mcastocker Marija, Comox 909 Acadia, RD. PR 1, Site
35, British Kolumbija, Kanada
parc. št. 1997, 2081, 2091, 2422, 2549
Šutej Jožefa, Sečje selo 14
parc. št. 2264, 2268
Tomec Jožef Viljem, Drenovec 16
parc. št. 843, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875,
1876, 1879, 1880, 2222, 2225
Galetič-Fugina Marija, Drenovec 6
parc. št. 2199, 2200, 2228
Mihelič Kristina, Vinica 23
parc. št. 2079
Perko Jožef, Drenovec 15
parc. št. 695, 816, 870, 1450, 1595, 1596, 1597, 2102,
2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2325, 2389
Stegne Ana, Sečje selo 24
parc. št. 2198, 2229
Kobetič Alojzija, Kočevje 17D, Črnomelj
parc. št. 2243
Vlahovič Franc, Vinica 18
parc. št. 1991, 1992, 1993, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2362, 2364
Mihelič Bogomir, Vinica 15B,
Mihelič France, Ljubljana, Ul. Molniške čete 3 Strmec
Katarina, Vinica 15A
parc. št. 2367, 2370
Milić Budislav, Alešiči 15, Adlešiči
Milić Niko, Alešiči 16A, Adlešiči parc. št. 2272, 2315,
2316, 2386
Balkovec Alojzij, Vinica 41,
parc. št. 2232, 2233, 2234
Balkovec Peter, Vinica 55
parc. št. 2185, 2235
Stegne Marijan, Sevnica, Cankarjeva ul. 2, Sevnica
Mihelič Franc, Vinica 35
parc. št. 2428
Mihelič Janez Jurij, Vinica 2
Hunski Kristina, Usnjarska ul. 2, Ljubljana
parc. št. 1987
Balkovec Ana, Drenovec 18
parc. št. 1947, 1948, 2384, 2402
Žagar Evgen, Vinica 24A
parc. št. 1783, 1952, 1969, 1997, 2076, 2421, 2431
Miketič Franc, Vinica 59
parc. št. 2135
Kobe Ivan, Nova Loka 6, Črnomelj
parc. št. 2073, 2085, 2261, 2271, 2367
Kobe Jože, Vnanje gorice, Nova pot 53, Notranje Gorice
parc. št. 2271
Drakulič Slobodan, Novo mesto, Šmihel 23, Novo mesto parc. št. 2134, 2133, 2136
Juršinič Franc, Beblerjev trg 1, Ljubljana
parc. št. 2085
Kobe Boris, Kajuhova ul. 2, Črnomelj
parc. št. 2139, 2140, 2145, 2147, 2249, 2271, 2324,
2380, 2381, 2388
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Balkovec Franc, Drenovec 13
parc. št. 2368, 2384
Flajnik Janko, Drenovec 20A
parc. št. 1660, 1661, 1662, 1694, 1696, 1698, 1707,
1766, 1774, 1827, 2271, 2284, 2302, 2305
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih
katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju in pri Kmetijski svetovalni službi pri Kmetijskem zavodu Ljubljana,
Enota za kmetijsko svetovanje Črnomelj.
Investicijsko tehnična dokumentacija je v skladu s Programom agrarnih operacij za obdobje 1995-2000 Občine
Črnomelj.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so lastniki
oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te
odredbe, njihov pooblaščenec ali pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije iz te odredbe zagotovijo
lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te
odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev za obnovo iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike
Slovenije.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu in zajema:
– čiščenje zarasti na obstoječih kmetijskih površinah,
– odstranitev posameznih skalnih samic na njivskih in
travniških površinah,
– planiranje kmetijskih površin po odstranitvi zarasti in
kamenja,
– ureditev poti,
– založno gnojenje skladno z gnojilnim načrtom.
Investitorji iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti
vsa potrebna dela v skladu z investicijskim programom.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne
opravijo del v roku določenem v investicijskem programu,
odredi Upravna enota Črnomelj - organizacijska enota pristojna za kmetijstvo v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika iz 1. člena te odredbe.
Investitor je dolžan vsa dela opravljati v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora
zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna institucija opravljala strokovni nadzor nad deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora
biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo
zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/28/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.
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2559.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92, 58/95 - odločba US RS) v zvezi s 1.
členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.
12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 67/94)
ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94),
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju
Občine Piran
1. člen
S to uredbo se uvede agromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih na območju Občine Piran.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih
zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
A - Agromelioracija za sadovnjake:
Mally Klavdij in Livijana, Ul. XXX. divizije 4, Lucija
– k.o. Nova vas
parc. št. 166, 165
Pucer Breda, Puče 48, Šmarje - k.o. Sečovlje
parc. št. 6178, 6177, 6176, 6179, 6180, 6181
B - Agromelioracija za oljke:
Bažika Valter, Parecag 40, Sečovlje - k.o. Sečovlje
parc. št. 248, 249
Bonin Bruno, Seča 105, Portorož - k.o. Piran II
parc. št. 5680
Borovničar Tomo, Oljčna pot 19, Piran - k.o. Piran II
parc. št. 990/3, 994/4, 1012, 1013/2
Bubnič Lovrenc, Strunjan 106, Strunjan - k.o. Piran II
parc. št. 2426/1, 2425/1 in 2416/1 k.o. Portorož
Ferjančič Stane, Liminjanska 79, Portorož - k.o. Piran II
parc. št. 4332/1
Fonda Elviro in Nives, Kampolin 115, Portorož - k.o.
Piran II
parc. št. 3046/6, 3046/3
Hvala Elda, Venčeslav, Parecag 19, Sečovlje - k.o.
Sečovlje
parc. št. 1040
Južnič Samo, Zonta Neva, Stritarjeva 3, Koper - k.o.
Portorož
parc. št. 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364,
2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370
Klobas Elio, Strunjan 47a, Strunjan - k.o. Portorož
parc. št. 2972/1
Klobas Sonja, Radojkovič Angela, Sečovlje 9, Sečovlje
– k.o. Sečovlje
parc. št. 2341/2
Knez Vili, Malija 64, Izola - k.o. Portorož
parc. št. 2029, 2030, 2031, 2032/1, 2035, 2036, 2033/1
Krmac Klavdij, Ul.borcev 14, Lucija - k.o. Portorož
parc. št. 2014, 2015, 2016, 1993/3, 2026/4, 2026/4,
2026/5, 2020/1, 2010, 2011, 2012, 2013/1, 2013/2, 2020
Markočič Danilo, Rožna pot 3, Izola - k.o. Piran II
parc. št. 318/3
Mlačnik Marko, Vinjole 28, Portorož - k.o. Raven
parc. št. 248, 249, 254, 255
Praček Jože, Parecag 123, Sečovlje - k.o. Sečovlje
2365/2, 2366
Pucer Emil, Padna 52, Sečovlje - k.o. Nova vas
parc. št. 566
Ruzier Pierina, Černe Lado, Parecag 115a, Sečovlje k.o. Sečovlje
parc. št. 2357
Stipančič Just, Lucan 13b, Portorož - k.o. Portorož
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parc. št. 3969/2, 3961, 3954, 3957
Špeh Peter, Sečovlje 123, Sečovlje - k.o. Sečovlje
parc. št. 2561
Špeh Marjan, Sv. Peter 140, Sečovlje - k.o. Raven
parc. št. 1629, 1630, 1637, 1638
Šteger Zvonko, Fazanska 2, Portorož - k.o. Sečovlje
parc. št. 305, 311, 312
Udovič Bojan, Parecag 173a, Sečovlje - k.o. Sečovlje
parc. št. 1988, 1990, 1991, 2006, 2010
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih
katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma
KVZ Nova Gorica, Kmetijski svetovalni službi Koper.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu
s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih
melioracijskih območjih.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec, ali - pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to
pooblastijo lastniki ali uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko
pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na
podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu in zajema:
– čiščenje terena zarasti,
– planiranje,
– globoka obdelava tal in
– založno gnojenje po analizi tal.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na
agromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe morajo
sami opraviti očiščevalna dela na zemljiščih.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne
opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu,
odredi Upravna enota Piran - organizacijska enota, pristojna
za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih
zemljiščih, izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika
oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te
odredbe.
Investitor mora vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora
zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča in
mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
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Št. 355-03/20/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2560.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92, 58/95 – odločba US) v zvezi s 1.
členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.
12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 67/94)
ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o uvedbi agromelioracijskega postopka
na območju Občine Brežice
1. člen
S to uredbo se uvede agromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih na območju Občine Brežice.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih
zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
Blažinčič Heda, Orešje 93, Bizeljsko – k.o. Orešje
parc. št. 924/1-del
Bostole Ivan, Oklukova gora 17, Sromlje – k.o. Zg.
Pohanca
parc. št. 646/2-del
Ribič Ivan, Drameljšek 31, Bizeljsko – k.o. Bizeljsko
parc. št. 1502/1-del
Blažinčič Marta, Stara vas 72, Bizeljsko – k.o. Brezovica
parc. št. 278/1-del
Balon Anton, Drenovec 3, Bizeljsko – k.o. Drenovec
parc. št. 179
Bertole Ivan, Sromlje 13, Sromlje – k.o. Sromlje
parc. št. 664-del
Cizl Ivan, Zg. Pohanca 5, Zdole – k.o. Oklukova gora
parc. št. 187-del
Hotko Marija, Bojsno 12, Globoko – k.o. Bojsno
parc. št. 414/1, 414/3-del
Horžen Franc, Črešnjice 73, Cerklje pri Krki – k.o.
Stojanski vrh
parc. št. 1204/3-del
Ivačič Albin, Dečno selo 63, Artiče – k.o. Curnovec
parc. št. 1398-del
Iljaš Jože, Bizeljska c. 113, Bizeljsko – k.o. Bizeljsko
parc. št. 512, 513, 572, 573
Jazbec Ivan, Jože, Bizeljska vas 7, Bizeljsko – k.o.
Orešje
parc. št. 354, 356, 360
Koren Anton, Orešje 81, Bizeljsko – k.o. Orešje
parc. št. 298, 295-del
Kovačič Martin, Priolova 6, Maribor – k.o. Bizeljsko,
parc. št. 1522/1
– k.o. Vitna vas, parc. št. 3/3
Kvartuh Ivan, Koritno 12, Jesenice na Dolenjskem –
k.o. Velika dolina
parc. št. 1833, 1839, 1832/1
Kunst Franc, Orešje 78, Bizeljsko – k.o. Orešje
parc. št. 307/2, 1022/1, 1023, 1024/1, 1024/2
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Kelhar Franc, Brezovica 31, Bizeljsko – k.o. Vitna vas
parc. št. 678/3-del
Lipar Mihael, Blatno 25, Pišece – k.o. Blatno
parc. št. 181-del
Lipej Ivan, Pot na Žalce 7, Bizeljsko – k.o. Drenovec
parc. št. 941, 942
Lepšina Franc, Stara vas 19, Bizeljsko – k.o. Bizeljsko
parc. št. 1176-del
Lupšina Živko, Vinarska c. 7, Bizeljsko – k.o. Dren-

Koršič Mirko, Arnova sela 23, Artiče – k.o. Arnova
sela
parc. št. 58/2, 55, 58/1-del, 54-del
Molan Franc, Arnova sela 17, Artiče – k.o. Arnova sela
parc. št. 21/1, 19-del, 18/1-del, 11/1
Strnad Alojz, Arnova sela 6, Artiče – k.o. Arnova sela
parc. št. 145/3-del, 145/4-del
Cerjak Stanko, Dečno selo 62, Artiče – k.o. Curnovec
parc. št. 1148/1, 1149-del, 1148/2
Bogovič Jože, Dečno selo 52, Artiče – k.o. Arnovo selo
parc. št. 143/8, 143/12
Klavžar Jože, Dečno selo 3, Artiče – k.o. Dečno selo
parc. št. 575, 576, 579-del, 577-del
Butkovič Jože, Dečno selo 34, Artiče – k.o. Curnovec
parc. št. 1328/2-del
Veble Anton, Nimnik 8, Bizeljsko – k.o. Bizeljsko
parc. št. 959
Grahek Jožefa, Dečno selo 68, Artiče – k.o. Dečno selo
parc. št. 321/2, 325, 324-del
Petan Marija, Volčje 26, Artiče – k.o. Zg. Pohanca
parc. št. 416, 414/1-del, 415-del
Bratanič Leon, Brezje 11, Globoko – k.o. Brezje
parc. št. 217, 228, 62, 63, 64, 82
Deržanič Darko, Arnova sela 20, Artiče – k.o. Arnovo

ovec
parc. št. 619
Mihelin Jože, Stara vas 86A, Bizeljsko – k.o. Stara vas
parc. št. 1162/2, 1168-del
Oštrbenk Franc, Žejno 11, Krška vas – k.o. Cerina
parc. št. 1299/13-del, 1254/13
Petrišič Franc, Orešje 84, Bizeljsko – k.o. Orešje
parc. št. 932/1-del
Pinterič Simon, Bizeljska c. 115, Bizeljsko – k.o. Drenovec
parc. št. 22, 23, 24
Preskar Marjan, Boršt 28, Cerklje pri Krki – k.o. Globočice
parc. št. 71
Petan Marija, Volčje 26, Sromlje – k.o. Zg. Pohanca
parc. št. 417/2, 417/3, 417/4, 417/5
Plevnik Vlado, Pišece 110, Pišece – k.o. Pišece
parc. št. 727, 729
Petan Terezija, Oklukova gora 13, Sromlje – k.o. Oklukova gora
parc. št. 252-del
Pšeničnik Ivan, Vrhje 68, Kapele – k.o. Vrhje
parc. št. 444/1, 444/2
Rožman Frančiška, Pišeška c. 8, Bizeljsko – k.o.
Podgorje
parc. št. 691/3, 695/1
Rožman Vinko, Gregovce 6A, Bizeljsko – k.o. Bizeljsko
parc. št. 1110, 1257/1
Rožman Marija, Artiče 25, Artiče – k.o. Sromlje
parc. št. 80-del
Varlec Jože, Podgorje 38, Pišece – k.o. Podgorje
parc. št. 691/4, 741/1
Varlec Martin, Greta, Blatno 28, Pišece – k.o. Blatno
parc. št. 131-del
Zagmajster Ivan, Gradišče 43, Bizeljsko – k.o. Bizeljsko
parc. št. 1475
Zagmajster Anton, Orešje 76, Bizeljsko – k.o. Orešje
parc. št. 524/1-del
Zorenč Franc, Vladimira, Bizeljska c. 109, Bizeljsko –
k.o. Bizeljsko
parc. št. 1241/2, 1243
Zavišek Anton, Bukovje 37, Bizeljsko – k.o. Bukovje
parc. št. 222
Žibert Karl, Vel. Mraševo 38, Podbočje – k.o. Cerklje
parc. št. 714/1
Neral Ivan, Dečno selo 42, Artiče – k.o. Dečno selo
parc. št. 331/1
Kodrič Marija, Magdalena, Šutna 2, Podbočje – k.o.
Bušeča vas
parc. št. 467/1
Žerjav Franc, Curnovec 22, Sromlje – k.o. Sromlje
parc. št. 352-del
Volčanjšek Stanko, Sromlje 20, Sromlje – k.o. Sromlje
parc. št. 442-del
Varlec Ivan, Blatno 37, Globoko – k.o. Blatno
parc. št. 1339-del
Petan Jožica, Arnova sela 24, Artiče – k.o. Arnova sela
parc. št. 47, 48
Petan Rezika, Oklukova gora 13, Artiče – k.o. Oklukova gora,
parc. št. 246/1, 245/1, 234
– k.o. Volčje, parc. št. 170
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selo
parc. št. 4-del, 5/1, 117-del, 118-del
Černoga Sonja, Zdole 23, Zdole – k.o. Oklukova gora
parc. št. 299, 300
Rajterič Ivan, Orešje 87, Bizeljsko – k.o. Orešje
parc. št. 130-del
Krošelj Janko, Arnova sela 50, Artiče – k.o. Arnova
sela
parc. št. 917, 907, 915/1-del
Grmšek Marija, Pečice 20, Podsreda – k.o. Križe
parc. št. 1749, 1748/3
Kunej Silvo, Zg. Pohanca 3, Artiče – k.o. Zg. Pohanca
parc. št. 38, 39, 8/2, 7, 10, 15
Kovačič Hedica, Dramlja 1, Bizeljsko – k.o. Vitna vas
parc. št. 1308, 1310, 1311
Savnik Jože, Arnova sela 53, Artiče – k.o. Arnovo selo
parc. št. 345/4, 349/2
Zorko Jože, Arnova sela 5, Artiče – k.o. Arnova sela
parc. št. 181
Balas Franc, Arnovo selo 30, Artiče – k.o. Arnovo selo
parc. št. 473, 655, 466/1-del
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS – k.o. Šentlenart
parc. št. 809/55
Verstovšek Miran, Pleterje 20, Krško – k.o. Zg. Pohanca
parc. št. 477/1, 477/2, 472/3, 473, 474, 475, 476
Jarkovič Anton, Brod 23, Podbočje – k.o. Stojanski vrh
parc. št. 1147/1, 1147/2, 1147/3, 1147/4, 1147/5
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih
katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma
Kmetijsko svetovalni službi Brežice.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih
melioracijskih območjih.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec, ali
– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki ali uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te
odredbe.
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4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko
pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na
podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu, in zajema:
– krčenje izrojenih nasadov in druge drevesne rasti ter
grmičevja,
– zasipanje depresij in planiranje,
– kalcifikacija in založno gnojenje po gnojilnem načrtu,
– rigolanje in brananje,
– količenje in druga dela po investicijskem programu.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na
agromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe morajo
sami opraviti očiščevalna dela na zemljiščih.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne
opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu,
odredi Upravna enota Brežice – organizacijska enota, pristojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te
odredbe.
Investitor mora vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora
zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča in
mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/09/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.
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ODREDBO
o spremembi odredbe o določitvi višine nadomestila za
kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih
in napravah na melioracijskih območjih na območju
Upravne enote Velenje za leto 1996
1. člen
V odredbi o spremembi odredbe o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih
objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju
Upravne enote Velenje za leto 1996 (Uradni list RS, št.
24/96) se v 1. členu beseda “Gorenje” nadomesti z besedama
“Paška vas”.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 355-01-5/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2562.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91, ter 46/92 in 58/95 - odl. US) v zvezi s 1. členom
zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12.
1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega
postopka na območju Občine Kungota
1. člen
V odredbi o uvedbi agromelioracijskega postopka na
območju Občine Kungota (Uradni list RS, št. 24/96) se na
koncu 1. odstavka 2. člena doda naslednje besedilo:
“k.o. Zg. Kungota, parc. št. 124-del, 123, 125-del
k.o. Plač, parc. št. 214, 206-del.”
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03-0005/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.

