
Uradni list
Republike Slovenije

Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si

Št.
 10 Ljubljana, četrtek 18. 2. 1999 Cena 800 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX

DRŽAVNI ZBOR
422. Akt o parlamentarni preiskavi o vpletenosti

nosilcev javnih funkcij v poskuse diskreditiranja
slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991
sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem

Na podlagi 93. člena ustave Republike Slovenije ter
prvega odstavka 1. člena in prvega odstavka 4. člena po-
slovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93)
je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 11. februarja
1999 sprejel sklep s katerim je

O D R E D I L
parlamentarno preiskavo o vpletenosti nosilcev

javnih funkcij v poskuse diskreditiranja
slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991
sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem

Namen preiskave je:
– ugotoviti v kolikšni meri so bili nosilci javnih funkcij

neposredno vpleteni v poskuse diskreditiranja slovenskih
policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvo-
jitveni vojni na Koroškem, in

– da se na podlagi ugotovljenih dejstev o tej aferi ugo-
tovi, ali je podana podlaga za odločanje državnega zbora o
politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij in ali je podana
podlaga za morebitne druge odločitve iz njegove ustavne
pristojnosti.

Št. 020-05/95-18/24
Ljubljana, dne 11. februarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

VLADA
423. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih

vod iz objektov in naprav za proizvodnjo
celuloze

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za proizvodnjo celuloze

1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo

snovi pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: odpadna voda) iz objektov in naprav za proizvod-
njo celuloze in sicer:

– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije

snovi.
Za vprašanja o emisiji snovi v vode, ki niso urejena s to

uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba) za vprašanja
obratovalnega monitoringa pa določbe za odpadne vode iz
pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu od-
padnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS,
št. 35/96).

2. člen
Določbe te uredbe veljajo za objekte in naprave za

proizvodnjo celuloze (v nadaljnjem besedilu: vir onesnaže-
vanja).

3. člen
Za odpadno vodo iz vira onesnaževanja se ne šteje:
– odpadna voda iz hladilnih sistemov znotraj vira one-

snaževanja,
– odpadna voda iz priprave vode znotraj vira onesnaže-

vanja in
– komunalna odpadna voda, ki nastaja v virih onesna-

ževanja.

4. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode za iztok

neposredno v vode za nove ali rekonstruirane vire onesna-
ževanja so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe
(v nadaljnjem besedilu: priloga 1).

5. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode za iztok

neposredno v vode za obstoječe vire onesnaževanja so
določene v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe (v nadalj-
njem besedilu: priloga 2).
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6. člen
Če se odvaja odpadna voda iz virov onesnaževanja v

kanalizacijo, se mora odvedena odpadna voda očistiti na
skupni čistilni napravi. Mejne vrednosti parametrov iz priloge
1 so za iztok v kanalizacijo določene na podlagi učinka
čiščenja skupne čistilne naprave in izračuna za mejne vred-
nosti odpadne vode iz 8. člena te uredbe za iztok skupne
čistilne naprave.

7. člen
V tabelah iz priloge 1 in priloge 2 so za parametre

neraztopljene snovi, celotni organski ogljik ter parametre
KPK, KPK5, in AOX določene mejne vrednosti emisijskih
faktorjev.

Emisijski faktor je razmerje med dnevnim povprečjem
količine parametra v odpadni vodi in maso dnevne proizvod-
nje zračno suhega papirja.

Dnevno povprečje količine posameznega parametra v
odpadni vodi se izračuna na podlagi meritev v dnevih nor-
malne in neprekinjene proizvodnje posameznega koledar-
skega meseca, v katerem se ugotavlja emisijski faktor.

Masa dnevne proizvodnje zračno suhega papirja je
tista masa, ki jo ne presega 80% mas dnevnih proizvodenj
zračno suhega papirja v koledarskem mesecu, v katerem se
ugotavlja emisijski faktor.

Emisijski faktor se izraža v kilogramih količine parame-
tra na tono proizvedene zračno suhe celuloze.

8. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode, ki se v

prilogah izražajo kot mejne vrednosti emisijskih faktorjev, se
za iztok v kanalizacijo, ki je zaključena s skupno čistilno
napravo, izračunajo iz mejne vrednosti emisijskega faktorja
na naslednji način:

MVKi = 1000 x MVEFi / Qti

kjer je:
MVKi – mejna vrednost koncentracije snovi, izračuna-

na iz mejne vrednosti emisijskega faktorja, izražena v mg/l,
MVEFi – mejna vrednost emisijskega faktorja iz priloge

1 oziroma priloge 2, izražena v kg/t,
Qti – količina vode na tono zračno suhe celuloze, ki je

določena na podlagi proizvodne kapacitete vira onesnaže-
vanja, izražene v m3/t, za katero je izdano dovoljenje za
poseg v prostor.

9. člen
Posebni ukrepi, ki jih upravljalec ali lastnik vira onesna-

ževanja izvaja zaradi čimmanjšega onesnaževanja iz vira one-
snaževanja, so:

– uporaba razklopa s kuhanjem glede na vrsto celulo-
ze, ki se proizvaja,

– zajemanje nastale raztopine po procesu delignifikaci-
je lesa z najmanj 98% stopnjo zajetja organskih snovi v
proces regeneracije,

– obdelava zajete in nastale raztopine po procesu de-
lignifikacije lesa v napravi za toplotno obdelavo odpadne
vode z uparevanjem ali sežigom organskih snovi,

– fizikalno – kemijsko čiščenje ali biološko čiščenje
kondenzatov, ki nastajajo pri uparjanju,

– preprečevanje odvajanja neraztopljenih snovi,

– biološko čiščenje odpadne vode z uporabo anaerob-
nih ali aerobnih postopkov čiščenja odpadne vode,

– zamenjava elementarnega klora pri beljenju celuloze
s kisikom, ozonom, peroksidom ali klorovim dioksidom,

– zamenjava hipoklorita pri beljenju celuloze zlasti s
peroksidom ali ozonom,

– sprememba postopkov beljenja, predvsem predbe-
ljenja,

– toplotna obdelava z uparevanjem, sežiganjem ali dru-
ga obdelava visokoobremenjene odpadne vode iz belilnice,

– obdelava odpadne vode v notranjih krogotokih z obar-
janjem in kosmičenjem s kalcijevimi, železovimi ali aluminije-
vimi solmi ali z organskimi polielektroliti in

– posnemanje plavajočih organskih snovi, zlasti tistih z
vsebnostjo kloriranih oglikovodikov.

10. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,

pristojni za varstvo okolja.

11. člen
Upravljalci ali lastniki virov onesnaževanja morajo ob-

stoječe vire onesnaževanja prilagoditi mejnim vrednostim iz
priloge 2 te uredbe v štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi te
uredbe.

12. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi

odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, mini-
strstvo, pristojno za varstvo okolja, ob odreditvi priprave in
izvedbe sanacijskega programa ne glede na določbo prejš-
njega člena določi tudi količine nevarnih snovi, ki se v času
izvajanja programa letno lahko izpuščajo z odvajanjem od-
padne vode v javno kanalizacijo ali neposredno v vode.

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, določi količine
nevarnih snovi iz prejšnjega odstavka na podlagi analize
obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki je
sestavni del sanacijskega programa.

13. člen
Za obstoječe vire onesnaževanja te uredbe začnejo

veljati mejne vrednosti in drugi pogoji za nove vire onesnaže-
vanja iz 4. in 6. člena te uredbe 1. julija 2003.

14. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 353-06/99-1
Ljubljana, dne 28. januarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Priloga 1
Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz novih ali rekonstruiranih virov onesnaževanja

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota A B C

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura °C 30 30 30
2. pH pH 6,5–9 6,5–9 6,5–9
3. Neraztopljene snovi kg/t 5 5 5

III. BIOLOŠKI PARAMETRI
6. Strupenost za vodne bolhe Sd 3 3 3

IV. ORGANSKI PARAMETRI
37. Celotni organski ogljik – TOC C kg/t 13 15 18
38. Kemijska potreba po kisiku – KPK O2 kg/t 30 40 50
39. Biokemijska potreba po kisiku – BPK5 (a), (b) O2 kg/t 3 3 3

mg/l 30 30 30
43. Adsorbljivi organski halogeni* – AOX Cl kg/t 1,5 0,5 0,75

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so
povzete iz uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:
Vrste proizvodnje za pridobivanje celuloze:
A sulfatni postopek,
B sulfitni postopek,
C magnefitni postopek.
(a) pri parametru BPK5 je treba upoštevati obe mejni vrednosti za koncentracijo in emisijski faktor. Pri specifičnem

nastajanju odpadne vode v obsegu, manjšem od 100 m3 na tono zračno suhe celuloze (ki se nanaša na aritmetično sredino
dnevnega nastajanja odpadne vode v koledarskem mesecu) je dopustna koncentracija izpusta, ki ustreza emisijskemu
faktorju 3 kg na tono, največ pa 45 mg/l,

(b) meritev parametra BPK5 je potrebno izvajati z inhibicijo nitrifikacije.

Priloga 2
Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz obstoječih virov onesnaževanja

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Za vse postopke

proizvodnje celuloze

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura °C 30
2. pH pH 6,5–9
3. Neraztopljene snovi kg/t 7,5

III. BIOLOŠKI PARAMETRI
6. Strupenost za vodne bolhe Sd –

IV. ORGANSKI PARAMETRI
37. Celotni organski ogljik – TOC C kg/t –
38. Kemijska potreba po kisiku – KPK O2 kg/t 220
39. Biokemijska potreba po kisiku – BPK5 O2 kg/t 30
43. Adsorbljivi organski halogeni – AOX* Cl kg/t 8

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so
povzete iz uredbe.

Oznake v tabeli 2 pomenijo:
(a) meritev parametra BPK5  je potrebno izvajati z inhibicijo nitrifikacije.
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424. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz objektov in naprav za proizvodnjo papirja,
kartona in lepenke

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

objektov in naprav za proizvodnjo papirja,
kartona in lepenke

1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo

snovi pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: odpadna voda) iz objektov in naprav za proizvod-
njo papirja, kartona in lepenke in sicer:

– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije

snovi.
Za vprašanja o emisiji snovi v vode, ki niso urejena s to

uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba) za vprašanja
obratovalnega monitoringa pa določbe za odpadne vode iz
pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu od-
padnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS,
št. 35/96).

2. člen
Določbe te uredbe veljajo za objekte in naprave za

proizvodnjo papirja, kartona in lepenke in sicer za proizvod-
njo naslednjih vrst papirja:

– neklejenega brezlesnega papirja,
– klejenega brezlesnega papirja,
– specialnih papirjev iz visoko mlete čiste celuloze ali

specialnih papirjev z več kot eno zamenjavo vrste papirja na
dan v letnem povprečju,

– premazanih brezlesnih papirjev,
– lesovinskih premazanih in nepremazanih papirjev (le-

sovina iz integrirane proizvodnje, delež odpadnega papirja
manj kot 50%) in

– papirjev, ki se jih proizvaja pretežno iz odpadnega
papirja,

(v nadaljnjem besedilu: vir onesnaževanja).

3. člen
Za odpadno vodo iz vira onesnaževanja se ne šteje:
– odpadna voda iz hladilnih sistemov znotraj vira one-

snaževanja,
– odpadna voda iz objektov in naprav za predelavo

papirja, kartona in lepenke,
– odpadna voda iz priprave vode znotraj vira onesnaže-

vanja in
– komunalna odpadna voda, ki nastaja v virih onesna-

ževanja.
4. člen

Mejne vrednosti parametrov odpadne vode za iztok
neposredno v vode za nove ali rekonstruirane vire onesna-
ževanja so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe
(v nadaljnjem besedilu: priloga 1).

5. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode za obstoje-

če vire onesnaževanja za iztok neposredno v vode so dolo-

čene v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe (v nadaljnjem
besedilu: priloga 2).