2561.
Na podlagi 1. in 3. člena odloka o zagotavljanju sredstev
za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in
napravah na melioracijskih območjih Občine Velenje (Uradni vestnik Občine Velenje, št. 3/87), ki se na podlagi 99.a
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 - odločba US RS, 45/94 - odločba US RS, 57/94, 14/95,
20/95 - odločba US RS, 63/95 - obvezna razlaga, 65/95 odločba US RS in 73/95 - odločba US RS) uporablja kot
državni predpis, in na podlagi 110. člena v zvezi s tretjim
odstavkom 7. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni
list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86, Uradni list RS, št. 9/90, 5/91,
46/92 - odločba US RS in 58/95 - odločba US RS) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2563.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS,
št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 - odl. US RS) v zvezi s
1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih
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do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju
Občine Semič
1. člen
S to odredbo se uvede hidromelioracijski postopek namakanje kmetijskih zemljišč na območju Občine Semič.
2. člen
Hidromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih
zemljiščih, katerih lastnik oziroma uporabnik je:
Milan Malnarič, Vavpča vas 24, Semič
parc. št. 1304, 1309/1, 1299/3, 1299/2, 1307, 1308,
1306, 1502, 1504, 1529, 1527, 1512, 1513, 1515 vse k.o.
Semič.
Meje območij hidromelioracije so vrisane v preglednih
katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju in pri Kmetijski svetovalni službi pri Kmetijskem zavodu Ljubljana,
enota za kmetijsko svetovanje Črnomelj.
Investicijsko tehnična dokumentacija je v skladu s Programom agrarnih operacij za obdobje 1995-2000 Občine
Črnomelj.
3. člen
Investitor hidromelioracije po tej odredbi je lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe,
njegov pooblaščenec ali pravne osebe, ki jih ustanovi oziroma za to pooblasti lastnik oziroma uporabnik kmetijskih
zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za hidromelioracije iz te odredbe zagotovi
lastnik in uporabnik kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobi del sredstev za obnovo iz proračuna
Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
5. člen
Hidromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za intenzivnejšo rabo po investicijskem programu in zajema:
– izdelavo akumulacije,
– izdelavo primarnega cevovoda s hidrantsko mrežo,
– izdelava sekundarnega omrežja z namakalno opremo
za posamezno parcelo.
Investitor iz 2. člena te odredbe mora sam opraviti vsa
potrebna dela v skladu z investicijskim programom.
Če lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč ne
opravi del v roku določenem v investicijskem programu,
odredi Upravna enota Črnomelj - organizacijska enota pristojna za kmetijstvo v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika iz 1. člena te odredbe.
Investitor je dolžan vsa dela opravljati v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora
zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora
biti po končani hidromelioraciji usklajena z novo kakovostjo
zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe mora redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioracijskih zemljišč ter vzdrževati objekte in naprave na svojih zemljiščih tako, da so trajno uporabni.
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7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 355-03/28/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2564.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 - odl. US) v zvezi s 1. členom
zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12.
1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o uvedbi agromelioracijskega postopka na kompleksu
Stranska vas na območju Občine Semič
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih na območju agromelioracijskega kompleksa Stranska vas, v katastrski občini Vinji Vrh v Občini
Semič.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih
zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
Planinc Marija, Svibnik 6 - parc. št. 890, 891, 843, 838
Zurc Jože, Avstralija - parc. št. 1741/1
Šuklje Martin, Vinji vrh 11 - parc. št. 255/2, 255/1, 256
Pezdirc Gregor, Gradac 29 - parc. št. 570, 569, 578
Kump Antonija, Kot 35 - parc. št. 831
Potočnik Anton in Frančiška, Stranska vas 6 - parc. št.
426, 425, 427, 364/2
Štrukelj Marija, Kot 71a - parc. št. 1207/1, 1207/2
Kukar Jože, Stranska vas 4 - parc. št. 360
Planinc Marija, Brstovec 8 - parc. št. 1177, 1176/2,
1176/1
Pečavar Vanja, Jakhlova 27, Grosuplje - parc. št. 438/1,
438/2, 1771/2
Pečavar Franc, Amerika - parc. št. 458/1, 457/2, 454/1,
489/2, 489/3, 462/2, 490
Simonič Martin, Stranska vas 5 - parc. št. 430/1, 577,
522, 535, 463, 455, 456, 449, 447, 73, 442/1, 446, 457/1,
563
Vindišman Slava, Stranska vas 2 - parc. št. 448, 445/1
Kralj Jože, Fučkovci 8, sol. - parc. št. 44/1, 38, 37/1,
44/2, 36, 46, 45, 586, 585, 34, 39, 42, 37/2, 40, 41, 35
Kočevar Franc, Gradac 15 - parc. št. 567
Kmetijska zadruga Črnomelj - parc. št. 1728/4, 1728/3,
1728/2, 1726, 1725, 1729, 1728/5, 1728/1, 1727
Kočevar Marija, Vrtača 8 - parc. št. 1720, 303
Korošec Danica, Vinji Vrh 11 - parc. št. 745, 749, 559,
746/1, 744/1, 744/2,
Plut Martin, Stranska vas 1 - parc. št. 545/2, 484, 443,
491, 517, 515, 483/1, 497, 483/3, 483/2
Simonič Matija, Vinji Vrh 1 - parc. št. 500/2, 610/2,
500/1
Plut Martin, Stranska vas 16 - parc. št. 367, 467, 442/2,
525/1, 526, 529, 525/2, 568, 471, 520, 469, 468, 470, 495,
414
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Novak Kristina, Stranska vas 12 - parc. št. 440, 421,
439
Pečavar Anton, Kot 82 - parc. št. 516/2, 519, 518/2
Simonič Ana, Brstovec 5 - parc. št. 800
Horvat Jože, Vinji Vrh 16 - parc. št. 850, 849, 846, 851
Križan Antonija, Moverna vas 3 - parc. št. 241
Občina - parc. št. 284/1
Marentič Neža, Gradac 16 - parc. št. 575
Malnarič Ciril, Moverna vas 2 - parc. št. 22/1, 229/2,
23/1, 770/1, 777, 783
Kastelic Antonija, Vinji Vrh 14 - parc. št. 596/1, 766/3,
766/2, 1175, 1172, 785, 776, 794, 766/1, 764/2, 764/1, 49
Pašič Marija, Semič 53 - parc. št. 593, 592
Oven Slava, Franc, Stranska vas 8 - parc. št. 934/2,
934/1, 936, 1722, 1718, 1721, 1714/2, 1714/1, 1717
Stariha Alojz, Osojnik 12 - parc. št. 110/2, 109/1, 108,
110/3, 110/1, 109/3, 109/2, 107/2, 92/2, 92/1, 93/2, 93/1
Štrukelj Jože, Brstovec 7 - parc. št. 782, 860, 832
Bezek Anton, Semič 42b - parc. št. 944, 941/2
Štrukelj Marija in Jože, Omota 3 - parc. št. 844/5,
844/4, 864, 608
Simonič Matija, Vinji Vrh 9 - parc. št. 767/1, 769,
767/2
Ogulin Slavko, Brstovec 5 - parc. št. 889, 929, 885,
966, 884, 866, 964, 952, 948, 956/1, 963, 956/2, 1219/1,
968, 1217, 947/1, 1218/1, 882, 798/1, 793, 798/2, 63/1,
799/1, 792, 788, 787, 789, 791, 790, 63/2, 844/1, 811, 810,
847, 844/3, 844/2, 801, 799/2, 803, 805, 807, 808, 806
Simonič Martin, Gradac - parc. št. 750/1, 742
Simonič Alojz, Mladica 3 - parc. št. 428, 429
Štricelj Marjana, Gradac 57 - parc. št. 588, 583/2, 589
Tkalčič Marija, Šolska 8, Črnomelj - parc. št. 33, 1240,
598/1, 1242, 1239/2, 31, 30, 1239/1, 163, 167, 124
Novak Franc, Pod lipo 14 - parc. št. 566, 560, 564
Kastelic Alojz, Stranska vas 12 - parc. št. 346/1, 364/1,
325, 512, 511, 510, 513, 1719
Pečaver Ivan, Stranska vas 4 - parc. št. 1770, 531/3,
366, 1772, 420, 472, 466, 521, 444, 445/2, 461, 464, 460,
465, 459/2, 530, 528, 531/1, 431/1, 431/2, 524, 523, 1769,
527, 441, 269, 270, 265/2, 268
Tomc Jože, Stranska vas 10 - parc. št. 1771/1, 438/3,
327, 319/2, 320/1, 430/2, 401, 400, 402, 487, 1736/3, 462/3,
312, 310, 300, 301, 462/1, 1724, 531/2, 1723, 459/1, 458/2,
1736/3, 489/1, 1737, 518/1, 1738, 1766, 1768, 516/1
Kukar Anton in Amalija, Stranska vas 13 - parc. št.
319/3, 320/2, 319/1, 376, 329, 324, 321, 340, 298, 297, 311,
302, 299, 319/1, 1713/3, 317, 316, 404/1, 403, 394, 295,
296, 405, 395, 399, 396, 271, 292, 283, 284/2, 287, 348/3,
392, 348/4, 346/2, 348/1, 348/2, 377, 358, 361, 388, 382,
379, 314, 322, 1713/1, 315, 323, 309, 341, 313
Štricelj Fanika, Edvard in Slavica, Stranska vas 14 parc. št. 419, 418, 352/2, 242/1, 356, 240/1, 372, 240/2, 375,
398, 291, 344, 326, 263, 285, 343, 359, 289, 383, 342, 347,
380, 288, 381, 345, 351, 353, 357, 355, 354, 389, 390
Sever Jožica, Trg komandanta Staneta 6, Ljubljana parc. št. 613, 537, 611, 574, 536/1, 573, 612
Štalcar Zdravko, Brstovec n. h. - parc. št. 946, 814,
1042, 971, 1186, 816, 817, 947/2, 815, 943, 875, 940/2, 896,
876, 874, 940/1, 939, 1171, 809, 828, 866, 911, 827, 907,
915, 910, 957, 931, 912, 905, 955, 913, 868, 958, 822, 867,
821, 906
Novina Branko, Silvo, Brstovec 6 - parc. št. 895, 899,
1179, 1190, 1192, 1174, 1193, 1178/1, 1201, 1178/2
Jakša Anton, Brstovec 3 - parc. št. 951, 916, 954, 949
Stariha Jože, Brstovec 4 - parc. št. 942, 908, 909, 1250,
945, 900, 892, 898, 1181, 1180, 820/2, 819, 873, 1173, 750/2,
812, 837, 852/2, 845, 852/1, 824, 1194, 853, 826, 962/2,
879/2, 879/1, 969, 883, 962/2, 918, 919, 751, 961, 795
Stezinar Anton, Trata 1 - parc. št. 920/1, 877, 920/2,
897, 941/1, 924/1, 924/2, 928, 878, 880, 282/2, 275, 363,
282/3, 274, 1182
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Novak Ana, Vinji Vrh 10 - parc. št. 754/1, 558, 561,
582, 553, 556, 557, 222/1, 222/2, 220, 595, 222/3, 583/1
Plut Matija, Vinji vrh 9 - parc. št. 869, 887, 888, 72,
509, 1241, 498, 1231, 1230/1, 550/2, 546, 545/1, 493, 1196,
1195, 211/2, 211/1, 210, 70, 65, 68, 69
Simonič Stanko, Vinji Vrh 2 - parc. št. 250, 474, 1234,
1233, 170, 476, 212, 539, 541/2, 540, 538, 188, 187, 477,
227, 226, 218, 47, 507, 219, 208/1, 208/2, 499, 48, 221, 508,
1504, 196, 1232, 75, 202, 184, 52, 610/3, 544, 543
Lavrin Alojzija, Vinji vrh 3 - parc. št. 479, 252, 478,
480, 482, 140/1, 485, 168, 194, 199, 192/2, 193, 128, 203/1,
207, 127, 201, 192/1, 129, 186, 251, 189, 191
Simonič Katarina, Vinji Vrh 8 - parc. št. 98, 94/1, 50,
51, 59, 94/2, 131, 132, 139, 204, 203/2, 247, 200, 206, 198,
258, 246, 28, 175, 174, 178, 177, 213
Plut Martin in Ana, Vinji Vrh 12 - parc. št. 22/2, 1221/4,
1222, 1221/3,1221/1, 1221/2, 97, 60/1, 61/1, 248, 29, 53,
55, 249, 20, 259, 25/2, 99, 25/1, 1223, 91, 79, 24, 66, 1236,
67, 23/2, 80/2, 90, 80/1, 1226, 1227, 134, 1224, 1225, 1228,
1235, 62/2, 61/2, 62/1, 116/1, 115, 116/2, 118, 117, 112,
104, 113, 114/2, 114/1, 119, 130, 126, 135, 133/2, 125, 121,
120, 123, 122
Simonič Terezija, Vinji Vrh 13 - parc. št. 548, 32/3,
101, 64, 56, 228, 572, 232, 235, 57, 14/1, 260, 1215, 18/1,
86, 32/1, 1229, 1216, 1220, 86, 14/2, 32/2, 71, 1243, 18/4,
1509, 1506, 770/2, 772, 768, 173, 172, 771, 763, 759
Jakša Anton, Vinji Vrh 7 - parc. št. 231/2, 231/1, 1219/2,
166, 58, 242/2, 60/2, 245, 96/1, 107/1, 244, 1218/2, 243,
95/2, 95/1, 473/3, 216, 473/2, 261, 96/2, 217, 1230/2, 171,
229/1, 230, 214, 215, 473/1, 565
vse k.o. Vinji Vrh.
Meje območij agromelioracije so vrisane v preglednih
katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju Kmetijski
zadrugi Črnomelj.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na obravnavanem območju agromelioracij.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so lastniki
oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, njihov pooblaščenec ali pravne osebe, ki jih ustanovijo
oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije iz te odredbe zagotovijo
lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev za obnovo iz proračuna
Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu, in zajema:
– čiščenje zarasti na obstoječih kmetijskih površinah,
– odstranitev posameznih skalnih samic na njivskih in
travniških površinah,
– planiranje kmetijskih površin po odstranitvi zarasti in
kamenja,
– ureditev poti,
– založno gnojenje skladno z gnojilnim načrtom.
Investitorji iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti
vsa potrebna dela v skladu z investicijskim programom.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne
opravijo del v roku določenem v investicijskem programu,
odredi Upravna enota Črnomelj - organizacijska enota pristojna za kmetijstvo v skladu s 109. členom zakona o kmetij-
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skih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika iz 1. člena te odredbe.
Investitor je dolžan vsa dela opravljati v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora
zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna institucija opravljala strokovni nadzor nad deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora
biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo
zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/28/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2565.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odločba US RS) v zvezi s 1.
členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju
Občine Črnomelj
1. člen
S to odredbo se uvede hidromelioracijski postopek –
namakanje kmetijskih zemljišč na območju Občine Črnomelj.
2. člen
Hidromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih
zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
Jožef Črnič, Griblje 53, Gradac
parc. št. 3030, 3031, 3032
Jože Križan, Griblje 81, Gradac
parc. št. 2815, 2820, 2821, 2901
Jožef Štubler, Griblje 44, Gradac
parc. št. 2802
Jožef Štrucelj, Griblje 85, Gradac
parc. št. 2799
Jožef Brodarič, Griblje 72, Gradac
parc. št. 2826, 2902, 2903, 2904
Nikolaj Hlebec, Griblje 7, Gradac
parc. št. 1619, 910, 914/1, 914/2, 909
Anton Filak, Griblje 11a, Gradac
parc. št. 1574, 1573, 1575, 913/1, 913/2, 917, 925,
926/2
Jože Šimec, Griblje 66, Gradac
parc. št. 2818
Jožefa Kure, Griblje 41, Gradac
parc. št. 2800, 2824
Anton Križan, Griblje 42, Gradac
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parc. št. 2816, 2823
Anton Milek, Griblje 50, Gradac
parc. št. 2825
Anton Piškurič, Griblje 26, Gradac
parc. št. 2801
Anton Jerčinovič, Griblje 65, Gradac
parc. št. 2819
Anton, Neža Macele, Griblje 87, Gradac
parc. št. 2828
Anton Husic, Griblje 90, Gradac
parc. št. 2831, 2832
Ivan Moravec, Paka 12, Ribnik
parc. št. 2829
Ljubica, Ivan in Janko Lukač, Pravutina 49, Žakanje
parc. št. 2805
Dragica in Jože Brinc, Griblje 48, Gradac
parc. št. 2827
Nikola Gebič, Pravutina 85, Ribnik
parc. št. 2803
Franjo Miketinac, Pravutina 16, Ribnik
parc. št. 2804
Alojz Štrucelj, Griblje 6, Gradac
parc. št. 922, 923/3, 945/2
Alojz Totter, Griblje 13, Gradac
parc. št. 942/1, 942/2, 9424/4
Ivana Totter, Griblje 13, Gradac
parc. št. 926/1
vse k.o. Griblje.
Meje območij hidromelioracij so vrisane v preglednih
katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju in pri Kmetijski svetovalni službi pri Kmetijskem zavodu Ljubljana,
Enota za kmetijsko svetovanje Črnomelj.
Investicijsko tehnična dokumentacija je v skladu s programom agrarnih operacij za obdobje 1995-2000 Občine
Črnomelj.
3. člen
Investitorji hidromelioracije po tej odredbi so lastniki
oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, njihov pooblaščenec ali pravne osebe, ki jih ustanovijo
oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za hidromelioracije iz te odredbe zagotovijo
lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev za obnovo iz proračuna
Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
5. člen
Hidromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za intenzivnejšo rabo po investicijskem programu in zajema:
– izdelava črpališča ob reki Kolpi za potrebe namakanja,
– izdelava akumulacije,
– izdelava primarnega cevovoda s hidrantsko mrežo,
– izdelava sekundarnega omrežja z namakalno opremo
za posamezne parcele.
Investitorji iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti
vsa potrebna dela v skladu z investicijskim programom.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne
opravijo del v roku določenem v investicijskem programu,
odredi Upravna enota Črnomelj – organizacijska enota pristojna za kmetijstvo v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika iz 1. člena te odredbe.
Investitor je dolžan vsa dela opravljati v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora
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zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora
biti po končani hidromelioraciji usklajena z novo kakovostjo
zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe morajo intenzivno obdelovati trajni nasad
in skrbeti za primerno rodovitnost vinograda.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/28/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2566.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odločba US RS) v zvezi s 1.
členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 2. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95)
ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju
Občine Črnomelj – agromelioracijski kompleks
Črnomelj I
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih na območju agromelioracijskega kompleksa Črnomelj I – k.o. Zastava in k.o. Loka, v Občini
Črnomelj.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih
zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
v k.o. Zasava:
Žunič Anton, Stanko in Marija, Zastava 3, Črnomelj
parc. št. 241, 242, 243, 291, 292, 293, 294, 295, 296,
297, 298, 304, 305, 317, 334, 335/2
Tasič Anton Miroslav, Šegova 72, Novo mesto
parc. št. 139, 154, 155, 156, 158
Ulašič Boris, Ločka cesta 48, Črnomelj
parc. št. 236, 248/1, 255/1, 256, 257, 258, 260/4, 262/2,
263/2, 266, 268, 269, 279, 283, 284, 285, 312/2, 312/1, 313,
318
Agnič Janez, Zastava 6, Črnomelj
parc. št. 58/2, 288, 289, 290, 300, 301, 302, 303, 306,
307, 329, 338
Schweiger Janez, Zastava 7, Črnomelj
parc. št. 43, 92, 112, 114, 126, 132, 134, 140, 142,
143/1, 145/1, 162, 164, 170, 172, 173, 175, 178/1, 178/2
Žunič Janez in Katarina, Zastava 8, Črnomelj
parc. št. 247, 253, 254, 255/2, 259, 260/3, 260/2, 260/1,
280, 286, 310
Bohte Jožefa in Franc, Zastava 10, Črnomelj
parc. št. 198, 204, 206, 207, 221/2, 221/1, 222/1, 222/3,
222/2, 223
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Jankovič Anton, Zastava 11, Črnomelj
parc. št. 245/2, 248/2, 250, 251, 252, 287/1, 488, 489,
528/4, 533, 535, 536/2
Banovec Stanislav, Desinec 13, Črnomelj
parc. št. 369, 521, 523, 524, 526/1, 526/2, 571, 572,
573, 574, 575, 576, 671/1, 671/2, 672, 737, 738, 740, 751,
752, 754, 790, 791, 792, 793, 794, 908, 910, 911, 916, 917,
920, 922, 925, 926/1, 926/2, 927, 928, 929, 1014, 1017
Mueller Jakobina, na Bregu 7, Črnomelj
parc. št. 554, 555, 558, 559, 971, 973, 975
Vintar Jožef, Desinec 7, Črnomelj
parc. št. 349, 350, 398, 399, 401, 402/2, 402/1, 634,
635, 636, 639, 640, 641, 642, 643/1, 643/2, 644/1, 644/2,
670, 706, 707, 708, 709, 715, 718, 720, 797, 798, 844, 850,
851, 852, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 906, 907, 937, 1018,
1024, 1058, 1059, 1060, 1062, 1087/2, 1208, 1209, 1218/3,
1218/1, 1218/2, 1573/3
Prijanovič Vincencij, Desinec 3A, Črnomelj
parc. št. 367, 653, 654, 655, 656, 659, 660/2, 660/1,
661, 697, 698, 701, 710, 711, 712, 732/2, 732/1, 733, 734,
736, 874, 890, 891, 895, 896, 897, 899, 934, 935, 959, 1019,
1020, 1025, 1048, 1049, 1131, 1132, 1176, 1177, 1210,
1211, 1212, 1213/3, 1213/1, 1213/2, 1239, 1240, 1253, 1254,
1270, 1297, 1298, 1299, 1300/1
Bahor Vincenc, Ločka cesta 54, Črnomelj