6. člen
Če se odvaja odpadna voda iz virov onesnaževanja v

kanalizacijo, se mora odvedena odpadna voda očistiti na
skupni čistilni napravi. Mejne vrednosti parametrov iz priloge
1 so za iztok v kanalizacijo določene na podlagi učinka
čiščenja skupne čistilne naprave in izračuna za mejne vred-
nosti odpadne vode iz 8. člena te uredbe za iztok skupne
čistilne naprave.

7. člen
V tabelah iz priloge 1 in priloge 2 so za parametre KPK,

BPK5, in AOX določene mejne vrednosti emisijskih faktor-
jev.

Emisijski faktor je razmerje med dnevnim povprečjem
količine parametra v odpadni vodi in maso dnevne proizvod-
nje zračno suhega papirja.

Dnevno povprečje količine posameznega parametra v
odpadni vodi se izračuna na podlagi meritev v dnevih nor-
malne in neprekinjene proizvodnje posameznega koledar-
skega meseca, v katerem se ugotavlja emisijski faktor.

Masa dnevne proizvodnje zračno suhega papirja je
tista masa, ki jo ne presega 80% mas dnevnih proizvodenj
zračno suhega papirja v koledarskem mesecu, v katerem se
ugotavlja emisijski faktor.

Emisijski faktor se izraža v kilogramih količine parame-
tra na tono proizvedenega zračno suhega papirja.

8. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode, ki se v

prilogah izražajo kot mejne vrednosti emisijskih faktorjev, se
za iztok v kanalizacijo, ki je zaključena s skupno čistilno
napravo, izračunajo iz mejne vrednosti emisijskega faktorja
na naslednji način:

MVKi = 1000 x MVEFi / Qti

kjer je:
MVKi – mejna vrednost koncentracije snovi, izračuna-

na iz mejne vrednosti emisijskega faktorja, izražena v mg/l,
MVEFi – mejna vrednost emisijskega faktorja iz priloge

1 oziroma priloge 2, izražena v kg/t,
Qti – količina vode na tono zračno suhega papirja, ki je

določena na podlagi proizvodne kapacitete vira onesnaže-
vanja, izražene v m3/t, za katero je izdano dovoljenje za
poseg v prostor.

9. člen
Posebni ukrepi, ki jih upravljalec ali lastnik vira onesna-

ževanja izvaja zaradi čimmanjšega onesnaževanja iz vira one-
snaževanja, so:

– zadrževanje in recikliranje snovi znotraj proizvodnega
procesa,

– zmanjšanje količine odpadne vode z zapiranjem kro-
gotokov,

– uporaba vlaknin, polnil in pomožnih sredstev, ki ne
preprečujejo čiščenja odpadne vode in recikliranja odpad-
nega papirja,

– zmanjšanje uporabe belil, ki vsebujejo klor v napra-
vah za razsivitev papirne mase,

– fizikalno-kemijsko čiščenje in biološko čiščenje od-
padne vode in

– preprečevanje odvajanja tekočih odpadnih topil in
čistil, ki vsebujejo nevarne snovi, kot so benzen, toluen,
ksilen, halogenirani ogljikovodiki, v odpadno vodo.



Uradni list Republike Slovenije Št. 10 / 18. 2. 1999 / Stran 857

10. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,

pristojni za varstvo okolja.

11. člen
Upravljalci ali lastniki virov onesnaževanja morajo ob-

stoječe vire onesnaževanja prilagoditi mejnim vrednostim iz
priloge 2 v štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi te uredbe.

12. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi

odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, mini-
strstvo, pristojno za varstvo okolja, ob odreditvi priprave in
izvedbe sanacijskega programa ne glede na določbo prejš-
njega člena določi tudi količine nevarnih snovi, ki se v času
izvajanja programa letno lahko izpuščajo z odvajanjem od-
padne vode v javno kanalizacijo ali neposredno v vode.

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, določi količine
nevarnih snovi iz prejšnjega odstavka na podlagi analize

obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki je
sestavni del sanacijskega programa.

13. člen
Za obstoječe vire onesnaževanja začnejo veljati mejne

vrednosti in drugi pogoji za nove vire onesnaževanja iz 4. in
6. člena te uredbe 1. julija 2003.

14. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 353-05/99-1
Ljubljana, dne 28. januarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Priloga 1
Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz novih in rekonstruiranih virov onesnaževanja

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota A B C D E F

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura °C 30 30 30 30 30 30
2. pH pH 6,5–9 6,5–9 6,5–9 6,5–9 6,5–9 6,5–9
3. Neraztopljene snovi mg/l 50 50 50 50 50 50

III. ANORGANSKI PARAMETRI
26. Amonijev dušik N mg/l 10 10 10 10 10 10
33. Celotni fosfor P mg/l 2 2 2 2 2 2

IV. ORGANSKI PARAMETRI
38. Kemijska potreba po kisiku – KPKO2 kg/t 2 3 7 3 3(a) 5(b)
39. Biokemijska potreba po kisiku O2 kg/t 0,75 1,0 2,4 1,0 1,0 1,2
       – BPK5 (c), (f) mg/l 25 25 25 25 25 25
43. Adsorbljivi organski halogeni* Cl kg/t 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
       – AOX (d) 5 (e) (e)

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so
povzete iz uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:
Vrste papirja, kartona in lepenke:
A neklejenega brezlesnega papirja,
B klejenega brezlesnega papirja,
C specialni papirji iz visoko mlete čiste celuloze ali specialnih papirjev z več kot eno zamenjavo vrste papirja na dan v

letnem povprečju,
D premazanih brezlesnih papirjev,
E lesovinskih premazanih in nepremazanih papirjev (lesovina iz integrirane proizvodnje, delež odpadnega papirja manj

kot 50%),
F papirjev, ki se jih proizvaja pretežno iz odpadnega papirja.
a) če je več kot 50% vlaknine iz termomehanične lesovine ali če je bilo več kot 50% lesovine beljeno s peroksidom, velja

zahteva 5 kg/t,
b) če se pretežni del odpadnega papirja (več kot 50%) beli s peroksidom ali če se poleg odpadnega papirja uporablja

tudi vsaj 20% termomehanične lesovine, velja zahteva 6 kg/t,
c) pri parametru BPK5 je treba upoštevati obe mejni vrednosti za koncentracijo in emisijski faktor. Pri vzpostavitvi vodnih

krogotokov s specifičnim nastajanjem odpadne vode, manjšim od
19 m3/t za vrsto A
38 m3/t za vrsto B
60 m3/t za vrsto C
25 m3/t za vrsto D
25 m3/t za vrsto E
10 m3/t za vrsto F; oziroma 30 m3 /t za proizvodnjo papirja, ki ima integrirano predelavo starega papirja s postopkom

razsivenja,



Stran 858 / Št. 10 / 18. 2. 1999 Uradni list Republike Slovenije

(vedno glede na aritmetično sredino dnevnega nastajanja odpadne vode koledarskega meseca), je dopustna koncen-
tracija iztoka, ki ustreza sledeči specifični količini,

0,38 kg/t za vrsto A
0,76 kg/t za vrsto B
1,2 kg/t za vrsto C
0,63 kg/t za vrsto D
0,63 kg/t za vrsto E
0,25 kg/t za vrsto F; oziroma 1,5 kg/t za proizvodnjo papirja, ki ima integrirano predelavo starega papirja s postopkom

razsivenja,
največ pa 50 mg/l,
d) pri neizogibni uporabi mokromočnih sredstev, ki vsebujejo epiklorhidrinske smole, za proizvodnjo mokromočnih

papirjev, je dopustna vrednost
– 0,15 kg/t za mokromočne papirje z najmanj 25% relativne mokromočnosti
– 0,09 kg/t za mokromočne papirje z manj kot 25% relativne mokromočnosti,
e) pri uporabi več kot 10% odpadnega papirja velja zahteva 0,07 kg/t. To ne vpliva na opombo d,
(f) meritev parametra BPK5  je potrebno izvajati z inhibicijo nitrifikacije.

Priloga 2
Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz obstoječih virov onesnaževanja

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota A B C D E F

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura °C 30 30 30 30 30 30
2. pH pH 6,5–9 6,5–9 6,5–9 6,5–9 6,5–9 6,5–9
3. Neraztopljene snovi mg/l 50 50 50 50 50 50

III. ANORGANSKI PARAMETRI
26. Amonijev dušik N mg/l 10 10 10 10 10 10
33. Celotni fosfor P mg/l 2 2 2 2 2 2

IV. ORGANSKI PARAMETRI
38. Kemijska potreba po kisiku
– KPK O2 kg/t 6 8 10 8 6 8
39. Biokemijska potreba po kisiku
– BPK5 (a) O2 kg/t 3 4 6 4 4 5
43. Adsorbljivi organski halogeni*
– AOX Cl kg/t 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,07

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so
povzete iz uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:
Vrste papirja, kartona in lepenke:
A neklejeni brezlesni papirji
B klejeni brezlesni papirji
C specialni papirji iz visoko mlete čiste celuloze ali specialnih papirjev z več kot eno zamenjavo vrste papirja na dan v

letnem povprečju,
D premazani brezlesni papirji,
E lesovinski papirji (lesovina iz integrirane proizvodnje, delež odpadnega papirja pod 50%), premazani in nepremazani,
F papirji, ki se jih proizvaja pretežno iz odpadnega papirja.
(a) meritev parametra BPK5 je potrebno izvajati z inhibicijo nitrifikacije.
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425. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz objektov in naprav za proizvodnjo piva in
slada

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

objektov in naprav za proizvodnjo piva in slada

1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo

snovi pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: odpadna voda) iz objektov in naprav za proizvod-
njo piva in slada in sicer:

– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije

snovi.
Za vprašanja o emisiji snovi v vode, ki niso urejena s to

uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba), za vprašanja
obratovalnega monitoringa pa določbe za tehnološke od-
padne vode iz pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, št. 35/96).

2. člen
Določbe te uredbe veljajo za objekte in naprave za

proizvodnjo piva in slada z naslednjimi dejavnostmi:
– proizvodnja slada iz žita za pivovarne ali žganjarne,
– proizvodnja in polnjenje piva in
– proizvodnja in polnjenje pijač iz hmelja in slada, ki so

označene kot brezalkoholne,
(v nadaljnjem besedilu: vir onesnaževanja).

3. člen
Določbe te uredbe ne veljajo za vir onesnaževanja, če:
– povprečni dnevni pretok odpadne vode ne presega

15 m3/dan,
– letna količina odpadne vode ne presega 4.000 m3,
– obremenjevanje z odpadno vodo ne presega 50 PE

in
– v odpadni vodi za nobeno od nevarnih snovi, določe-

nih s predpisi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
virov onesnaževanja, letna količina ne presega količine za
nevarne snovi, določene v prilogi 2 uredbe.

Določbe te uredbe ne veljajo tudi za odpadno vodo na
območju vira onesnaževanja:

1. iz hladilnih sistemov in parnih generatorjev znotraj
vira onesnaževanja,

2. iz naprav za pripravo vode znotraj vira onesnaževa-
nja in

– komunalno odpadno vodo, ki nastaja v virih onesna-
ževanja.

4. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov one-

snaževanja so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te
uredbe (v nadaljnjem besedilu: priloga 1).

5. člen
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem

besedilu: ministrstvo), lahko na podlagi vloge upravljalca ali
lastnika vira onesnaževanja določi večjo koncentracijo use-
dljivih snovi v odpadni vodi za vir onesnaževanja, kot je to
določeno v prilogi 1, če je iz dokumentacije, ki je priložena
vlogi, razvidno, da zaradi odvajanja odpadne vode iz vira
onesnaževanja v javno kanalizacijo na vtoku v komunalno ali
skupno čistilno napravo koncentracija usedljivih snovi ne
presega 20 mg/l.