parc. št. 1300/2, 1301/1, 1301/2, 1319, 1320, 1321,
1323, 1356, 1412, 1444, 1445, 1472, 1473
Žunič Jožef, Desinec 10, Črnomelj
parc. št. 361, 370, 536/1, 539, 540/1, 541, 542/1, 542/2,
608, 633, 683, 684, 808, 829, 842, 853, 854, 855, 856, 868,
869, 875, 876, 877, 878, 947, 948, 1037, 1040, 1045, 1047,
1053, 1056, 1057, 1068, 1070, 1073, 1098/3, 1110/1, 1110/2,
1111, 1156, 1158, 1161, 1204, 1237, 1238, 1244/2, 1247,
1250, 1252, 1258/2, 1261/1, 1263/1, 1263/2, 1265, 1266,
1267, 1268/2, 1286/1, 1287, 1328, 1329, 1331/1, 1331/2,
1342/2, 1343
Špekar Franc, Desinec 6, Črnomelj
parc. št. 388, 688, 689, 690, 694, 832, 834, 835, 837,
863, 870, 871, 885, 886, 887, 888, 918, 938, 956, 981, 982,
1054, 1055, 1065, 1066, 1080, 1099/1, 1099/2, 1103, 1112,
1114, 1115, 1153, 1159, 1174, 1205, 1206, 1216, 1217,
1224, 1225, 1227, 1228, 1229, 1285, 1314, 1339, 1340,
1363, 1364/3, 1364/1, 1364/2, 1365, 1380, 1381, 1386, 1387,
1389, 1418, 1447
Sedlar Peter, Desinec 2, Črnomelj
parc. št. 458/1, 458/2, 461, 1084, 1085/2, 1085/1, 1136,
1137, 1151, 1162, 1167, 1187/1, 1188, 1189, 1190, 1231,
1232, 1315, 1348/3, 1350/1, 1350/2, 1351, 1352, 1394
Agnič Janez, Desinec 8, Črnomelj
parc. št. 342, 397, 466, 467, 469, 470, 514, 547, 550,
551, 838, 839, 840, 864, 865, 866, 867, 889/1, 889/2, 939,
949, 951,952, 1051, 1076, 1104, 1113, 1122, 1143, 1147,
1150, 1154, 1155, 1157, 1160, 1163, 1165, 1166, 1168,
1170, 1172, 1173, 1178, 1181, 1182, 1193, 1194, 1195,
1207, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1233, 1234, 1235,
1236, 1241, 1242, 1243, 1244/1, 1245/1, 1245/2, 1258/1,
1283/2, 1296, 1305, 1306, 1313, 1316, 1317, 1332, 1333,
1341, 1342/1, 1344, 1348/1, 1348/2, 1349, 1366, 1367, 1368,
1369, 1414, 1438
Jerman Marija in Franc Jožef, Desinec 3, Črnomelj
parc. št. 387, 464, 465, 468, 543, 544, 545, 674, 675,
677, 680, 809, 823, 825, 827, 846, 847, 882, 892, 893,901,
902, 936/1, 936/2, 1026, 1030, 1095, 1126, 1183, 1196, 1198,
1199, 1200, 1214, 1215, 1251, 1304, 1334, 1335, 1336, 1338,
1346/2, 1346/1, 1347, 1353, 1354, 1355, 1378, 1379
Šikonja Ivan in Ana, Desinec 11, Črnomelj
parc. št. 515, 516, 528/1, 528/2, 528/3, 650, 662, 663,
664/3, 664/2, 665, 666, 667/1, 667/2, 686, 687, 691,
696, 729, 730/1, 731, 932, 933, 983, 984/1, 988, 993, 994,
995, 997, 1012
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Trdič Leopold, Desinec 4, Črnomelj
parc. št. 721, 723, 724, 725, 726, 727, 802, 817, 845,
848, 849, 900, 903, 905/2, 905/1, 950, 1083, 1105, 1106,
1152, 1175, 1179, 1180, 1185, 1186, 1191/3, 1191/1, 1191/2,
1192, 1201, 1202/1, 1202/2, 1203, 1230, 1259/1, 1259/2,
1318, 1337, 1409, 1432, 1433, 1434, 1494/2, 1495, 1497,
1498, 1499, 1523/3
Jerman Anton, Ul. Pod lipo 5, Črnomelj
parc. št. 668, 944, 946, 998, 1004, 1006, 1007, 1008,
1011, 1013
Sedlar Jožef, Desinec 1, Črnomelj
parc. št. 436, 437, 438, 439, 440, 519, 537, 538, 1096,
1097, 1098/1, 1098/2, 1099/3, 1101, 1133, 1260/1, 1260/2,
1262/1, 1262/2, 1264, 1324, 1326, 1327
Maurin Ana, Desinec 14, Črnomelj
parc. št. 506, 507, 965, 969, 970 Kmetijska zadruga,
Kolodvorska c. 39, Črnomelj
parc. št. 6/1, 11/2, 11/3, 25/2, 25/1, 26, 27, 29, 30, 35/2,
35/3, 36/2, 37, 38, 91, 1597
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj
parc. št. 451, 460, 462/2, 462/1, 463/2, 463/1, 525, 540/2,
1093/3, 1093/2, 1093/1, 1094, 1127, 1128, 1130, 1187/2,
1246/2, 1246/1, 1255, 1256, 1257, 1261/2, 1268/1, 1269,
1271, 1273, 1274, 1275, 1292/1, 1294, 1295/2, 1295/1, 1303,
1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1400, 1402, 1411, 1420,
1454, 1457, 1476/2, 1477, 1483, 1490, 1543, 1544
Zajc Pavel, Butorajska c. 18, Črnomelj
Kalac Marija, Čandekova 23B, Reka
parc. št. 1452
Mušič Anton, Podzemelj 22, Gradac
parc. št. 341
Schweiger Stanislav, Ul. Lojzeta Fabjana 12, Črnomelj
parc. št. 1456, 1455
Žunič Marjeta, Zastava 12, Črnomelj parc. št. 261/1
Bohte Ana in Jožef, Vojna vas 20, Črnomelj parc. št. 4/1
Šterk Jožef, Viniška c. 5, Črnomelj parc. št. 344, 343
Rožič Stanislav Alojzij, Majer 1, Črnomelj parc. št.
428, 427, 426, 432/2
Stojanovič Stanislava, Česnikova ul. 14, Ljubljana Bohte Alojzija, Vojna vas 12, Črnomelj
Jeman Jožef, Gregorčičeva ul. 25, Maribor Adlešič Rudolf, Linhartova c. 3, Ljubljana
Adlešič Marija Terezija, Ul. Moša Pijade 2, Črnomelj
Jerman Tomislav, Strma pot 1, Koper
Jerman Leopold, Strma pot 1, Koper Jerman Frančiška,
Strma pot 1, Koper Jančar Marija, Kvedrova c. 14, Ljubljana
parc. št. 1442, 1443/2, 1443/3, 1443/1
Jerman Slava, Ločka cesta 32, Črnomelj parc. št. 337, 336
Žunič Jožefa, Ločka cesta 67, Črnomelj parc. št. 262/1,
261/2
Bohte Stanislav, Cesta v Dvor 6, Ljubljana parc. št. 188/32
Klobučar Stanislav, Kočevje 22A, Črnomelj parc. št.
1484, 1485
Žunič-Jonke Marija, Desinec 10, Črnomelj parc. št.
1038, 1039, 1042, 1043
Rožič Drago, Nova Loka 8, Črnomelj parc. št. 429
Bohte Anton, Župančičeva c. 4, Metlika
parc. št. 189, 196, 199, 200, 203, 205, 219, 221/3, 225,
227, 228/2, 228/1, 228/3, 229, 230, 231, 233/2
Planinc Ana, Ul. 1.maja 1, Metlika
parc. št. 1460
Jankovič Anton, Zastava 11, Črnomelj
parc. št. 73, 197, 403, 407, 508, 509, 510
Boben Anton, Krasinec 3, Gradec
parc. št. 616, 619
Bohte Stanko, Zastava 10, Črnomelj
parc. št. 194
Agnič Franc, Desinec 18, Črnomelj
parc. št. 960, 961, 966/1, 968, 978
Ulašič Viljem, Zastava 5, Črnomelj
parc. št. 287/2, 311
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Agnič Franc, Desinec 18, Črnomelj
parc. št. 976, 977/1, 977/2, 980
Bohte Alojzija, Vojna vas 12, Črnomelj
parc. št. 4/2
Cindrič Leopold, Kolodvorska c. 16, Črnomelj
parc. št. 237, 238, 240
Klepec Alojz, Krasinec 36, Gradac parc. št. 589, 590, 594
Tašič Silvester, Šegova ul. 14, Novo mesto
parc. št. 111, 128, 166, 167, 168, 177
Macan Krešimir, Ul. 21.oktobra 17A, Črnomelj
parc. št. 211/2, 216/2, 221/4
Macan Mira, Ul. 21. oktobra 17A, Črnomelj
parc. št. 209, 210
Romšek Janez, Dolenja vas pri Črnomlju 9, Črnomelj
parc. št. 58/1
Šikonja Alojz, Desinec 12, Črnomelj
parc. št. 986, 984/2
Kralj Stanislav, Vojna vas 15, Črnomelj
parc. št. 44/1, 98, 160
Sedlar Zdenka, Desinec 1, Črnomelj
parc. št. 567, 568, 569, 570
Rauh Jože, Sadinja vas 7, Semič
Žvab Anton, Dolenja vas pri Črnomlju 1A, Črnomelj
parc. št. 61, 60
Kralj Ivan, Golek 13, Dragatuš
parc. št. 62, 101, 102/1, 102/2, 110, 181, 182
Agnič Stanko, Zastava 6, Črnomelj
parc. št. 377, 378, 340
Jesih Alojzij, Dolenja vas pri Črnomlju 10, Črnomelj
parc. št. 78
Prizmič Zdenka in Zdenko, Mačkovec 10A, Novo mesto
parc. št. 150, 149
Kralj Anica, Železničarska c. 24, Črnomelj
parc. št. 208 in v k.o. Loka
Weiss Janez, Na bregu 31, Črnomelj
parc. št. 1550/3
Zajc Pavel, Butorajska c. 18, Črnomelj
parc. št. 1643
Kalac Marija, Čandekova 23B, Reka
parc. št. 1643
Mišica Janez in Ivanka, Čudno selo 1
parc. št. 1712/3, 1723/3, 1723/4, 1723/5, 1723/6,
1724/1, 1724/2, 1725, 1726/2, 1727/1, 1728, 1729/2, 1732/1,
1737/2, 1739/10, 1739/11, 1739/4, 1739/5, 1739/6, 1739/7,
1740, 1741/1, 1742/2, 1743/2, 1744/2, 1745/4, 1745/6,
1746/2, 1746/3, 1746/5, 1746/7, 1747/1, 1747/3, 1748/3,
1748/5, 1749/2, 1750/1, 1750/10, 1750/3, 1750/4, 1750/5,
1750/6, 1750/8, 1750/9, 1751/2, 1751/5, 1751/6, 1751/9
Mišica Viljenka, Čudno selo 2, Črnomelj
parc. št. 1723/1, 1723/2, 1723/7, 1723/8, 1723/9,
1724/3, 1724/4, 1726/1, 1727/2, 1727/3, 1729/1, 1730, 1731,
1732/2, 1733/1, 1737/1, 1738/1, 1738/2, 1739/3, 1739/8,
1739/9, 1741/2, 1742/1, 1743/1, 1744/1, 1744/3, 1745/1,
1745/3, 1745/5, 1746/1, 1746/4, 1746/6, 1746/8, 1746/9,
1747/2, 1748/1, 1748/2, 1748/4, 1748/6, 1749/1, 1750/2,
1750/7, 1751/1, 1751/10, 1751/13, 1751/14, 1751/3, 1751/4,
1751/7, 1751/8
Štuhec Ana, Vodovodna ul. 33, Orehova vas Zorič
Jože, Jobova 2, Split, Hrvaška
parc. št. 1558, 1559, 1560, 1564/1, 1569/2
Metelko Amalija, Čudno selo 4, Črnomelj
parc. št. 1494/4, 1495, 1526, 1527/1, 1528/1, 1529,
1537/2, 1546/2, 1547, 1561/1, 1561/2, 1584, 1585, 1586,
1607, 1623/2, 1642, 1647, 1650/4, 1653, 1656, 1661, 1665,
1666, 1683/2, 1684, 1688/1, 1690, 1706, 1707, 1712/1,
1713/1, 1719/1, 1719/2, 1720, 1721, 1683/1
Muc Stanislav, Čudno selo 5, Črnomelj
parc. št. 1494/3, 1520, 1549/1, 1577/1, 1577/2, 1578,
1579, 1580, 1581/1, 1581/2, 1581/3, 1581/4, 1582/1, 1582/2,
1605/1, 1605/2, 1624/2, 1644, 1662, 1663, 1668, 1669, 1677,
1679, 1680/2, 1681/2, 1682/1, 1682/2, 1686, 1689, 1691
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Mušič Rozina, Čudno selo 6, Črnomelj
parc. št. 1494/6, 1497, 1575/1, 1575/2, 1575/3, 1575/4,
1575/5, 1576, 1606/1, 1606/2, 1617/1, 1617/2, 1618, 1619,
1620/1, 1622/1, 1641/3, 1641/4, 1641/5, 1645, 1646, 1648,
1649, 1692, 1693, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703,
1710, 1711
Schweiger Anton, Čudno selo 7, Črnomelj
parc. št. 1591, 1592/1, 1593, 1595, 1596/1, 1596/2,
1596/3, 1603, 1704/2, 1705/2
Adlešič Rudolf, Linhartova c. 3, Ljubljana Jančar Marija,
Kvedrova c. 14, Ljubljana Jerman Leopold, Strma pot 1, Koper
Adlešič Leopoldina, Šolska ul. 16, Črnomelj Jerman
Jožef, Gregorčičeva ul. 25, Maribor Bohte Alojzija, Vojna
vas 12, Črnomelj
Stojanovič Stanislava, Česnikova ul. 14, Ljubljana
Adlešič Marija Terezija, Ul. Moša Pijade 2, Črnomelj Jerman Tomislav, Strma pot 1, Koper
parc. št. 1548/1, 1548/2, 1548/3, 1556/1, 1556/2, 1573,
1574, 1587, 1588/1, 1597, 1598, 1600/1, 1600/2, 1604/1,
1604/2, 1613, 1614/1, 1614/2, 1615, 1667
Grdešič Ivan in Angela, Čudno selo 10, Črnomelj
parc. št. 1524/1, 1525/2, 1532/3, 1564/2, 1564/3, 1565/2,
1566/3, 1567, 1568/1, 1568/2, 1568/3, 1588/2, 1592/2, 1592/3,
1624/1, 1626/1, 1627, 1630/1, 1631/2, 1650/1, 1650/2, 1650/5,
1652/2, 1654, 1655, 1658/2, 1673, 1674, 1676/2, 1680/1,
1681/1, 1704/1, 1705/1, 1712/2, 1713/2, 1723/11
Schweiger Anton, Čudno selo 7, Črnomelj
parc. št. 1527/2, 1528/2, 1594, 1596/4, 1596/5, 1640,
1641/1, 1641/2, 1650/3, 1675, 1688/2, 1714/2, 1715/1
Raspor-Panjan Tatjana, Štihova ul. 18, Ljubljana
parc. št. 1659, 1660
Vrbetič Frančiška, Železničarska c. 28, Črnomelj parc.
št. 1557, 1694, 1695, 1717, 1718
Jeršin Tomaž, Ul. Moša Pijade 4, Črnomelj
par. št. 1632/1
Mišica Stanislav in Cirila, Čudno selo 9, Črnomelj
parc. št. 1733/3, 1735/1
Strugar Marija, Gradac 114, Gradac v Beli Krjaini
parc. št. 1745/2, 1751/15
Mišica Janez, Čudno selo 1, Črnomelj
parc. št. 1708, 1709, 1714/1, 1715/2, 1739/1, 1739/2,
1751/11, 1751/12
Jankovič Janez, Jankoviči 1, Adlešiči
Jankovič Barka, Karlovac, Domjaničeva 1, Hrvaška
parc. št. 1496, 1549/3, 1588/3
Vivodinac Stjepan, Čudno selo 6A, Črnomelj
parc. št. 1530, 1531, 1632/3, 1633
Schweiger Ana, Čudno selo 7, Črnomelj
parc. št. 1524/2, 1525/1, 1664, 1676/1
Vivodinac Alojzija, Čudno selo 6A, Črnomelj
parc. št. 1652/1
Grdešič Angela, Čudno selo 10, Črnomelj
parc. št. 1532/1, 1532/2
Lozar Marija Antonija, Petrova vas 11, Črnomelj
parc. št. 1658/1
Miketič Boško, Čudno selo 3, Črnomelj
parc. št. 1623/1, 1623/3, 1630/2, 1631/1
Hudorovac Igor, Čudno selo 21, Črnomelj
Muhar Jožefa, Plemenitaš, Lukovdol Hudorovac Cirila,
Čudno selo 21, Črnomelj Hudorovac Anton, Coklovca 22,
Semič
Hudorovac Branka, Stranska vas pri Semiču 30, Semič
Hudorovič Marinka, Dolnje Dobravice 8, Gradec v Beli
Krajini
parc. št. 1565/1, 1566/1, 1566/2, 1569/1
Schweiger Martin, Čudnos elo 7A, Črnomelj
parc. št. 1590/2, 1590/2, 1590/2
Štraus Jožef, Ulica Heroja Stariha 16, Črnomelj
parc. št. 1632/2, 1657
Vivodinac Josip, Čudno selo 6A, Črnomelj
parc. št. 1671, 1672
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Schweiger Marjanca, Čudno selo 7A, Črnomelj
parc. št. 1696, 1697
Kambič Mihaela, Železničarska c. 28, Črnomelj
parc. št. 1539, 1610, 1611/2, 1639/1, 1639/2, 1639/3,
1639/4
Bukovec Andrej, Cankarjeva ul. 1, Črnomelj
parc. št. 1628
Meje območij agromelioracije – obnove vinogradov so
vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del
investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri
investitorju in pri Kmetijski svetovalni službi pri Kmetijskem
zavodu Ljubljana, Enota za kmetijsko svetovanje Črnomelj.
Investicijsko tehnična dokumentacija je v skladu s programom agrarnih operacij za obdobje 1995-2000 Občine
Črnomelj.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so lastniki
oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, njihov pooblaščenec ali pravne osebe, ki jih ustanovijo
oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije iz te odredbe zagotovijo
lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev za obnovo iz proračuna
Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo in zajema:
– čiščenje zarasti na obstoječih kmetijskih površinah,
– odstranitev posameznih skalnih samic na njivskih in
travniških površinah,
– planiranje kmetijskih površin po odstranitvi zarasti in
kamenja
– ureditev poti,
– založno gnojenje skladno z gnojilnim načrtom.
Investitorji iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti
vsa potrebna dela v skladu z investicijskim programom.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne
opravijo del v roku določenem v investicijskem programu,
odredi Upravna enota Črnomelj – organizacijska enota pristojna za kmetijstvo v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika iz 1. člena te odredbe.
Investitor je dolžan vsa dela opravljati v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora
zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora
biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo
zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe morajo intenzivno obdelovati trajni nasad
in skrbeti za primerno rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/28/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.
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2567.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91, ter odločb US RS, št. 46/92 in 58/95) v zvezi s
1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95), ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
naslednjo
ODREDBO
o uvedbi agromelioracijskega postopka na kmetijskih
zemljiščih na območju Občine Šentjur pri Celju
– Planina
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih na območju Občine Šentjur pri Celju–
Planina.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih
zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
Hodej Konrad, Brezje pri Dobjem 1, Dobje pri Planini
– k.o. Brezje
parc. št. 720, 722, 721/1, 730
Salobir Jožef, Škarnice 19, Dobje pri Planini – k.o.
Brezje
parc. št. 145, 147, 157/2, 204
Jazbec Franc, Brdo 10, Planina – k.o. Loke pri Planini
parc. št. 191, 175/3, 175/2, 175/1, 179/1
Koprivc Edvard, Brdo 16, Planina – k.o. Loke pri
Planini
parc. št. 59/1, 54/4, 62, 65, 68, 69
Gračner Drago, Šentvid pri Planini 28, Planina pri
Sevnici – k.o. Šentvid pri Planini
parc. št. 268, 276, 264/1, 270/2, 277/1, 240, 243
Tovornik Anton, Šentvid pri Planini 9, Planina pri
Sevnici – k.o. Šentvid
parc. št. 216, 657/49, 175/1, 215
Kovač Jože, Šentvid pri Planini 12, Planina pri Sevnici
– k.o. Šentvid pri Planini
parc. št. 263, 232/2, 232/1, 246, 229/2
Kolar Ivan, Podpeč pri Šentvidu 7 – k.o. Šentvid pri
Planini
parc. št. 478, 479, 481/1, 482/2, 469
Bezgovšek Franc, Podpeč nad Marofom 12, Planina –
k.o. Podpeč
parc. št. 40, 74, 76, 250, 66/2
Zalokar Ivan, Podpeč nad Marofom 11, Planina – k.o.
Podpeč
parc. št. 47, 49, 263, 267
Meje območij agromelioracije so vrisane v preglednih
katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma Kmetijski
svetovalni službi pri Zavodu za veterinarstvo in živinorejo Celje,
Enota za kmetijsko svetovanje Šentjur pri Celju.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec, ali
– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko
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pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na
podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu, ki zajema:
– čiščenje zaraslih površin,
– planiranje,
– poravnava in podrahljanje terena,
– brananje,
– trošenje gnojil in apnenje,
– odvoz kamenja.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na
agromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe morajo
sami opraviti očiščevalna dela, planiranje, ravnanje, apnenje
in založno gnojenje ter ostala dela.
Investitor mora vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora
zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora
biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo
zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 335-03/08/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2568.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odločba US RS) v zvezi s 1.
členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.
12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95)
ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o uvedbi agromelioracijskega postopka
na območju Občine Krško
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih na območju Občine Krško.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih
zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
Gorišek Silvo, Dobe 13 – k.o. Kostanjevica
parc. št. 1557
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Lipar Branko, Črneča vas 6 – k.o. Črneča vas
parc. št. 2112/1, 2212/4, 2112/7, 1587/9, 1594/11,
2076/30, 2076/6
Petretič Antonija, Frluga 1 – k.o. Črneča vas
parc. št. 1303/1, 1301/1, 1299, 1296
Abram Janez, Dobrava 9 – k.o. Kostanjevica
parc. št. 1240/41
Gorenc Jože, Dobrava z – k.o. Kostanjevica
parc. št. 1240/36
Pleterski Jožefa, Kremen 14 – k.o. Anovec
parc. št. 495, 1017/1, 1018, 1019, 1022/1
Kralj Anton, Celine 3 – k.o. Raka
parc. št. 1565, 1566/1, 1567, 1568/2, 1577/7
Voglar Stanko, Libelj 2 – k.o. Leskovec
parc. št. 530/49, 530/112
Pleterski Marija, Anže 13 – k.o. Anže
parc. št. 81, 74/2
Grilc Karl, Dobrova 21 – k.o. Dobrova
parc. št. 81, 58, 60/1, 61, 80, 62, 60/2, 57/2, 92,90
Jeler Leopold, Dobrova 40 – k.o. Dobrova
parc. št. 301/2, 312, 311, 301/3, 310, 301/1, 302, 303,
307, 309
Žveglič Karolina, Dobrova 5 – k.o. Dobrova
parc. št. 165, 164/2, 162, 166/1, 168, 169, 170, 167/2,
161, 159, 160/1
Plahuta Matej, Kališevec 3 – k.o. Kališevec
parc. št. 213, 214, 212, 210
Kočevar Anton, Stranje 17 – k.o. Stranje
parc. št. 297, 298, 295, 290, 294, 292, 291/1, 283, 282,
291, 269, 267, 266, 274
Kožar Nada in Julij, Reštanj 5 – k.o. Reštanj
parc. št. 9, 842, 840, 834, 8, 777 in
k.o. Mali Kamen, parc. št. 774, 778/1, 775/1, 770,
772/1
Cehte Anton, Dol. Leskovec – k.o. Dol. Leskovec
parc. št. 923/5, 923/1, 922/1, 922/2, 925
Repar Štefan, Stranje 12 – k.o. Stranje
parc. št. 472
Vrisk Silvo, Ravne 21 – k.o. Kostanjek
parc. št. 886
Divjak Franc, Stranje 4 – k.o. Stranje
parc. št. 604
Špiler Veronika, Anovec 3 – k.o. Anovec
parc. št. 148, 149, 145
Na podlagi te odredbe bo agromelioracijski postopki
izvedeni na površini 58,81 ha kmetijskih zemljišč.
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih
katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma
Kmetijskemu zavodu Ljubljana, Kmetijski svetovalni službi
Krško.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na obravnavanem območju agromelioracij.
3. člen
Investitorji agromelioracij po tej odredbi so lastniki
oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, njihov pooblaščenec ali pravne osebe, ki jih ustanovijo
oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije iz te odredbe zagotovijo
lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev za obnovo iz proračuna
Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.

Stran 3505

5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu, in zajema:
– čiščenje zarastlih površin (krčitev drevja, grmovja,
čiščenje kamenja),
– izravnava zemljišč,
– zasipanje depresij,
– kalcifikacija in založno gnojenje po gnojilnem načrtu
(priprava tal, humifikacija tal),
– zatiranje plevela,
– dosetev travniško deteljne mešanice,
– izdelava čredink,
– ureditev napajanja.
Investitorji iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti
vsa potrebna dela v skladu z investicijskim programom.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne
opravijo del v roku določenem v investicijskem programu,
odredi Upravna enota Krško – organizacijska enota pristojna
za kmetijstvo v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih
zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika iz
1. člena te odredbe.
Investitor je dolžan vsa dela opravljati v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora
zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora
biti po končani hidromelioraciji usklajena z novo kakovostjo
zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/60/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2569.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odločba US RS) v zvezi s 1.
členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.
12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95)
ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o uvedbi hidromelioracijskega postopka
na območju Občine Krško
1. člen
S to odredbo se uvede hidromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih na območju Občine Krško, v vasi Anovec in Ravne.
2. člen
Hidromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih
zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
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k.o. Kostanjek:
Debeljak Mira, Ravne 41, Zdole – parc. št. 530, 531,
534, 527/1, 528, 529,
Ogorevc Marija, Franc, Ravne 39, Zdole – parc. št. 682,
Omerzel Jožica, Ravne 42, Zdole – parc. št. 462/1,
466/1, 466/2 Zorko Janez, CKŽ 134, Krško – parc. št. 502/2,
Zorko Franc, Ravne 40, Zdole – parc. št. 501, 499/2,

6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora
biti po končani hidromelioraciji usklajena z novo kakovostjo
zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.

k.o. Anovec:
Ban Jožica, Anovec 17, Krško – parc. št. 107, 245, 281,
Bevc Jože, Anovec 27, Krško – parc. št. 242, 243,
Černoga Janez, Zdole 24A, Krško – parc. št. 287, 288,
289/2 Levak Branka, Alojz, Anovec 14, Krško – parc. št.
266, 329, 330,
Molan Jožefa, Jože, Anovec 19, Krško – parc. št. 285/1,
46, 39/1, 284,
Molan Karolina, Anovec 15, Krško – parc. št. 65, 66,
239, 240, 63/2, 5, 6, 57, 58, 238, 250,
Planinc Marija, Anovec 21, Krško – parc. št. 100, 101,
296, 297 Robek Aleksandra, Anovec 13, Krško – parc. št.
644/1, 42, 305/1, 306, 5, 1, 270, 271,
Rožman Milena, Anovec 18, Krško – parc. št. 109, 117,
247, 298 in 640,

7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

k.o. Kost.
Zupančič Silva, Dol pri Hrastniku, Hrasntik – parc.
št. 54.
Na podlagi te odredbe bo hidromelioracijski postopek
izveden na površini 12,73 ha kmetijskih zemljišč. Dela se
bodo izvajala v skladu s projektom za izvedbo št. 1922/96 in
1926/96.
Meje območij hidromelioracij so vrisane v preglednih
katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma
Kmetijskemu zavodu Ljubljana, Kmetijski svetovalni službi
Krško.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na obravnavanem območju agromelioracij.
3. člen
Investitorji hidromelioracij po tej odredbi so lastniki
oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, njihov pooblaščenec ali pravne osebe, ki jih ustanovijo
oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za hidromelioracije iz te odredbe zagotovijo
lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev za obnovo iz proračuna
Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
5. člen
Hidromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu, in zajema:
– naprava akumulacije in
– naprava namakalnega sistema.
Investitorji iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti
vsa potrebna dela v skladu z investicijskim programom.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne
opravijo del v roku določenem v investicijskem programu,
odredi Upravna enota Črnomelj – organizacijska enota pristojna za kmetijstvo v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika iz 1. člena te odredbe.
Investitor je dolžan vsa dela opravljati v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora
zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad deli.