6. člen
Posebni ukrepi, ki jih upravljalec ali lastnik vira onesna-

ževanja izvaja zaradi čimmanjšega onesnaževanja iz vira one-
snaževanja, so:

1. zmanjšanje porabe sveže vode z:
– zapiranjem krogotoka vode za pranje, mehke vode in

vode za prečrpavanje ječmena pri proizvodnji slada,
– prednostno uporabo suhega čiščenja žita,
– zmanjšanjem ali ponovno uporabo količine izpiralne

vode pri precejanju sladice,
– ponovno uporabo mešanice vode in pivine, oziroma

mešanice vode in piva na začetku oziroma koncu filtracije
pivine ali piva,

– uporabo čistilnih postopkov varčnih z vodo, večkrat-
no uporabo čistilnih vod, zaprt krogotok pralno-dezinfekcij-
skih sredstev za pranje iz čiščenja steklenic in embalaže;

2. ukrepi za zmanjšanje izgub snovi in energije zaradi
prekipevanja ali obrizgavanja ali drugih izgub snovi in energi-
je pri proizvodnji;

3. smotrna uporaba pralnih sredstev in čistil ter upora-
ba dezinfekcijskih sredstev, ki ne izločajo klor;

4. ukrepi, ki zagotavljajo enakomeren vtok odpadne
vode na čistilno napravo pri neposrednih in posrednih vna-
šalcih;

5. fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri odva-
janju odpadne vode na skupno čistilno napravo;

6. biološko čiščenje odpadne vode z odstranjevanjem
ogljika ter nitrifikacijo in odstranjevanjem dušika in fosforja
pri neposrednem odvajanju odpadne vode v vode in;

7. odstranjevanje plev, kalčkov, tropin, gošče, odveč-
nega kvasa, usedline v cisternah po končanem zorenju piva,
črepinj.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,

pristojni za varstvo okolja.

8. člen
Upravljalci ali lastniki virov onesnaževanja morajo ob-

stoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe v
štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi te uredbe.

9. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi

odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, mini-
strstvo ob odreditvi priprave in izvedbe sanacijskega progra-
ma, ne glede na določbo prejšnjega člena določi tudi količi-
ne nevarnih snovi, ki se v času izvajanja programa letno
lahko izpuščajo z odvajanjem odpadne vode v javno kanali-
zacijo ali neposredno v vode.

Ministrstvo določi količine nevarnih snovi iz prejšnjega
odstavka na podlagi analize obremenitve okolja zaradi odvaja-
nja odpadne vode, ki je sestavni del sanacijskega programa.
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10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 353-01/99-1
Ljubljana, dne 28. januarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Priloga 1

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Mejne vrednosti Mejne vrednosti za

za iztok v vode iztok v kanalizacijo

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura °C 30 40
2. pH pH 6,5–9,0 6,5–9,5
3. Neraztopljene snovi mg/l 35 –
4. Usedljive snovi ml/l 0,3 20

III. ANORGANSKI PARAMETRI
11. Baker* (a) Cu mg/l 0,5 0,5
13. Cink* Zn mg/l 2 2
24. Klor – prosti* Cl2 mg/l 0,2 0,5
25. Celotni klor* Cl2 mg/l 0,5 0,5
26. Amonijev dušik N mg/l 10 b)
33. Celotni fosfor P mg/l 2, (1(c))

IV. ORGANSKI PARAMETRI
37. Celotni organski ogljik – TOC C mg/l 30 –
38. Kemijska potreba po kisiku – KPK O2 mg/l 120 –
39. Biokemijska potreba po kisiku – BPK5 O2 mg/l 20 –
43. Adsorbljivi organski halogeni – AOX* Cl mg/l 0,5 0,5

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so
povzete iz uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:
a) parameter se ne določa za odpadno vodo iz naprav in obratov za proizvodnjo slada iz žita namenjenega za pivovarne

ali žganjarne,
b) za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l, za

odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l,
c) velja za odvajanje odpadne vode na evtrofičnih območjih, na vodozbirnih območjih naravnih jezer, za vodotoke, ki se

zlivajo v morje in za odvajanje v morje.
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426. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz objektov in naprav za predelavo mleka in
proizvodnjo mlečnih izdelkov

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

objektov in naprav za predelavo mleka in
proizvodnjo mlečnih izdelkov

1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo

snovi pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: odpadna voda) iz objektov za predelavo mleka in
proizvodnjo mlečnih izdelkov in sicer:

– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije

snovi.
Za vprašanja o emisiji snovi v vode, ki niso urejena s to

uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba), za vprašanja
obratovalnega monitoringa pa določbe za tehnološke od-
padne vode iz pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, št. 35/96).

2. člen
Določbe te uredbe veljajo za objekte za predelavo mle-

ka in proizvodnjo mlečnih izdelkov (v nadaljnjem besedilu:
vir onesnaževanja).

3. člen
Določbe te uredbe ne veljajo za vir onesnaževanja iz

prejšnjega člena, če:
– zmogljivost vira onesnaževanja ne presega 2.000 l

predelanega mleka na dan,
– povprečni dnevni pretok odpadne vode ne presega

15 m3/dan,
– letna količina odpadne vode ne presega 4.000 m3,
– obremenjevanje z odpadno vodo ne presega 50 PE

in
– v odpadni vodi za nobeno od nevarnih snovi, določe-

nih s predpisi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
virov onesnaževanja, letna količina ne presega količine za
nevarne snovi, določene v prilogi 2 uredbe.

Določbe te uredbe ne veljajo tudi za odpadno vodo iz
vira onesnaževanja:

– iz hladilnih sistemov in parnih generatorjev znotraj
vira onesnaževanja in

– komunalno odpadno vodo, ki nastaja v virih onesna-
ževanja.

4. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov one-

snaževanja so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te
uredbe (v nadaljnjem besedilu: priloga 1).

5. člen
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem

besedilu: ministrstvo), lahko na podlagi vloge upravljalca ali
lastnika vira onesnaževanja določi večjo koncentracijo use-
dljivih snovi v odpadni vodi za vir onesnaževanja, kot je to
določeno v prilogi 1, če je iz dokumentacije, ki je priložena
vlogi, razvidno, da zaradi odvajanja odpadne vode iz vira
onesnaževanja v kanalizacijo na vtoku v komunalno ali skup-
no čistilno napravo koncentracija usedljivih snovi ne prese-
ga 20 mg/l.

6. člen
Posebni ukrepi, ki jih upravljalec ali lastnik vira onesna-

ževanja izvaja zaradi čimmanjšega onesnaževanja iz vira one-
snaževanja, so:

– zadrževanje drobcev sira in sirotke znotraj vira one-
snaževanja tako, da se prepreči odvajanje drobcev sira in
sirotke v kanalizacijo in neposredno v vodotok,

– biološko čiščenje odpadne vode z odstranjevanjem
ogljika, nitrifikacijo ter odstranjevanjem dušika in fosforja pri
neposrednem odvajanju v vodo,

– uporaba čistil in dezinfekcijskih sredstev, ki vsebuje-
jo čim manj adsorbljivih organskih halogenov (AOX) in

– zamenjava dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo klor
z vodikovim peroksidom in perocetno kislino.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,

pristojni za varstvo okolja.

8. člen
Upravljalci ali lastniki virov onesnaževanja morajo ob-

stoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe v
štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi te uredbe.

9. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi

odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, mini-
strstvo ob odreditvi priprave in izvedbe sanacijskega progra-
ma, ne glede na določbo prejšnjega člena določi tudi količi-
ne nevarnih snovi, ki se v času izvajanja programa letno
lahko izpuščajo z odvajanjem odpadne vode v javno kanali-
zacijo ali neposredno v vode.

Ministrstvo določi količine nevarnih snovi iz prejšnjega
odstavka na podlagi analize obremenitve okolja zaradi odva-
janja odpadne vode, ki je sestavni del sanacijskega progra-
ma.

10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 353-02/99-1
Ljubljana, dne 28. januarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Priloga 1

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Mejne vrednosti Mejne vrednosti za
za iztok v vode iztok v kanalizacijo

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura °C 30 40
2. pH pH 6,5–9 6,5–9,5
3. Neraztopljene snovi mg/l 35 –
4. Usedljive snovi ml/l 0,3 20

III. ANORGANSKI PARAMETRI
25. Celotni klor* Cl2 mg/l 0,4 0,4
26. Amonijev dušik N mg/l 10 (a)
33. Celotni fosfor P mg/l 2, (1 (b)) –

IV. ORGANSKI PARAMETRI
38. Kemijska potreba po kisiku – KPK O2 mg/l 120 –
39. Biokemijska potreba po kisiku – BPK5 (c) O2 mg/l 20 –
40. Težkohlapne lipofilne snovi mg/l 20 150
43. Adsorbljivi organski halogeni – AOX* Cl mg/l 0,1 0,5

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so
povzete iz uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

Oznake v tabeli 1 pomenijo:
a) za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l, za

odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l,
b) velja za odvajanje odpadne vode na evtrofičnih območjih, na vodozbirnih območjih naravnih jezer, za vodotoke, ki se

zlivajo v morje, in za odvajanje v morje,
c) meritev parametra BPK5 je potrebno izvajati z inhibicijo nitrifikacije.

427. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz objektov za proizvodnjo, predelavo in
konzerviranje mesa ter proizvodnjo mesnih
izdelkov

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

objektov za proizvodnjo, predelavo in
konzerviranje mesa ter proizvodnjo mesnih

izdelkov

1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo

snovi pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: odpadna voda) iz objektov za proizvodnjo, prede-
lavo in konzerviranje mesa ter proizvodnjo mesnih izdelkov,
in sicer:

– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije

snovi.
Za vprašanja o emisiji snovi v vode, ki niso urejena s to

uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba), za vprašanja
obratovalnega monitoringa pa določbe za tehnološke od-
padne vode iz pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, št. 35/96).

2. člen
Določbe te uredbe veljajo za:
– klavnice, ki zakoljejo na teden več kot 20 glav govedi

ali kopitarjev, 100 prašičev ali 200 ovac,
– perutninske klavnice, ki letno zakoljejo več kot 150.000

ptic (piščanci, purani, kokoši, pegatke, gosi, race) in
– objekte za predelavo, konzerviranje in proizvodnjo

mesnih izdelkov z zmogljivostjo več kot 7,5 t izdelkov teden-
sko in

– ne glede na določbe prejšnih alinei za vse klavnice,
perutninske klavnice in objekte za predelavo, konzerviranje
in proizvodnjo mesnih izdelkov, če:

1. povprečni dnevni pretok odpadne vode iz vira one-
snaževanja presega 15 m3/dan,

2. letna količina odpadne vode presega 4.000 m3,
3. obremenjevanje z odpadno vodo presega 50 PE in
4. v odpadni vodi za nobeno od nevarnih snovi, dolo-

čenih s predpisi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
virov onesnaževanja, letna količina ne presega količine za
nevarne snovi, določene v prilogi 2 uredbe,

(v nadaljnjem besedilu: vir onesnaževanja).

3. člen
Za odpadno vodo iz vira onesnaževanja se ne šteje:
– odpadna voda iz hladilnih sistemov in parnih genera-

torjev znotraj vira onesnaževanja,
– odpadna voda iz naprav za pripravo vode znotraj vira

onesnaževanja,
– odpadna voda iz objektov in naprav za obdelavo in

predelavo živalskih maščob in
– komunalna odpadna voda, ki nastaja v virih onesna-

ževanja.
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4. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov one-

snaževanja so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te
uredbe (v nadaljnjem besedilu: priloga 1).

5. člen
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnem

besedilu: ministrstvo), lahko na podlagi vloge upravljalca ali
lastnika vira onesnaževanja določi večjo koncentracijo use-
dljivih snovi v odpadni vodi za vir onesnaževanja, kot je to
določeno v prilogi 1, če je iz dokumentacije, ki je priložena
vlogi, razvidno, da zaradi odvajanja odpadne vode iz vira
onesnaževanja v kanalizacijo na vtoku v komunalno ali skup-
no čistilno napravo koncentracija usedljivih snovi ne prese-
ga 20 mg/l.