Št. 355-03/60/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2570.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odločba US RS) v zvezi s 1.
členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o uvedbi agromelioracijskega postopka za obnovo
trajnih nasadov na območju Občine Krško
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih na območju Občine Krško.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih
zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
Babič Janez, Selo 4, Podbočje – k.o. Podbočje
parc. št. 1345/14
Bogovič Rudolf, Ravne 49, Brestanica – k.o. Kostanjek
parc. št. 1244/1-del
Cerovšek Jože, Kočno 3, Leskovec – k.o. Veliki trn
parc. št. 1780-del
Colarič Alojz, Gržeča vas 11, Leskovec – k.o. Podbočje
parc. št. 1556/2-del
Colarič Janez, Slivje 5, Podbočje – k.o. Podbočje
parc. št. 1340/2, 1438/1
Colarič Jože, Slivje 3, Podbočje – k.o. Podbočje
parc. št. 1375-del
Debelak Karel, Kostanjek 4, Zdole – k.o. Kostanjek
parc. št. 1021-del
Fabjančič Andrej, CPB 10, Brestanica – k.o. Anovec
parc. št. 643/2, 645, 660
Goltes Angela, Malence 11, Kostanjevica – k.o. Oštrc
parc. št. 293, 294
Grabnar Jože, Ardro 3, Raka – k.o. Ravno
parc. št. 3059-del, 3056-del
Grabnar Vincenc, Trubarjeva 9, Ljubljana – k.o. Ravne
parc. št. 2956/1, 2957, 3070-del, 3160/1-del
Gramc Alenka, Jablance 1, Kostanjevica – k.o. Oštrc
parc. št. 100,99, 102
Gramc Martin, Podbočje 12, Podbočje – k.o. Podbočje
parc. št. 853/5
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Jamnik Alojz, Libna 4, Krško – k.o. Libna
parc. št. 485/1, 485/2, 424, 456
Janc Justin, Jelševec 3, Krško – k.o. Veliki trn
parc. št. 613/2, 614/1
Janc Anton, Rostoharjeva 20, Krško – k.o. Veliki trn
parc. št. 489/2, 489/1
Janc Peter, Ravni 6, Krško – k.o. Vel.trn
parc. št. 1221/1, 1221/2, 1222, 1223
Jarkovič Anton, Brod 18, Podbočje – k.o. Oštrc
parc. št. 305, 306/1, 307, 309-del, 303-del, 300-del
Jelenič Ivica, Globočice 11, Kostanjevica – k.o. Oštrc
parc. št. 239, 243, 242, 245/1, 245/3, 287
Jevšnik Jože, Kostanjek 27, Zdole – k.o. Kostanjek
parc. št. 132, 133-del, 131-del, 130-del
Juršič Stanislav, Jablance 4, Kostanjevica – k.o. Oštrc
parc. št. 495
Kapler Jože, Ravni 17, Leskovec – k.o. Ravne
parc. št. 3272/1-del, 3271-del, 3270-del, 3277-del
Kodrič Franc, Gradec 6, Podbočje – k.o. Planina
parc. št. 904
Kodrič Jože, Brezje 2, Podbočje – k.o. Planina
parc. št. 1038/1, 1038/2
Kržičnik Jože, Gorjanska 1, Kostanjevica – k.o. Oštrc
parc. št. 233/2-del, 238, 233/1, 239/3
Kunej Alojz, CPB 40, Brestanica – k.o. Sremič
parc. št. 811, 809, 806, 849, 803/2-del, 808, 796/2, 812
Lakner Franc, Globočice 20, Kostanjevica – k.o. Oštrc
parc. št. 340/2, 341/2
Lekše Jože, Drenovec 2, Leskovec – k.o. Ravne
parc. št. 3262-del
Levičar Elizabeta, Malo Mraševo 23, Podbočje – k.o.
Ravno
parc. št. 1665, 1666
Lipar Frančiška, Črneča vas 36, Kostanjevica – k.o.
Oštrc
parc. št. 361/2, 361/1-del, 361/3-del
Metelko Martin, Hudo Brezje 16, Studenec – k.o. Vel. trn
parc. št. 308-del, 309-del, 370
Molan Janez, Zdole 15, Zdole – k.o. Pleterje
parc. št. 964
Molan Karolina, Anovec 15, Krško – k.o. Pleterje
parc. št. 1153, 1154, 1149-del
Molan Marjan, Pleterje 32, Zdole, k.o. Anovec
parc. št. 840/2-del
Ogorevc Franc, Ravne 39, Zdole – k.o. Kostanjek
parc. št. 521, 520, 523-del, 522-del
Oštir Alojz, Hrastek 6, Podbočje – k.o. Podbočje
parc. št. 1875/1, 1875/2
Pavlič Viktor, Zdole 51, Zdole – k.o. Pleterje
parc. št. 1345, 1347, 1384, 1346-del
Pirc Albert, Ravni 13, Krško – k.o. Ravne
parc. št. 32/2, 44, 45-del, 50/1
Pirc Jože, Velika vas 66, Leskovec – k.o.Podbočje
parc. št. 1862/2, 1862/3, 1864/2, 1864/3
Planinc Alojz, Bučerca 1, Krško – k.o. Anovec
parc. št. 539
Resnik Ludvik, Bučerca 5, Krško – k.o. Anovec
parc. št. 855, 854-del
Sintič Marija, Brezovica 18, Podbočje – k.o. Planina
parc. št. 1034
Slivšek Jože, Zdole 36, Zdole – k.o. Pleterje
parc. št. 175/1, 181
Stipič Angela, Planina 13, Podbočje – k.o. Planina
parc. št. 1024, 1022-del
Tomažin Vinko, Straža 4, Raka – k.o. Senuše
parc. št. 561
Toplišek Božidar, Ravne 58, Zdole – k.o. Kostanjek
parc. št. 1370-del
Turk Avgust, Dolenja Stara vas 29, Šentjernej – k.o.
Orehovec
parc. št. 2014
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Vizler Zvonimir, Vel. vas 19, Leskovec – k.o. Ravno
parc. št. 86/1-del
Žabkar Tone, Straža 18, Raka – k.o. Ravno
parc. št. 3136, 3137/1, 3138/1-del
Žaren Anton, Vrhulje 7, Krško – k.o. Ravno
parc. št. 866/28, 977
Žaren Franc, Senuše 12, Leskovec – k.o. Ravno
parc. št. 101/6
Žaren Janez, Nemška vas 1, Leskovec – k.o. Ravno
parc. št. 898/2, 1183-del, 1187-del
Živič Martin, Ravne 1, Zdole – k.o. Ravne
parc. št. 1299, 1303-del
Na podlagi te odredbe bodo agromelioracijski postopki
izvedeni na površini 25,88 ha kmetijskih zemljišč.
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih
katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma
Kmetijskemu zavodu Ljubljana, Kmetijski svetovalni službi
Krško.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na obravnavanem območju agromelioracij.
3. člen
Investitorji agromelioracij po tej odredbi so lastniki
oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, njihov pooblaščenec ali pravne osebe, ki jih ustanovijo
oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije iz te odredbe zagotovijo
lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev za obnovo iz proračuna
Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu, in zajema:
– globoko oranje ali rigolanje,
– čiščenje zarastlih površin (krčitev drevja, grmovja,
čiščenje kamenja),
– izravnava zemljišč,
– kalcifikacija in založno gnojenje po gnojilnem načrtu
(priprava tal, humifikacija tal),
– rušenje teras,
– postavitev opore,
– sajenje s cepljenkami, zasaditev trajnega nasada,
– nega do rodnosti.
Investitorji iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti
vsa potrebna dela v skladu z investicijskim programom.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne
opravijo del v roku določenem v investicijskem programu,
odredi Upravna enota Krško – organizacijska enota pristojna
za kmetijstvo v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih
zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika iz
1. člena te odredbe.
Investitor je dolžan vsa dela opravljati v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora
zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora
biti po končani melioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
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7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/60/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2571.
Na podlagi 101. in 103. člena zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 11/81 in 1/86 ter Uradni list
RS, št. 9/90, 5/91 ter 46/92 in 58/95 odl. US) v zvezi s 1.
členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.
12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95)
ter 99. členom zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o uvedbi namakanja na območju Občine Starše
1. člen
S to odredbo se uvede namakanje ter izvedba kompleksnega namakalnega sistema na kmetijskih zemljiščih, na območju Občine Starše, na površini 65 ha.
2. člen
Namakanje kmetijskih zemljišč po tej odredbi obsega
ukrepe za zagotavljanje optimalnega vodnega režima za intenzivno kmetijsko pridelavo.
3. člen
Namakanje se uvede na kmetijskih zemljiščih, ki so
vključena v namakalni kompleks Miklavž.
Meje namakalnega območja so določene s parcelnimi
štev. v k.o. Loka Rošnja, kot sledi:
parc. štev. 88/16, 88/15, 88/14, 88/13, 88/12, 88/11,
88/10, 88/9, 88/8, 88/7, 88/6, 88/5, 88/4, 88/3, 88/2, 88/1,
87, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 86/9,
86/10, 86/11, 86/12, 86/13, 86/14, 86/15, 86/16, 437/1, 438,
440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 451, 452, 454, 455,
456, 459, 469, 468, 467, 470, 471, 472, 473, 476, 477, 480,
481, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494,
495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507,
508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 520, 521,
522, 523, 525, 526, 527, 528, 29, 530, 529, 530, 531, 532,
533/1, 533/2, 533/3, 533/4 in parc. št. 533/5.
Meje območij namakanja ter izvedbe namakalnih sistemov so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko-tehnične dokumentacije, ki je na vpogled
pri Konzorciju za namakanje Podravja, Maribor.
4. člen
Namakanje predlaganih kmetijskih zemljišč ter izdelava investicijsko-tehnične dokumentacija je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Starše (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/96).
Kmetijske površine in člen 3 te odredbe ležijo v območjih, ki se urejajo na osnovi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Maribor (Medobčinski
uradni vestnik, št. 11/93), ki velja na območju Občine Starše.
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5. člen
Investitorji namakanja po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 3.
člena te odredbe; zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec, ali
– pravne osebe, ki jih za to ustanovijo oziroma jih za to
pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč
iz 3. člena te odredbe.
6. člen
Sredstva za namakanje zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 3. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije, na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije.
7. člen
Namakanje zemljišč po tej odredbi obsega izgradnjo
namakalnega sistema, ki mora biti v skladu z investicijskim
programom, ki zajema:
– objekte in naprave, za katere bodo morali lastniki
oziroma uporabniki sami zagotoviti sredstva za njihovo delovanje,
– način rabe kmetijskih zemljišč na namakalnem območju,
– prispevek, ki ga plačujejo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč na namakalnem območju za skupne naprave
in objekte.
8. člen
Investitor mora vsa dela opraviti v skladu s predpisi o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna organizacija opravila strokovni nadzor nad vsemi deli.
Za izgradnjo namakalnih sistemov, si mora investitor
pridobiti predhodno lokacijsko dovoljenje, za izgradnjo objektov pa še gradbeno dovoljenje ter zagotoviti higiensko
ustreznost vode za namakanje.
9. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 3. člena te odredbe mora
biti po končani izgradnji namakalnega sistema usklajena z
novo kakovostjo zemljišč, ustrezati mora predpisom o dobrem gospodarjenju in izvedena uskladitev katastrskih podatkov z dejanskim stanjem v naravi.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 3.
člena te odredbe morajo redno vzdrževati objekte in naprave
na svojih zemljiščih tako, da so trajno uporabni ter vzdrževati doseženo rodovitnost namakalnih zemljišč.
10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-01/0026/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