6. člen
Z odvajanjem odpadne vode iz virov onesnaževanja je

prepovedano izpuščati živalske odpadke, kot so živalska
tkiva, telesne tekočine ter naravni izločki, blato, urin in kri
živalskega izvora.

7. člen
Posebni ukrepi, ki jih upravljalec ali lastnik vira onesna-

ževanja izvaja zaradi čimmanjšega onesnaževanja iz vira one-
snaževanja, so:

– preprečevanje izpuščanja trdnih in neraztopljenih od-
padkov z uporabo filtrirnih naprav ali naprav za flotacijo za
zadrževanje neraztopljenih snovi,

– biološko čiščenje odpadne vode z odstranjevanjem
ogljika, nitrifikacijo ter odstranjevanjem dušika in fosforja pri
odvajanju neposredno v vode,

– uporaba dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo naj-
manj adsorbljivih organskih halogenov – AOX,

– zamenjava dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo klor,
z vodikovim peroksidom in perocetno kislino in

– enakomerni vtok surove odpadne vode na čistilno
napravo, kot je časovno zamaknjeno praznjenje kuhalnih
kotlov in drugih večjih posod.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,

pristojni za varstvo okolja.

9. člen
Povzročitelji obremenitve morajo obstoječe vire one-

snaževanja, prilagoditi določbam te uredbe v štiriindvajsetih
mesecih po njeni uveljavitvi.

10. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi

odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, mini-
strstvo ob odreditvi priprave in izvedbe sanacijskega progra-
ma, ne glede na določbo prejšnjega člena določi tudi količi-
ne nevarnih snovi, ki se v času izvajanja programa letno
lahko izpuščajo z odvajanjem odpadne vode v javno kanali-
zacijo ali neposredno v vode.

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, določi količine
nevarnih snovi iz prejšnjega odstavka na podlagi analize
obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki je
sestavni del sanacijskega programa.

11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 353-03/99-1
Ljubljana, dne 28. januarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Priloga 1
Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Mejne vrednosti Mejne vrednosti za
za iztok v vode iztok v kanalizacijo

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura °C 30 40
2. pH pH 6,5–9,0 6,5–9,5
3. Neraztopljene snovi mg/l 35 –
4. Usedljive snovi ml/l 0,3 20

III. ANORGANSKI PARAMETRI
25. Celotni klor* Cl2 mg/l 0,4 0,4
26. Amonijev dušik N mg/l 10 (a)
33. Celotni fosfor P mg/l 2, (1 (b)) –

IV. ORGANSKI PARAMETRI
38. Kemijska potreba po kisiku – KPK O2 mg/l 120 –
39. Biokemijska potreba po kisiku – BPK5 (c) O2 mg/l 20 –
40. Težkohlapne lipofilne snovi mg/l 20 150
43. Adsorbljivi organski halogeni – AOX* Cl mg/l 0,1 0,5

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so
povzete iz uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:
a) za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l, za

odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l,
b) velja za odvajanje odpadne vode na evtrofičnih območjih, na vodozbirnih območjih naravnih jezer, za vodotoke, ki se

zlivajo v morje in za odvajanje v morje,
c) meritev parametra BPK5 je potrebno izvajati z inhibicijo nitrifikacije.
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428. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz kafilerij

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

kafilerij

1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo

snovi pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: odpadna voda) iz kafilerij in sicer:

– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije

snovi.
Za vprašanja o emisiji snovi v vode, ki niso urejena s to

uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba), za vprašanja
obratovalnega monitoringa pa določbe za tehnološke od-
padne vode iz pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, št. 35/96).

2. člen
Določbe te uredbe veljajo za objekte in naprave za

predelavo klavničnih odpadkov in kužnega materiala žival-
skega porekla, ki so živalski odpadki po predpisih na po-
dročju veterinarstva, pri:

– toplotni obdelavi trupel poginulih in mrtvorojenih živali,
– toplotni obdelavi posameznih živalskih tkiv, krvi ali

drugih predelanih ali nepredelanih delov živali vseh vrst,
– toplotni obdelavi proizvodov živalskega izvora, za ka-

tere je bilo ugotovljeno, da niso higiensko ustrezni za pre-
hrano ljudi,

– proizvodnji mesne, kostne, krvne, ščetinske ali per-
ne moke iz termično obdelanih živalskih odpadkov,

– proizvodnji tehničnih maščob ali ostalih tehničnih
proizvodov iz termično obdelanih živalskih odpadkov in

– čiščenju odpadnega zraka iz objektov za zgoraj na-
štetih dejavnosti, če gre za čiščenje z vodnimi raztopinami,

(v nadaljnjem besedilu: vir onesnaževanja).

3. člen
Za odpadno vodo iz vira onesnaževanja se ne šteje:
– odpadna voda iz tovarn usnja ter objektov in naprav

za obdelavo krzna,
– odpadna voda iz hladilnih sistemov in parnih genera-

torjev znotraj vira onesnaževanja,
– odpadna vode iz laboratorijev znotraj vira onesnaže-

vanja,
– odpadna voda iz naprav za pripravo vode znotraj vira

onesnaževanja,
– odpadna voda iz objektov za proizvodnjo, predelavo

in konzerviranje mesa ter proizvodnjo mesnih izdelkov,
– odpadna voda iz objektov za proizvodnjo kožnega in

kostnega kleja ter želatine in
– komunalna odpadna voda, ki nastaja v virih onesna-

ževanja.
4. člen

Mejne vrednosti parametrov odpadne vode virov one-
snaževanja so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te
uredbe (v nadaljnjem besedilu: priloga 1).