2572.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odločba US RS) v zvezi s 1.
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členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.
12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95)
ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega
postopka za ureditev trajnih nasadov na območju
Občine Ajdovščina
1. člen
V odredbi o uvedbi agromelioracijskega postopka za
ureditev trajnih nasadov na območju Občine Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 36/96) se prvi odstavek 2. člena dopolni z
naslednjim besedilom:
“Besednjak Boris, Lokavec 119 – k.o. Lokavec
parc. št. 2411, 2412
Čopič Martin, Lokavec 104 – k.o. Lokavec
parc. št. 4313/1
Lokar Stanko, Lokavec 1/c – k.o. Lokavec
parc. št. 2575, 2440, 2577
Lokar Lovrenc, Lokavec 57 – k.o. Lokavec parc. št.
2576
Čoha Lovrenc, Lokavec 188 – k.o. Lokavec
parc. št. 1353, 1389, 1388, 1354/1, 1354/2, 1354/3,
1354/4
Stopar Frančiška, Lokavec 197 – k.o. Lokavec
parc. št. 2037
Pregelj Viktor, Malo polje 13 – k.o. Col
parc. št. 779
Kobal Franc, Malo polje 17 – k.o. Col
parc. št. 759/2, 819, 741, 796
Tratnik Emil, Zagolič 23 – k.o. Col
parc. št. 557/25, 557/26
Kovšca Silvo, Gozd 17 – k.o. Križna gora parc. št.
373/1, 373/2, 358/1
Kovšca Slavica, Gozd 28 – k.o. Križna gora parc. št.
642, 644/1
Krapež Anton, Gozd 26 – k.o. Križna gora parc. št.
512/3
Tratnik Darko, Gozd 3 – k.o. Križna gora parc. št. 632,
624, 609, 583, 544
Krapež Jožef, Otlica 76 – k.o. Dol - Otlica
parc. št. 336/1, 393/2, 400, 390, 94/2, 87
Ipavec Anica, Kovk 31 – k.o. Kovk
parc. št. 187, 198, 199, 193
Ipavec Ivan, Kovk 32 – k.o. Kovk
parc. št. 213/1
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih
katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma
Kmetijski svetovalni službi Ajdovščina.”
2. člen
V prvem odstavku 5. člena pa se beseda “klasifikacija”
nadomesti z besedo “apnenje” in se doda nova, osma alinea,
ki se glasi:
“- zasipanje depresij”.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 355-03/53/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
dr. Jože Osterc l. r.
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2573.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odločba US RS) v zvezi s 1.
členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o uvedbi agromelioracijskega postopka na zemljiščih,
predvidenih za vinogradniško proizvodnjo na območju
Občine Trebnje
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih, predvidenih za vinogradniško proizvodnjo na območju Občine Trebnje.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih
zemljiščih, ki so zajeta v odloku o prostorsko ureditvenih
pogojih za območje Občine Trebnje planska celota 1, 3, 4, 5
(SZDL št. 4/91) v območju, predvidenem za vinogradniško
proizvodnjo, ter ob robu teh območij, za katera je predvidena
razširitev, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
Papež Alojz, Velika Strmica 12, Trebelno – k.o. Jelševec
parc. št. 1231/2
Jaklič Peter, Šentrupert 31, – k.o. Šentrupert
parc. št. 3719/4, 3719/10, 3719/3, 3719/8, 3731/2, 2281,
2279/1, 2279/2
Rugelj Anton, Šentrupert 83, – k.o. Šentrupert
parc. št. 2495
Peterle Alojz, Drečji vrh 21, Trebelno – k.o. Jelševec
parc. št. 2271, 2264
Pavlin Janez, Gubčeva c. 7, Trebnje – k.o. Lukovek
parc. št. 3377, 3376/1
Frelih Jože, Šentrupert – k.o. Šentrupert
parc. št. 3740, 3743/1, 3742, 3743/1
Blaznik Jože, Zabukovje 26, Mirna – k.o. Novo Zabukovje
parc. št. 457, 458/1
Škoda Ignac, Vina gorica 14, Trebnje – k.o. Lukovek
parc. št. 3283/1, 3283/1, 3282/1
Lampret Pavel, Vesela gora 9, Šentrupert – k.o. Šentrupert parc. št. 3739, 3738, 3739
Brcar Peter, Šentrupert 95 – k.o. Šentrupert
parc. št. 2429, 2432/2
Lukek Jožefa, Vesela gora 11, Šentrupert – k.o. Straža
parc. št. 1035/1
Sinur Ivana, Drečji vrh 23, Trebelno – k.o. Jelševec
parc. št. 2244
Gole Anton, Stari trg 26, Trebnje – k.o. Lukovek
parc. št. 3750/2, 3744, 3746, 3749/2, 3747, 3748/2, 3726/1
Kresal France, Velika Ševnica 11, Trebnje – k.o. Brezovica
parc. št. 806/2
Žibert Franc, Sveti vrh 16, Mokronog – k.o. Laknice
parc. št. 326/9, 326/3
Žagar Jože, Podturen 20, Trebelno – k.o. Ornuška vas
parc. št. 1427/27, 1427/26
Gašperšič Janez, Gor. medvedje selo, Trebnje – k.o.
Lukovek
parc. št. 3056
Vidmar Ludvik, Slakova ul. 12, Trebnje – k.o. Češnjevek
parc. št. 452, 451
Papež Anton, Replje 1, Žužemberk – k.o. Knežja vas
parc. št. 244/1
Blažič, Gor. medvedje selo, Trebnje – k.o. Lukovek
parc. št. 3589/1, 3582/1, 3582/1, 3589/2
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Stare Franc, Škrljevo 6a, Šentrupert – k.o. Šentrupert
parc. št. 3730, 3719/11, 3729
Kolenc Vladimir, Gorenja vas 9, Mirna – k.o. Brezovica
parc. št. 1476/1
Piškur Roman, Čužnja vas 26, Trebelno – k.o. Jelševec
parc. št. 2566/1, 2566/2
Ostanek Jože, Mačkovec 1, Velika Loka – k.o. Mali
Videm
parc. št. 288/2, 288/1
Bevc Jože, Dol. Dobrava 10, Trebnje – k.o. Lukovek
parc. št. 1762/1, 1763
Mežan Branko, Dol. Nemška vas 5, Trebnje – k.o.
Mirna
parc. št. 2504, 2505/2
Gačnik Mirko, Češnjevek 11, Trebnje – k.o. Lukovek
parc. št. 3218, 3213
Grm Jože, Stehanja vas 12, Veliki Gaber – k.o. Knežja
vas
parc. št. 327
Abina Tomaž, Zapuže 1, Mirna – k.o. Brezovica
parc. št. 1623/2, 1623/3
Jerman Ludvik, Gorenja vas 6, Mokronog – k.o.
Ostrožnik parc. št. 1097, 1096/1, 1096/4
Kotnik Pavlina, Čužnja vas 29, Trebelno – k.o. Jelševec
parc. št. 1954, 1888
Markovič Franc, Žabjek 1, Velika Loka – k.o. Roje
parc. št. 204/2, 204/3
Dolenšek Edo, Sveti vrh 19, Mokronog – k.o. Laknice
parc. št. 206/3, 282/1, 206/4, 206/2
Božič Anton, Gor. Vrhe 11, Dobrnič – k.o. Korita
parc. št. 316/2, 317/1, 316/1
Klemenčič Darko, Trebelno 10 – k.o. Jelševec
parc. št. 2177
Krivic Ivan, Češnjice 15, Trebelno – k.o. Ornuška vas
parc. št. 1067/2, 1062
Kuselj Franc, Kamnje 24, Šentrupert – k.o. Šentrupert
parc. št. 673
Kutnar Vojko, Šentrupert – k.o. Šentrupert
parc. št. 3612/1, 3612/3.
Meje območij agromelioracije so vrisane v preglednih
katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije, ki je na vpogled pri Kmetijskem zavodu
Ljubljana – enota Trebnje. Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki
veljajo na obravnavanem območju agromelioracij.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorskimi ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenem agromelioracijskem območju.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe, ki so lahko zastopani po svojem pooblaščencu, ali
– pravne osebe, ki jih ustanovijo ali za to pooblastijo
lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te
odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki del sredstev lahko
pridobijo iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu, in zajema:
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– čiščenje zaraslih površin,
– globoko oranje,
– založno gnojenje po gnojilnem načrtu,
– zatiranje plevela,
– nabava sadilnega materiala,
– sajenje in oprema nasadov.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na
agromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe morajo
opraviti čiščenje površin, pripravo zemljišča za sajenje, sajenje in trosenje mineralnih gnojil.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne
opravijo navedenih del v roku, določenem v investicijskem
programu, odredi Upravna enota Trebnje – organizacijska
enota, pristojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na
stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča
iz 2. člena te odredbe.
Investitor mora vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora
zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora
biti po končanih agromelioracijskih delih usklajena z novo
kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem
gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/12/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2574.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS,
št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odločba US RS) v
zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki
so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list
RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega
postopka na območju Občine Pesnica
1. člen
V odredbi o uvedbi agromelioracijskega postopka na
območju Občine Pesnica (Uradni list RS, št. 24/96 in 28/96)
se na koncu prvega odstavka 2. člena doda naslednje besedilo:
“k.o. Drankovec, parc. št. 775/1
k.o. Gačnik, parc. št. 634/1, 594/1, 594/3
k.o. Sp. Dobrenje, parc. št. 803.”
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2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 355-03-0005/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2575.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92, 58/95 – odločba US) v zvezi s 1.
členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.
12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 67/94)
ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega
postopka na območju Občine Lendava
1. člen
V odredbi o uvedbi agromelioracijskega postopka na
območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 15/96) se prvi
odstavek 2. člena dopolni z naslednjim besedilom:
Kralj Anton, Lendava, Partizanska 54 – k.o. Dolga vas
parc. št. 4370, 4371
Huzimec Zoltan, Gornji Lakoš 104 – k.o. Čentiba
parc. št. 3032, 3033, 3034
Sep Evgen, Dolga vas 77/a – k.o. Dolga vas
parc. št. 3264, 3263, 3262, 3265
Lazar Evgen, Čentiba 87/b – k.o. Čentiba
parc. št. 262/2
Tompa Jože, Lendavske gorice 113/b – k.o. Lendava
parc. št. 3919, 3783, 3784, 3785, 3786
Horvat Jožef, Velika Polana 199 – k.o. Lendava
parc. št. 4724
Kasaš Elizabeta, Dolina 14 – k.o. Lendava
parc. št. 2094
Palfi Andreja, Lendava, Tomšičeva 41 – k.o. Lendava
parc. št. 4874
Orban Štefan, Dolga vas 79 – k.o. Dolga vas
parc. št. 3731, 3733, 3077
Varga Marija, Lendavske gorice 428 – k.o. Lendava
parc. št. 6019/3, 6019/1
Štihec Jožef, Lendavske gorice 18 – k.o. Lendava
parc. št. 3203
Ivanec Štefan, Lendava, Partizanska 36 – k.o. Lendava
parc. št. 4615/1
Banotai Marija, Dolga vas 66 – k.o. Dolga vas
parc. št. 3197, 3198
Goenc Jožef, Dolga vas 56 – k.o. Dolga vas
parc. št. 3366
Koltai Avgust, Čentiba 418/b – k.o. Čentiba
parc. št. 2549, 2550, 2548/5, 2548/6, 2548/7, 2548/8,
2548/9
Škrilec Gizela, Čentiba 54/a – k.o. Čentiba
parc. št. 129, 134, 133
Horvat Ignac, Mala Polana 25 – k.o. Lendava
parc. št. 3180
Rožman Štefan, Dolga vas 48 – k.o. Dolga vas
parc. št. 5083
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Gaberšček Silvo, Benica 25 – k.o. Pince
parc. št. 7, 8
Kostric Štefan, Lendava, Ribarjevo naselje 36 – k.o.
Čentiba
parc. št. 493, 526, 494, 527, 5244, 5245, 5246
Kocon Jožef, Lendava, Naselje prekmurskih brigad 29
– k.o. Dolina
parc. št. 1034, 1032
Cuk Ludvik, Lendava, Partizanska 34 – k.o. Lendava
parc. št. 6158
Smej Franc, Hotiza 155/a – k.o. Lendava
parc. št. 6510/3
Magdič Milan, Ljubljana-Polje, Litijska 307 – k.o. Lendava
parc. št. 6112, 6115, 6127/1, 6128, 6130/1
Paller Peter, Lendava, Partizanska 108 – k.o. Lendava
parc. št. 6162
Mlinarič Mihael, Lendavske gorice 442/b – k.o. Lendava
parc. št. 5314, 5700
Kovač Jože, Dolina 36 – k.o. Pince
parc. št. 60, 1810
Wolf Janez, Dolga vas 5/b – k.o. Lendava
parc. št. 3799/1
Gyurkač Rozalija, Dolina 35 – k.o. Pince
parc. št. 62
Gerenčer Franc, Dolina 30 – k.o. Dolina
parc. št. 1000, 1001
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03-06/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2576.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 - odl. US RS) v zvezi s 1.
členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.
12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 67/94)
ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94),
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega
postopka na območju Občine Lenart
1. člen
V odredbi o uvedbi agromelioracijskega postopka na
območju Občine Lenart (Uradni list RS, št. 24/96) se v 1.
členu število “32,90” nadomesti s številom “42,80”.
2. člen
Prvi odstavek 2. člena se dopolni, in sicer:
– pri k.o. Benedikt se dodajo parcele št. 60/1, 214,
335/6, 779/1, 779/2
– pri k.o. Cerkvenjak se dodajo parcele št. 621/2, 629/2,
652/2, 653
– pri k.o. Drvanja se dodajo parcele št. 34/13, 35/2,
281, 286, 340
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– pri k.o. Ihova se dodajo parc. št. 349/10, 388, 401/1,
432/2, 623/2, 623/3, 623/4
– pri k.o. Stari Porčič se dodajo parc. št. 642, 643, 650
– pri k.o. Trije Kralji se dodajo parc. št. 248, 278, 496,
483, 518, 616/2
– pri k.o. Zgornja Senarska se dodajo parc. št. 346, 448.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 355-03/0071/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2577.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 - odl US RS) v zvezi s 1.
členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.
12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 67/94)
ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94),
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju
Občine Lenart
1. člen
S to odredbo se uvede hidromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih na območju Občine Lenart.
2. člen
Hidromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih
zemljiščih lastnikov oziroma uporabnikov v naslednjih
katastrskih občinah na parcelnih številkah:
Rajšp Ana, Hoja Avgust, Hoja Julijana, Drvanja 40 k.o. Drvanja
parc. št. 286, 281
Fekonja Marija, Fekonja Ivan, Borko Andrej, Borko
Marija, Ihova 53 - k.o. Ihova
parc. št. 388
Pahler Angela in Alojz, Sp. Bačkova 6 - k.o. Drvanja
parc. št. 35/2, 34/13
Kaučič Janez, Trstenik 21 - k.o. Trije Kralji
parc. št. 616/2
Senekovič Alojz, Senekovič Jože, Senekovič Marija,
Trstenik 7 - k.o. Trije Kralji
parc. št. 518, 483
Bratuša Marija in Slaček Ludvik, Drvanja 2 - k.o.
Drvanja
parc. št. 340
Huber Marjeta in Franc, Benedikt 50 - k.o. Benedikt
parc. št. 214
Bernjak Alojz, Trstenik 24 - k.o. Trije kralji
parc. št. 496
Rajter Ciril, Rajter Veronika, Rajter Genovefa, Benedikt 43 - k.o. Benedikt
parc. št. 60/1
Peklar Terezija, Peklar Janja, Peklar Valentin, Ihova 60
- k.o. Ihova
parc. št. 623/3, 623/2, 623/4
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Kraner Jožica, Kraner Stanislav, Ihova 39a - k.o. Ihova
parc. št. 401/1
Borko Branko in Marija, Ihova 53 - k.o. Ihova
parc. št. 349/10
Žnuderl Maks in Štefka, Ihova 40a - k.o. Ihova
parc. št. 432/2
Jauševec Elizabeta, Jauševec Ivan in Jauševec Tadeja,
Štajngrova 22 - k.o. Trije kralji
parc. št. 248
Perko Henrik, Perko Angela, Štajngrova 20a - k.o. Trije
kralji
parc. št. 278
Lasbaher Franc in Lasbaher Ana, Ženjak 10 - k.o. Benedikt
parc. št. 779/1, 779/2
Fišer Marija in Janez, Benedikt n.h. - k.o. Benedikt
parc. št. 335/6
Firbas Janez in Zdenka, Stanetinci 23 - k.o. Cerkvenjak
parc. št. 653, 621/2, 629/2, 652/2
Dobaja Katarina, Zg. Senarska 28 - k.o. Zg. Senarska
parc. št. 346
Bela Justina, Zg. Senarska 34 - k.o. Zg. Senarska
parc. št. 448
Senekovič Andrej in Marija, Zg. Porčič 110 - k.o. Stari
Porčič
parc. št. 642, 643, 650
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih
katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije, ki je na vpogled pri Kmetijski svetovalni
službi Lenart.
Investicijsko tehnična dokumenacija mora biti v skladu
s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih
hidromelioracijskih območjih.
3. člen
Investitorji hidromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec ali
– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za hidromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko
pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na
podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Hidromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu, in zajema:
– krčitev drevja,
– čiščenje kamenja,
– humifikacija tal,
– priprava tal,
– terasiranje ali rušenje teras,
– postavitev opore,
– sajenje s cepljenkami.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na
hidromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe morajo
sami opraviti na kmetijskih zemljiščih vsa dela, določena v
investicijsko tehnični dokumentaciji.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne
opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu,
odredi Upravne enota Lenart, organizacijska enota, pristojna
za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih
zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika
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oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te
odredbe.
Investitor mora vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora
zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna institucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti
po končanih hidromelioracijah usklajena z novo kakovostjo
zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 355-03/36/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2578.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 - odl. US RS) v zvezi s 1.
členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.
12. 1994 opravljali organi Občin (Uradni list RS,št. 29/95)
ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracij in obnovi
vinogradnih nasadov na območju Občine Slovenske
Konjice
1. člen
V odredbi o uvedbi agromelioracij in obnovi vinogradov na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 24/96) se v naslovu odredbe črta beseda “vinogradnih”.
2. člen
Prvi odstavek 2. člena se dopolni z naslednjim besedilom:
Strašek Štefan, Celjska c. 1, Slov. Konjice - k.o. V.
Lipoglav
parc. št. 1444, 1446-del, 1447, 1449, 1450, 1451, 1452,
1453, 1454-del, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460
Kračun Anton, Ivanka, Ziče 76, Loče pri Poljčanah k.o. Žiče
parc. št. 876-del
Zidanšek Anton, Škedenj 15, Loče - k.o. Tolsti vrh
parc. št. 665, 666-del, 667-del, 669-del
Rakovnik Maks, Lipoglav 51, Loče - k.o.Lipoglav
parc. št. 1469, 1475, 1476, 1478-del
Ložak Karel, Dobrovlje 36, Slov. Konjice - k.o. Škalce
parc. št. 996/2, 997
Kmetijsko proizv. podj. ZLATI GRIČ, Grajska 4, Slovenske Konjice - k.o. Škalce
parc. št. 1352-del, 1355-del, 1370-del, 1364-del, 564/1del, 564/2-del
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Kuk Janez, Tatenbachova 4, Slov. Konjice - k.o. Škalce
parc. št. 994/1-del
Marguč Avgust, Dobrava 8, Slov.Konjice - k.o. Škalce
parc. št. 430/1
Brumec Jurij, Klokočovnik 14, Loče - k.o. Lipoglav
parc. št. 692, 693, 694, 699, 700, 701, 713-del, 714-del
Gorinšek Janez, Gabrovlje 14, Slov. Konjice - k.o. Škalce
parc. št. 55, 56, 57, 58, 59/1, 63/2-del
parc. št. 564/1-del, 564/2-del
Furman Franc, Konjška vas 12, Slov.Konjice - k.o.
Konjiška vas
parc. št. 33-del
V drugem odstavku 2. člena ter 3. in 4. členu se črta
beseda “vinogradnih”.
3. člen
5. člen odredbe se dopolni tako, da se v 1. odstavku za
besedo “vinogradov” doda “in sadovnjakov”, v 5. alinei se
za besedo “cepljenk” dodata besedi “in sadik”, v 6. alinei pa
se za besedo “trsne” dodata besedi “oziroma sadne”.
V drugem odstavku 5. člena se za besedo “vinogradov”
dodata besedi “in sadovnjakov”.
4. člen
6. člen odredbe se dopolni tako, da se za besedo
“vinogradnega” dodata besedi “in sadnega”.
V drugem odstavku 6. člena pa se za besedo “vinogradnih” dodata besedi “in sadnih”.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 355-03-0029/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2579.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 - odl. US RS) v zvezi s 1.
členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.
12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95)
ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracij in obnovi
vinogradnih nasadov na območju Občine Zreče
1. člen
V odredbi o uvedbi agromelioracij in obnovi vinogradnih nasadov na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št.
24/96) se v naslovu odredbe črta beseda “vinogradnih”.
2. člen
Prvi odstavek 2. člena se dopolni z naslednjim besedilom:
Kejžar Marija, Slavko, Tovarniška 14, Zreče - k.o. Zreče
parc. št. 622, 623, 624/1, 624/2, 619/1-del
Brečko Jožica, Bukovlje 7, Stranice - k.o. Preloge
parc. št. 1230, 1231-del, 1232-del, 1233, 1190, 1191,
1192/1-del
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V drugem odstavku 2., 3. in 4. členu se črta beseda
“vinogradnih”.
3. člen
5. člen odredbe se dopolni tako, da se v prvem odstavku
za besedo “vinogradov” doda “in sadovnjakov”, v 5. alinei
se za besedo “cepljenk” dodata besedi “in sadik”, v 6. alinei
pa se za besedo “trsne” dodata besedi “oziroma sadne”.
V drugem odstavku 5. člena se za besedo “vinogradov”
dodata besedi “in sadovnjakov”.
4. člen
6. člen odredbe se dopolni tako, da se v 1. odstavku za
besedo “vinogradnega” dodata besedi “in sadnega”.
V drugem odstavku 6. člena pa se za besedo “vinogradnih” dodata besedi “in sadnih”.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 355-03/29/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2580.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92, 58/95 – odločba US RS) v zvezi s 1.
členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.
12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 67/94)
ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94),
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju
Občine Žalec
1. člen
S to uredbo se uvede agromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih na območju Občine Žalec.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih
zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
Sadjarstvo Mirosan
– k.o. Kasaze, parc. št. 151/4, 151/16, 151/25, 151/29,
151/150, 151/157, 151/158, 151/159
– k.o. Petrovče, parc. št. 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15,
1/99, 1/100, 1/101 Praprotnik Franc, Gomilsko 70
– k.o. Šmatevž parc. št. 458/1, 458/2, 458/3
Hrustl Anton, Studence 18
– k.o. Studence, parc. št. 1197, 1194
Krajnc Ludvik, Prapreče 4
– k.o. Jernonim, parc. št. 85/1, 85/2, 86
Drobež Franc, Dobrič 7
– k.o. Dobrič
parc. št. 445, 437
Kos Janez, Studence 18
– k.o. Studence,
parc. št. 1200/1
Pšakar Ciril, Podvrh
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– k.o. Podvrh,
parc. št. 1188, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih
katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma
Kmetijsko svetovalni službi Žalec.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu
s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih
melioracijskih območjih.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec ali pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to
pooblastijo lastniki ali uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko
pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na
podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu in zajema:
– planiranje in ravnanje terena,
– krčenje predhodne kulture,
– trošenje gnojil in apna,
– rigolanje,
– brananje,
– količenje in
– ostala dela.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na
agromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe morajo
sami opraviti očiščevalna dela na zemljiščih.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne
opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu,
odredi Upravna enota Žalec - organizacijska enota, pristojna
za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih
zemljiščih, izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika
oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te
odredbe.
Investitor mora vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora
zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča in
mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 355-03/01/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
dr. Jože Osterc l. r.
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2581.
Na podlagi 101. in 103. člena zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 11/81 in 1/86 ter Uradni list
RS, št. 9/90, 5/91 ter 46/92 in 58/95 odločba US RS) v zvezi
s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o uvedbi namakanja na območju Mestne občine
Maribor
1. člen
S to odredbo se uvede namakanje ter izvedba kompleksnega namakalnega sistema na kmetijskih zemljiščih, na območju Mestne občine Maribor, na površini 155 ha.
2. člen
Namakanje kmetijskih zemljišč po tej odredbi obsega
ukrepe za zagotavljanje optimalnega vodnega režima za intenzivno kmetijsko pridelavo.
3. člen
Namakanje se uvede na kmetijskih zemljiščih, ko so
vključena v namakalni kompleks Miklavž.
Meje namakalnega območja so določene s parcelami št.:
– v k.o. Dogoše, kot sledi:
1827/2, 1828, 1830/1, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835,
1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1844, 1846/1, 1846/2,
1845, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1855, 1856,
1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865,
1866, 1867, 1868, 1869, 1870/1, 1870/2, 1871, 1872, 1873/1,
1873/2, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880/1, 1880/2,
1881/1, 1881/2, 1882/1, 1882/2, 1885, 1886, 1890, 1887,
1891, 1892, 1893, 1894, 1897, 1899, 1900, 1905, 1906;
– v k.o.Miklavž, kot sledi:
1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738/1,
1738/2, 1739, 1777/1, 1777/2, 1777/3, 1778, 1800, 1801,
1802, 1805, 1806, 1806/1, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811,
1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1819, 1823, 1824,
1884, 1887, 1888, 1889, 1896, 1908, 1914, 1915, 1920,
1921, 1919, 1925, 1926, 1927, 1932, 1933, 1934, 1935,
1937, 1939, 1943, 1944, 1947, 1948, 1951, 1952, 1956,
1957, 1961, 1964, 1965, 1987, 2070, 2071, 2072, 2073,
2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082,
2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091,
2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100,
2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109,
2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118,
2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127,
2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136,
2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145,
2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154,
2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163,
2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2171, 2172, 2173,
2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2182, 2183,
2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192,
2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201,
2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210,
2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219,
2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228,
2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237,
2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246,
2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255,
2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264,
2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273,
2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282,
2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291,
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2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300,
2301, 2302, 2303, 2304, 2335, 2334, 2333/2, 2333/1, 2332,
2342, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2350, 2351, 2352,
2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2361, 2362/1, 2362/2,
2362/3, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370,
2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379,
2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388,
2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397,
2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406,
2407, 2409, 2410, 2411, 2412, 2415, 2416, 2417, 2418,
2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427,
2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436,
2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445,
2446, 2447, 2448, 2449, 2450/1, 2450/2, 2452, 2453, 2454,
2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463,
2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472,
2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481,
2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490,
2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499,
2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508,
2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517,
2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526,
2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2540, 2542,
2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2552,
2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561,
2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2571, 2572, 2573, 2574,
2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583,
2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592,
2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601,
2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611,
2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 1620,
2621, 2622, 2623, 2624, 2625/1, 2625/2, 2625/3, 2626, 2627,
2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634 in parc. št. 2636.
Meje območij namakanja ter izvedbe namakalnih sistemov so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled
pri Konzorciju za namakanje Podravja, Maribor.
4. člen
Namakanje predlaganih kmetijskih zemljišč ter izdelava investicijsko-tehnične dokumentaicje je v skladu o odlokom o dopolnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Maribor za območje Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/93 in 5/96).
Kmetijske površine iz 3. člena te odredbe ležijo v območih, ki se urejajo na osnovi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (Medobčinski
uradni vestnik, št. 11/93), ki velja na območju Mestne občine Maribor.
5. člen
Investitorji namakanja po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 3.
člena te odredbe; zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec, ali
– pravne osebe, ki jih za to ustanovijo oziroma jih za to
pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 3. člena te odredbe.
6. člen
Sredstva z namakanje zagotovijo lastniki in uporabniki
kmetijskih zemljišč iz 3. člena te odredbe, ki lahko pridobijo
del sredstev iz proračuna Republike Slovenije, na podlagi
javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
7. člen
Namaknje zemljišč po tej odredbi obsega izgradnjo
namakalnega sistema, ki mora biti v skladu z investicijskim
programom, ki zajema:
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– objekte in naprave, za katere bodo morali lastniki
oziroma uporabniki sami zagotoviti sredstva za njihovo delovanje,
– način rabe kmetijskih zemljišč na namakalnem območju,
– prispevek, ki ga plačujejo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč na namakalnem območju za skupne naprave
in objekte.
8. člen
Investitor mora vsa dela opraviti v skladu s predpisi o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna organizacija opravila strokovni nadzor nad vsemi deli.
Za izgradnjo namakalnih sistemov, si mora investitor
pridobiti predhodno lokacijsko dovoljenje, za izgradnjo objektov pa še gradbeno dovoljenje ter zagotoviti higiensko
ustreznost vode za namakanje.
9. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 3. člena te odredbe mora
biti po končani izgradnji namakalnega sistema usklajena z
novo kakovostjo zemljišč, ustrezati mora predpisom o dobrem gospodarjenju in izvedena uskladitev katastrskih podatkov z dejanskim stanjem v naravi.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 3.
člena te odredbe morajo redno vzdrževati objekte in naprave
na svojih zemljiščih, tako da so trajno uporabni ter vzdrževati doseženo rodovitnost namakalnih zemljišč.
10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 355-02-0026/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

BANKA SLOVENIJE
2582.
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena in 19. člena
zakona o kreditnih poslih s tujino (Uradni list RS, št. 1/91-I,
63/95) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Banka Slovenije
SKLEP
o pogojih in načinu registracije kreditnih poslov s tujino
1. Domače osebe, ki sklepajo posle v smislu zakona o
kreditnih poslih s tujino oziroma nastopajo v vlogi pooblaščencev skleniteljev posla, so dolžne te posle predložiti v
registracijo Banki Slovenije na način, ki ga predpisuje ta
sklep. Banka Slovenije registrira in spremlja posle na podlagi obrazcev, ki so jih dolžni predložiti obvezniki in so sestavni del tega sklepa.
Glede registracije se med kreditne posle po tem sklepu
uvrščajo tudi pravni posli dajanja garancij in drugih oblik
poroštva.
2. Domače osebe predložijo Banki Slovenije naslednje
obrazce, kadar odobravajo kredite tujini:
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1) prijavo na obrazcu KO-2 ter plan črpanja na obrazcu
KO-3;
2) prijavo o spremembah dogovorjenih pogojev oziroma stornu na obrazcu KO-2;
3) poročilo o črpanju, plačilu glavnice, obresti in stroškov ter odpisu ali pripisu in pobotu, in sicer na obrazcu
KO-3;
4) okvirno prijavo na obrazcu KO-2 in obrazec KO-7,
če je pri kreditiranju udeleženih več kreditorjev.
3. Domače osebe predložijo Banki Slovenije naslednje
obrazce, kadar najemajo kredite v tujini:
1) prijavo na obrazcu KZ-2, skupaj s planom črpanja in
planom odplačila na obrazcu KZ-3 oziroma KZ-4;
2) spremembo oziroma storno prijave na obrazcu KZ-5;
3) poročilo o črpanju na obrazcu KZ-3 in odplačilu na
obrazcu KZ-4;
4) specifikacijo na obrazcu KZ-7.
4. Domače osebe so dolžne predložiti Banki Slovenije
ustrezne obrazce iz druge in tretje točke v petih delovnih
dneh po nastanku poslovnih dogodkov.
Ne glede na določilo prvega odstavka te točke domače
osebe niso dolžne predložiti Banki Slovenije ustreznih obrazcev v primerih, ko skupna obveznost, oziroma terjatev do
posameznega upnika, oziroma dolžnika ne presega 1,000.000
SIT. Vendar pa se v tem primeru te obveznosti in terjatve
vključujejo v stanje obveznosti in terjatev, ki jih domače
osebe poročajo na obrazcu SK-V na podlagi navodila za
izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino.
Domača oseba in Banka Slovenije se lahko dogovorita
tudi za drugačen način in roke spremljanja poslov.
Obrazcem KO-2, KO-7, KZ-2, KZ-5 in KZ-7 priložijo
domače osebe tudi ustrezne pogodbe in dokazila.
Domače osebe so dolžne v obrazec prijave kredita najetega v tujini (obrazec KZ-2) navesti vsakršno obliko zavarovanja kreditnega posla in predložiti ustrezen dokument o
zavarovanju oziroma izjavo, da kreditni posel ni zavarovan.
5. Banke pošiljajo Banki Slovenije desetdnevna poročila o stanju, planih odplačil in prometu v zvezi s kratkoročnimi krediti najetimi v tujini, na obrazcu KP-1 in sicer za
stanje na vsak 10., 20. in zadnji dan v mesecu.
Ti krediti se ne registrirajo na KZ obrazcih.
Ne glede na določila prvega in drugega odstavka te
točke je potrebno posle, najete za Republiko Slovenijo, registrirati na KZ obrazcih pri Banki Slovenije. Banke teh poslov v poročilih iz prvega odstavka te točke ne navajajo.
6. Banke so dolžne poročati Banki Slovenije o vsakem
sklepu banke, s katerim je bila sprejeta odločitev o sklenitvi
kreditnega posla s tujino, kadar znesek kredita oziroma dane
garancije presega 10% jamstvenega kapitala ali 300,000.000
SIT, vsaj petnajst delovnih dni pred predvideno sklenitvijo
posla.
Poročilo mora biti poslano v treh delovnih dneh od
sprejetja sklepa banke in mora vsebovati informacije o bistvenih sestavinah pogodbe, predvsem pa znesek, valuto,
ročnost in predvideni datum črpanja kredita.
Banka je dolžna poročati Banki Slovenije tudi o vseh
spremembah sklepa banke, ki se nanašajo na bistvene sestavine pogodbe.
7. Banke in ostale gospodarske družbe pošiljajo Banki
Slovenije poročila o stanju in prometu v zvezi z garancijami
in poroštvi na obrazcu KP-2 v desetih delovnih dneh tekočega meseca za pretekli mesec.
Zavarovalnice pošiljajo na obrazcu KP-Z Banki Slovenije mesečno poročilo o stanju in prometu obveznosti iz
naslova kakršnekoli posredne ali neposredne vrste zavarovanja, ki se navezujejo na kreditni posel sklenjen med domačimi in tujimi osebami.
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8. S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati
sklep o pogojih in načinu registracije kreditnih poslov s
tujino (Uradni list RS, št. 18/91-I, 32/92, 25/93, 60/93 in
10/95), razen v delu, ki določa obliko in vsebino obrazcev.
9. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Banke Slovenije
Guverner
France Arhar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2583.
Pogodbeni stranki kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Slovenije (Uradni list RS, št. 45/94)
sprejmeta
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
KOLEKTIVNE POGODBE
za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
1. člen
V poglavju V. Delovna razmerja, se pod točko 7. Razporejanje, delavcev vnese novo poglavje:
c) Varstvo starejših delavcev
Pod naslov se doda 26.a in 26.b člen.
26.a člen
Delavec, član umetniškega ansambla, ki ima nad 55 let
starosti ali 35 let delovne dobe, oziroma delavka, članica
umetniškega ansambla, ki ima nad 50 let starosti ali nad 30 let
delovne dobe, se lahko z njegovim/njenim soglasjem razporedi na druga ustrezna dela v zavodu. Delavec/delavka obdrži
plačo, ki jo je imel/a pred razporeditvijo, oziroma tisto, ki je
zanj/zanjo ugodnejša. To varstvo preneha, ko delavec/delavka
izpolni pogoje za polno starostno pokojnino.
26.b člen
Delavcem, članom umetniškega ansambla, ki imajo več
kot 25 let delovne dobe ter so stari nad 50 let, se lahko
dejanski delovni čas zmanjša največ za 20% ob nespremenjeni osnovni plači.
2. člen
V 38. členu se doda točka (6):
(6) O dolžini letnega dopusta iz naslova delovne uspešnosti delavca odloča direktor.
3. člen
V 43. členu se besedilo pete alinee zamenja z novim:
– na strokovnih srečanjih in umetniških tekmovanjih
državnega ali mednarodnega značaja.
4. člen
Besedilo 48. člena se zamenja z novim:
Delavcu, ki se v lastnem interesu izobražuje za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe v okviru poklica, ki ga
opravlja, zavod omogoči izobraževanje v skladu s svojimi
možnostmi. Medsebojne odnose uredita delavec in zavod s
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pogodbo o izobraževanju, ki mora vsebovati:
– podatke o programu izobraževanja,
– podatke o poteku izobraževanja (vpis, čas trajanja,
rok za dokončanje itd.),
– pravice in obveznosti v zvezi s študijskim dopustom,
– določbo o tem, koliko časa mora delavec ostati v
zavodu po končanem izobraževanju,
– pravice in obveznosti pogodbenih strank, povezanih s
stroški izobraževanja,
– obveznosti delavca v primeru, da prekine izobraževanje ali ga ne opravi uspešno, oziroma, če zapusti zavod pred
dogovorjenim časom,
– druge pravice in obveznosti pogodbenih strank, skladno z določili o izobraževanju v kolektivnih pogodbah dejavnosti in zavoda.
5. člen
Doda se nov 65.a člen:
65.a člen
Zaposlenim pripada za posebno naravo dela na področju kulture dodatek v višini 0,15 količnika.
Zaposlenim v nosilnih poklicih pripada za posebne obremenitve in odgovornosti dodatek v višini:
– za nosilne poklice, za katere je
zahtevana srednja strokovna izobrazba
0,25 količnika
– za nosilne poklice, za katere je
zahtevana višja strokovna izobrazba
0,30 količnika
– za nosilne poklice, za katere je
zahtevana visoka strokovna izobrazba
0,35 količnika
– zaposlenim, ki so pridobili strokovni
naziv svetovalca po pravilniku o pripravništvu,
strokovnih izpitih in nazivih v dejavnostih
s področja varstva kulturne dediščine in
po sporazumu o pridobivanju strokovnih
kvalifikacij bibliotekarske stroke
1,00 količnik
– zaposlenim, ki so pridobili strokovni
naziv prvaka po merilih, ki jih določi
Ministrstvo za kulturo
1,20 količnika.
Dodatek iz prvega odstavka tega člena in dodatki iz
drugega odstavka tega člena se izključujejo.
6. člen
V 66. členu se besedilu četrte alinee na koncu doda:
oziroma z aktom o sistemizaciji.
Doda se peta in šesta alinea:
– računovodji, ki vodi računovodsko službo z
do štirimi delavci
0,20
– računovodji, ki vodi računovodsko službo s
pet in več delavci
0,35.
7. člen
V 69. členu se spremeni osma in doda nova, deveta
alinea:
– prepih, negativni vplivi pri delu z računalniki, druge
vrste sevanj,
– delo na višini.
8. člen
V poglavju 7 se za točko d) dodata nova točka e) in nov
76.a člen:
e) Delo v neenakomerno razporejenem delovnem času
76.a člen
Za čas dela v neenakomerno razporejenem delovnem
času pripada, v skladu z aktom o sistemizaciji, delavcu dodatek v višini 15% osnovne plače. Ta dodatek izključuje dodatke po 72. in 73. členu.
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Lastnost dela v neenakomerno razporejenem delovnem
času ima stalno ali občasno delo v popoldanskem času, v
izmeni, v deljenem delovnem času in delo po posebnem
razporedu, ki je načrtovano za več kot 7 dni vnaprej.
Dosedanja točka e) postane točka f).
9. člen
Za poglavjem 8 se doda novo poglavje 8a in nova člena
78.a in 78.b:
8.a Drugi dodatki
78.a člen
Delavcu pripada posebno plačilo za vskok v predstavo.
Delavec in zavod se s pogodbo dogovorita o kriterijih vrednotenja vskoka v predstavo na podlagi meril, ki jih določi
zavod.
78.b člen
Na območjih občin, kjer živita italijanska in madžarska
narodna skupnost, pripada delavcem v kulturnih zavodih in
organizacijah, ki pri svojem delu uporabljajo slovenski jezik
in jezik narodne skupnosti, dodatek k osnovni plači:
– za aktivno znanje jezika narodne skupnosti
6%,
– za pasivno znanje jezika narodne skupnosti
3%.
Delavci so upravičeni do takega dodatka, če je znanje
jezika narodne skupnosti opredeljeno v aktu o sistemizaciji
delovnih mest zavoda kot pogoj za njihovo delovno mesto.
10. člen
V 90. členu se besedilo tretje alinee spremeni tako, da
se glasi:
– bolezen, daljša od treh mesecev;
V istem členu se doda nov tretji odstavek:
Solidarnostno pomoč iz tretje alinee tega člena dobi
oboleli delavec lahko le enkrat letno.
11. člen
V 91. členu se doda tretji odstavek:
Če je dejanska cena organizirane prehrane v zavodu
nižja od zneska po drugem odstavku tega člena, je delavec
upravičen do razlike v gotovini.
12. člen
Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se
od 1. avgusta 1996. Dodatki iz 65.a člena se izplačujejo od
1. avgusta 1996 v višini 50%, od 1. septembra 1996 v višini
75% in od 1. oktobra 1997 v višini 100%.
Ljubljana, dne 19. julija 1996.
Sindikat kulture Slovenije
predsednik
Rajko Stupar l. r.

Ministrstvo za kulturo
minister
dr. Janez Dular l. r.

Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so
bile s sklepom o registraciji sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, vpisane v register kolektivnih pogodb z
datumom 19. 7. 1996 pod zap. št. 44/2 in št. spisa 121-03036/94-013.
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VLADA REPUBLIKE
2584.
Na podlagi tretjega odstavka 9. člena zakona o carinski
tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja
Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o kombinirani
nomenklaturi carinske tarife
1. člen
V uredbi o kombinirani nomenklaturi carinske tarife
(Uradni list RS, št. 75/95, 15/96, 16/96, 17/96, 27/96 in 36/96)
se priloga, ki je sestavni del uredbe, spremeni v naslednjem:
1. pri tarifni številki 2204 10 110 se črtata besedi “šampanjec (champagne)” in nadomestita z besedo “Champagne”;
2. črta se tarifna številka 2204 29 180 s pripadajočim
besedilom in nadomesti z naslednjim:
“2204 29 18 – – – – – – – drugje:
2204 29 181 – – – – – – – – Maribor, Slovenske
gorice, Ljutomer-Ormož, Haloze,
Radgona Kapela, Prekmurje
23+P
2204 29 182 – – – – – – – – Šmarje- Virštajn,
Bizeljsko, Sremič, Dolenjska
Bela krajina
23+P
2204 29 183 – – – – – – – – Vipava, Brda, Kras
23+P
2204 29 184 – – – – – – – – Koper
23+P
2204 29 189 – – – – – – – – drugo
23+P”
3. v dodatnih opombah k 44. poglavju se besedilo v točki
3 črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
“Tarifne podštevilke 4403 20 101, 4403 20 301, 4403 20
901 in 4403 92 001 vključujejo le hlode, ki po definiciji,
dimenzijah in kvaliteti ustrezajo spodaj navedenim standardom:
JUS D.B4.020 (hlodi listavcev za furnir z oznako F),
JUS D.B4.021 (hlodi iglavcev za furnir z oznako F),
JUS D.B4.022 (hlodi listavcev za luščenje furnirjev
z oznako L),
JUS D.B4.023 (hlodi iglavcev za luščenje furnirjev
z oznako L),
JUS D.B4.028 (hlodi listavcev za žaganje),
JUS D.B4.029 (hlodi iglavcev za žaganje).”;
4. pri tarifni oznaki 3926 90 991 se za besedami “visoke
gostote (PEHD)” dodata besedi “ali polipropilena”, tako da se
besedilo pri tej tarifni oznaki glasi:
“– – – – – plastične mreže za zemljine iz polietilena visoke
gostote (PEHD) ali polipropilena kombinirana ali
ne z geotekstilom iz polipropilena”;
5. pred tarifno oznako 8528 30 100 se črtata besedi:
“-Video monitorji:” in nadomestita z:
“8528 30
– Video projektorji:”;
6. pri tarifni oznaki 0304 10 960 se beseda “14. februarja” nadomesti z besedo “31. decembra”;
7. pri tarifni oznaki 0304 90 270 se beseda “14. februarja” nadomesti z besedo “31. decembra”;
8. pred tarifno oznako 0805 10 310 se besede “od
16. maja do 30. septembra:” nadomestijo z besedami “od
16. maja do 31. maja:”;
9. črta se tarifna oznaka 8419 89 954.
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2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 424-04/95-11/8-8
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2585.
Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona
o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (Uradni list RS, št. 5/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter proizvodnje hrane za leto 1996
1. člen
V 20. členu uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
1996 (Uradni list RS, št. 7/96, 13/96, 19/96, 25/96, 33/96, in
36/96) se na koncu besedila doda nova točka D), ki se glasi:
“D) Pokrivanje razlik v ceni sladkorja za krmo čebel
1. Namen ukrepa in pogoji za dodelitev sredstev:
Pokrivanje razlike med prodajno ceno sladkorja, namenjenega za krmo čebel, in ceno, določeno z odredbo o določitvi cen belega kristalnega sladkorja iz republiških blagovnih
rezerv (Uradni list RS, št. 28/95) Zavodu Republike Slovenije
za blagovne rezerve v višini 9 SIT/kg prodanega sladkorja.
2. Način uveljavljanja zahtevkov:
– račun in priložena dokazila o prodaji sladkorja za krmo
čebel s strani Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.
3. Višina sredstev za ta namen je 13,500.000 SIT.”
2. člen
V 23. členu:
– se v 1. točki spremeni namen ukrepa A. tako, da se
glasi:
“A. Regresiranje obrestnih mer za novonajete investicijske kredite v živinorejski in rastlinski proizvodnji ter v predelavi.
Okvirna vrednost regresa za ta namen je 110,000.000
SIT.”;
– se v 1. točki namen ukrepa B.1 spremeni tako, da se v
celoti glasi:
‘B.1 Na podlagi sklenjenih dolgoročnih pogodb iz leta
1994 in 1995, ki se nanašajo na obveznosti iz leta 1996.
Okvirna vrednost regresa za ta namen je 261,200.000
SIT.’;
– se v 1. točki črta namen ukrepa B.2 v celoti;
– se v 1. točki doda namen ukrepa D., ki se glasi:
“D. Podpora namenskim investicijam v izgradnjo oziroma obnovo hladilnic za sveže sadje.
Okvirna vrednost podpore za ta namen je 69,812.000
SIT.”;
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– se v 1. točki doda namen ukrepa E., ki se glasi:
‘Sofinanciranje sanacije podjetja ‘PIVKA Perutninski
kombinat’.
Vrednost podpore za ta namen je 10,000.000 SIT.;
– se v točki 2. Pogoji za pridobitev sredstev dodata četrta
in peta alinea, ki se glasita:
“– pod D. se pogoji za pridobitev sredstev določijo s
posebnim razpisom,
– pod E. Sredstva odobri minister, pristojen za kmetijstvo na podlagi predloženega programa sanacije po požaru.”;
– se točka 3.č) v zadnjem odstavku spremeni tako, da se
glasi:
‘Predvidena vrednost sredstev za ta namen je 10,000.000
SIT.’;
– se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
“4. Skupna vrednost sredstev za vse namene iz tega člena
(A., B., C., D. in E.) za leto 1996 je 526,592.000 SIT.”.
3. člen
V 29. členu se:
– v točki 3.1., podtočki 3.1.1.2., v prvi alinei številka
“6 000” nadomesti s številko “5 700”;
– v točki 3.4., podtočki 3.4.2., namen št. 7, nadomesti
številka “68 960” s številko “98 960*” in na koncu te točke
doda besedilo, ki se glasi:” * velja za bike, ki so končali test v
letu 1996".
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-03/95-3/10-8
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2586.
Na podlagi 77. člena zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembi stopenj davka od prometa določenih
naftnih derivatov
1. člen
Od naftnih derivatov iz tarifne številke 5 tarife davka od
prometa proizvodov se plačuje prometni davek po naslednjih
stopnjah:
1. od motornega bencina:
%
– MB-86
156,7190
– MB-98
143,3860
– NMB-91
107,8190
– NMB-95
114,6360
2. od dieselskega goriva in motornega neobarvanega
petroleja:
– D-1
131,8520
– D-2 in motorni neobarvan petrolej
116,6640
– D-3
131,0696
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%
3. od ekstra lahkega kurilnega olja (EL)
17,5060
4. od lahkega specialnega kurilnega olja (LS) 29,7640
5. od kurilnega olja – mazuta: lahkega z nizko
vsebnostjo žvepla (LNŽ), srednje lahkega z nizko
vsebnostjo žvepla (SNŽ) in težkega z nizko
vsebnostjo žvepla (TNŽ)
30,0000
6. od kurilnega olja – mazuta: lahkega (L),
srednjega (S), težkega (T), ekstra težkega (ET)
45,0000
7. od utekočinjenega naftnega plina, ki se
uporablja po posebnih napravah za pogon
motornih vozil in motornih plovil
100,3650
Znesek davka se zaokroži na tri decimalke.
2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 13/96).
3. člen
Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Drobnoprodajna cena avtoplina sme znašati največ 70
odstotkov drobnoprodajne cene motornega bencina M 98.
2. člen
To soglasje začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 380-05/93-3/58-8
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2588.
Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) in v zvezi z drugim
odstavkom 7. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št.
38/81, 7/86 in 37/87) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o spremembi odloka o določitvi regionalnih cest

Št. 421-02/93-2/13-8
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1. člen
Odlok o določitvi regionalnih cest (Uradni list RS, št.
41/90 in 33/91-I) se v 1. členu spremeni tako, da se potek in
dolžina regionalne ceste št. 382 glasi:
Št.
Zače- Potek
ceste tek

382 2
2587.
Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93 in št. 23/96) izdaja Vlada Republike
Slovenije

1. člen
S tem soglasjem se cene naftnih derivatov in stroškov
prometa v trgovini določijo kot najvišje in sicer do naslednje
ravni:
Motorni bencin MB 86
Motorni bencin M 98
Neosvinčen motorni bencin
NMB 95
Neosvinčen motorni bencin
NMB 91
Plinsko olje D-1
Plinsko olje D-2
Kurilno olje EL
Kurilno olje LS
Mazut lahki L
Mazut srednji S
Mazut SNS
Mazut težki T
Mazut TNS

Konec

Dolžina
v km

Valeta-Portorož-Piran križišče za Fornače 4,090

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-06/94-12/2-8
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Vlada Republike Slovenije

SOGLASJE
k cenam naftnih derivatov

Vrsta derivata

Št. 39 – 26. VII. 1996

Neto nabavna
cena

Stroški
trgovine

23,930
28,325

3,454 SIT/l
5,695 SIT/l

29,807

5,695 SIT/l

28,325
28,494
28,494
28,494
22,108
17,845
15,886
16,952
14,269
15,162

5,695 SIT/l
3,768 SIT/l
3,768 SIT/l
2,398 SIT/l
2,398 SIT/l
0,928 SIT/kg
0,901 SIT/kg
0,910 SIT/kg
0,529 SIT/kg
0,567 SIT/kg

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2589.
Na podlagi tretjega odstavka 142. člena uredbe o carinskih postopkih z ekonomskim učinkom (Uradni list RS, št.
56/95 in 33/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) je Vlada Republike
Slovenije na 208. seji 25. julija 1996 sprejela
SKLEP
o določitvi blaga, ki se začasno izvaža na oplemenitenje
in pri vrnitvi tega blaga, ni potrebno preverjanje
njegove istovetnosti
1. člen
S tem sklepom se določa blago, ki se začasno izvaža na
oplemenitenje in pri vrnitvi tega blaga, zaradi tehnološko
otežkočenega ugotavljanja istovetnosti, ni potrebno preverjanje njegove istovetnosti po prvem odstavku 142. člena uredbe
o carinskih postopkih z ekonomskim učinkom.
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V skladu s prejšnjim odstavkom se lahko začasno izvaža
naslednje blago:
271000110 lahka olja za uporabo v posebnih procesih
262100000 druge žlindre in pepeli
262040000 pepeli in ostanki, ki vsebujejo pretežno aluminij
740400100 bakrovi odpadki in ostanki iz rafiniranega bakra
740400910 bakrovi odpadki in ostanki iz bakreno-cinkovih
zlitin (medenine)
740721100 bakrene palice in zlitine bakra in cinka (medenina)
740811000 bakrena žica iz rafiniranega bakra, s prečnim
prerezom, katerega največja dimenzija presega 6
mm
760200110 aluminijasti odpadki: ostružki, opilki, odkruški,
mlevni odpadki ipd.; odpadki barvanih, prevlečenih ali podloženih pločevin in folij, debeline
(brez podlage) do vključno 0,2 mm
760200190 aluminijasti odpadki in ostanki, drugo (vključno
s tovarniškim izmetom).
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

Stran

2513. Odlok o imenovanju ministra za zunanje
zadeve

3397

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2514. Ukaz o podelitvi odlikovanja
svobode Republike Slovenije
2515. Ukaz o podelitvi odlikovanja
svobode Republike Slovenije
2516. Ukaz o podelitvi odlikovanja
svobode Republike Slovenije
2517. Ukaz o podelitvi odlikovanja
svobode Republike Slovenije

častni znak
3397
častni znak
3397
častni znak
3397
častni znak
3398

VLADA

Št. 330-04/93-6/4-8
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2590.
Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in št. 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
SOGLASJE
k ceni utekočinjenega naftnega plina
1. člen
S tem soglasjem se cena utekočinjenega naftnega plina
in stroški prometa v trgovini določijo kot najvišji in sicer do
naslednje ravni:
utekočinjeni naftni plin
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Neto nabavna cena

Stroški trgovine

27,194

2,115 SIT/kg

Drobnoprodajna cena utekočinjenega naftnega plina sme
znašati največ 96,20 SIT za kg (prometni davek ni vključen).
2. člen
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati soglasje
k ceni utekočinjenega naftnega plina (Uradni list RS, št. 13/96).
3. člen
To soglasje začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 380-05/93-3/59-8
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2584. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske
tarife
2585. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje
hrane za leto 1996
2586. Uredba o spremembi stopenj davka od
prometa določenih naftnih derivatov
2587. Soglasje k cenam naftnih derivatov
2588. Odlok o spremembi odloka o določitvi
regionalnih cest
2589. Sklep o določitvi blaga, ki se začasno izvaža
na oplemenitenje in pri vrnitvi tega blaga,
ni potrebno preverjanje njegove istovetnosti
2590. Soglasje k ceni utekočinjenega naftnega
plina

3518

3519
3519
3520
3520
3520
3521

MINISTRSTVA
2518. Odredba o spremembi odredbe o pogojih
za odkup pšenice in rži 1996/97
2519. Odredba o dopolnitvi odredbe o prepovedi
uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin,
ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev
iz Zvezne Republike Jugoslavije, Republike Bosne in Hercegovine, Republike Bolgarije, Republike Albanije in Republike Romunije
2520. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa
ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Republike
Turčije
2521. Odredba o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov
2522. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o ravnanju s posebnimi odpadki, ki
vsebujejo nevarne snovi

3398

3398

3398
3399
3420
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2523. Odredba o normativih in standardih za financiranje višjih strokovnih šol
2524. Pravilnik o spremembi pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
2525. Količnik za preračun katastrskega dohodka
2558. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Črnomelj –
agromelioracijski kompleks Lipa-Hrast
2559. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Piran
2560. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Brežice
2561. Odredba o spremembi odredbe o določitvi
višine nadomestila za kritje stroškov za
vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Velenje za leto 1996
2562. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi
agromelioracijskega postopka na območju
Občine Kungota
2563. Odredba o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Semič
2564. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na kompleksu Stranska vas na območju Občine Semič
2565. Odredba o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Črnomelj
2566. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Črnomelj –
agromelioracijski kompleks Črnomelj I
2567. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Šentjur pri Celju – Planina
2568. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Krško
2569. Odredba o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Krško
2570. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka za obnovo trajnih nasadov na območju Občine Krško
2571. Odredba o uvedbi namakanja na območju
Občine Starše
2572. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi
agromelioracijskega postopka za ureditev
trajnih nasadov na območju Občine Ajdovščina
2573. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na zemljiščih, predvidenih za vinogradniško proizvodnjo na območju Občine
Trebnje
2574. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi
agromelioracijskega postopka na območju
Občine Pesnica
2575. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi
agromelioracijsekga postopka na območju
Občine Lendava
2576. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi
agromelioracijskega postopka na območju
Občine Lenart

3420
3421
3421

3493
3494

Stran

2577. Odredba o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Lenart
2578. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi
agromelioracij in obnovi vinogradnih nasadov na območju Občine Slovenske Konjice
2579. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi
agromelioracij in obnovi vinogradnih nasadov na območju Občine Zreče
2580. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Žalec
2581. Odredba o uvedbi namakanja na območju
Mestne občine Maribor

3512

3513
3513
3514
3515

3495
USTAVNO SODIŠČE

3497

3497
3498

3498
3500

3501

3504
3504
3505
3506
3508

3509

3509
3510

3511
3511

2526. Odločba o ugotovitvi, da določbe zadnje alinee tretjega odstavka 1. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti sklada za razvoj Republike Slovenije in obveznostih
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo ni v neskladju z
ustavo, če se razlaga tako, da je postavljeni
60-dnevni rok pričel teči šele z dnem uveljavitve zakona
2527. Sklep o sprejemu pobude ter začasnem zadržanju izvrševanja 7. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvih
Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja
dolgov v delu, ki se nanaša na 12.a člen
(razen njegovega prvega odstavka), 12.b in
12. člen
2528. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanju 3.
člena odloka o financiranju krajevnih skupnosti iz sredstev proračuna Mestne občine
Ljubljana z določitvijo načina izvršitve zadržanja
2529. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 546.
člena zakona o kazenskem postopku in prvi
odstavek 250. člena zakona o prekrških nista v skladu z ustavo
2530. Odločba o ugotovitvi skladnosti tretjega odtavka 18. člena in dela 19. člena zakona o
lokalni samoupravi v ustavo ter o ugotovitvi neskladnosti zakonske ureditve z ustavo, ker ne ureja glavnih statusnopravnih
značilnosti ožjih delov občin s pravno subjektiviteto
2531. Odločba o ugotovitvi, da zakon o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki se na
stečaje začete pred uveljavitvijo zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji še
uporabljajo, ni v neskladju z ustavo
2532. Odločba o odpravi predloga odlokov Komisije Državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, o začetku
postopka za oceno ustavnosti in o začasnem
zadržanju izvrševanja prvega odstavka 6.
člena zakona o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev
ter prvega odstavka 278. člena zakona o
prekrških

3421

3424

3426

3427

3429

3432

3433
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BANKA SLOVENIJE
2582. Sklep o pogojih in načinu registracije
kreditnih poslov s tujino
3516
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3436
2533. Sklep o razvrstitvi zdravil na liste
2534. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega
3465
zdravstvenega zavarovanja
2583. Spremembe in dopolnitve kolektivne
pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki
3517
Sloveniji
OBČINE
2535. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto
1996
2536. Odlok o komunalnih taksah v Občini Bohinj
2537. Pravilnik o sofinanciranju obnove degradirane travne ruše (Bohinj)
2538. Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture (Dobrepolje)
2539. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje
2540. Sklep o določitvi parkirnih območij in cen
parkiranja ob rekah Soči in Nadiži za leto
1996 (Kobarid)
2541. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin v Občini
Kobilje
2542. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobilje
2543. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 1995

3468
3470
3473
3473
3474

3476
3476

3477
3477

Stran

2544. Odlok o občinskih upravnih taksah (Kočevje)
2545. Odlok o komunalnih taksah v Občini Kočevje
2546. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v
najem (Kočevje)
2547. Poročilo o izidu volitev članov sveta Krajevne skupnosti Brestanica iz II. volilne enote (Krško)
2548. Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja v Občini Laško
2549. Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za
preventivo in vzgojo v prometu Občine
Laško
2550. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov sprememb
in dopolnitev zazidalnih načrtov območij
oznak KS 2, KS 3 in KC 2/1 (Laško)
2551. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada
občin Lendava, Črenšovci, Turnišče,
Odranci in Kobilje
2552. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
v denarju za naselje Godemarci in Precetinci v Krajevni skupnosti Radoslavci (Ljutomer)
2553. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni pozidanega in
nepozidanega stavbnega zemljišča (Mežica)
2554. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996 (Slovenske Konjice)
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3487
3486

3487

3489

3490

3490

2555. Odlok o grbu in zastavi Občine Gorišnica

3490

2556. Odlok o obliki in vsebini pečata Občine Gorišnica

3492

2557. Sklep o povečanju vrednosti povračil za priključke na vodovodno omrežje na celotnem
3492
območju Občine Gorišnica

Pravkar izšlo!

STANDARDNA KLASIFIKACIJA
DEJAVNOSTI
Založba ČZ Uradni list RS je skupaj s Statističnim uradom Republike Slovenije pripravila
novo izdajo Standardne klasifikacije dejavnosti. Po predgovoru in uvodnih pojasnilih, ki
so jih pripravili sodelavci statističnega urada, so objavljena prečiščena besedila uredbe,
standardne klasifikacije dejavnosti, pojasnil k njej in skrajšana imena postavk.
Cena 2562 SIT

3478

(10367)

Stran 3524

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 39 – 26. VII. 1996

Pravkar izšlo!
prof. dr. JANEZ ŠINKOVEC

EVROPSKO PRAVO
Prvi korak Republike Slovenije pri vstopu v Evropsko unijo je založba ČZ
Uradni list RS pospremila z izdajo nove knjige z naslovom Evropsko pravo.
Namenjena je vsem, ki bi se radi v zgoščeni obliki seznanili z evropskimi
inštitucijami, njihovimi pristojnostmi in načinom delovanja.
Poleg osebne izkaznice Evropskega parlamenta, sveta, komisije, sodišča in
drugih inštitucij je avtor v knjigi obširneje predstavil skupno pravo Evropske
unije, posebej pa tudi ureditev na posameznih področjih, na primer: davčne
predpise, promet blaga, možnosti za ustanavljanje podjetij, finančne inštitucije, delovnopravne predpise, prometno ureditev, zunanjetrgovinsko, agrarno, regionalno in kulturno politiko, izobraževanje, varstvo okolja in varstvo
potrošnikov.
Cena 3780 SIT

(10369)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 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.
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)