5. člen
Posebni ukrepi, ki jih upravljalec ali lastnik vira onesna-

ževanja izvaja zaradi čimmanjšega onesnaževanja iz vira one-
snaževanja, so:

– skrajšanje časa med nastankom in obdelavo surovi-
ne z uporabo neprekinjenih postopkov obdelave in zagotovi-
tev neprekinjenega hladnega skladiščenja surovine (zlasti
klavničnih odpadkov in krvi) pri temperaturah do največ
10 °C,

– izogibanje obdelavi živil živalskega izvora, v katerih
so sredstva za konzerviranje,

– zagotavljanje zaprtega krogotoka odpadne vode,
– termična dezinfekcija odpadne vode nečistega dela

predelave iz prejšnje alinee, v primeru, ko zapiranje krogoto-
ka odpadne vode ni možno,

– prednostna uporaba ploščnih kondenzatorjev pri ob-
delavi s paro ter prepoved uporabe mešanih kondenzator-
jev,

– prednostna uporaba mehanskih postopkov razmaš-
čevanja, če se uporabi kemični postopek razmaščevanja pa
je potrebno zagotoviti zaprt krogotok ekstrakcijskih sred-
stev,

– najmanjša možna uporaba halogeniranih organskih
topil pri kemičnem postopku razmaščevanja,

– najmanjša uporaba kemikalij, ki izločajo ali vsebujejo
halogene, pri postopku dezodoriranja,

– smotrna uporaba čistil in dezinfekcijskih sredstev ter
najmanjša možna uporaba čistil ali dezinfekcijskih sredstev,
ki vsebujejo ali izločajo halogene,

– uporaba z vodo varčnih tehnik čiščenja kot je visoko-
tlačno čiščenje,

– uporaba izravnalnih bazenov zaradi enakomernega
obremenjevanja z odpadno vodo,

– uporaba fizikalno-kemijskih postopkov za čiščenje
odpadne vode, vključno z biološkimi postopki za dezodori-
ranje odpadne vode pri odvajanju odpadne vode v kanaliza-
cijo,

– fizikalno-kemijsko in biološko čiščenje odpadne vo-
de z odstranjevanjem ogljika ter nitrifikacijo in odstranjeva-
njem dušika in fosforja pri neposrednem odvajanju odpadne
vode v vodotok,

– vračanje iztokov iz sterilizatorjev ter blata iz mehan-
skega ali biološkega čiščenja odpadne vode v proces pre-
delave in

– odstranjevanje blata, ki nastaja pri čiščenju odpadne
vode in ga ni mogoče ponovno uporabiti, skladno s predpisi
na področju ravnanja z odpadki.

6. člen
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem

besedilu: ministrstvo), lahko upravljalcu ali lastniku vira one-
snaževanja dovoli prekoračevanje mejne vrednosti parame-
tra amonijev dušik iz priloge 1 pri odvajanju odpadne vode
neposredno v vode iz obstoječega vira onesnaževanja iz 2.
člena te uredbe, če na podlagi njegove vloge ugotovi da:

– je velikost vira onesnaževanja taka, da je zanj obvez-
na presoja vplivov na okolje v skladu s predpisi o vrstah
posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na
okolje,

– ni uspešno preizkušene in na trgu dostopne tehnolo-
gije in naprav za čiščenje odpadne vode za doseganje pred-
pisanih parametrov,

– odpadkov in odpadne vode, ki nastaja na viru one-
snaževanja ni mogoče v celoti ponovno uporabiti kot gnojilo
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na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih, v skladu predpisi o
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla in

– odpadna voda ne povzroča čezmerne obremenitve
zaradi emisij snovi v zrak.

7. člen
Če vir onesnaževanja izpolnjuje pogoje iz prejšnjega

člena in gre za neposredno odvajanje odpadne vode v vodo,
se mejna vrednost za amonijev dušik določi po enačbi:

MVK = 0,3*MVK1r*QV/Q

kjer je:
MVK – mejna vrednost za amonijev dušik za odvajanje

odpadne vode neposredno v vodotok, izražena v mg/l,
MVK1r – mejna vrednost za amonijev dušik za površin-

sko vodo drugega kakovostnega razreda, ki je 0,14 mg/l,
QV – srednji nizki pretok vodotoka, izražen v l/s,
Q – največji 6-urni povprečni pretok odpadne vode, ki

se odvaja v vodotok pri polni obremenitvi vira onesnaževa-
nja, izražen v l/s.

Ne glede na pogoje iz prejšnjega člena in izračun iz
prvega odstavka tega člena, mejna vrednost amonijevega
dušika ne sme presegati vrednosti 1.000 mg/l.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,

pristojni za varstvo okolja.

9. člen
Upravljalci ali lastniki virov onesnaževanja morajo ob-

stoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe v
štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi te uredbe.

10. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi

odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, mini-
strstvo ob odreditvi priprave in izvedbe sanacijskega progra-
ma ne glede na določbo prejšnjega člena določi tudi količi-
ne nevarnih snovi, ki se v času izvajanja programa letno
lahko izpuščajo z odvajanjem odpadne vode v javno kanali-
zacijo ali neposredno v vode.

Ministrstvo določi količine nevarnih snovi iz prejšnjega
odstavka na podlagi analize obremenitve okolja zaradi odvaja-
nja odpadne vode, ki je sestavni del sanacijskega programa.

11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 353-09/99-1
Ljubljana, dne 28. januarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Priloga 1
Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Mejne vrednosti Mejne vrednosti
za iztok v vode za iztok v kanalizacijo

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura °C 30 40
2. pH pH 6,5–9,0 6,5–9,5
3. Neraztopljene snovi mg/l 80 –
4. Usedljive snovi ml/l 0,5 10

II. BIOLOŠKI PARAMETRI
6. Strupenost za vodne bolhe SD 3 –

III. ANORGANSKI PARAMETRI
26. Amonijev dušik N mg/l 50 (a)
33. Celotni fosfor P mg/l 2, (1 (b)) –
35. Sulfid (c) S mg/l 0,1 1,0

IV. ORGANSKI PARAMETRI
37. Celotni organski ogljik – TOC C mg/l 50 (d) –
38. Kemijska potreba po kisiku – KPK O2 mg/l 150 (e) –
39. Biokemijska potreba po kisiku – BPK5 O2 mg/l 25 –
40. Težkohlapne lipofilne snovi mg/l 20 150
41. Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)* (f) mg/l 10 20
43. Adsorbljivi organski halogeni – AOX* Cl mg/l 0,1 0,5

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so
povzete iz uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:
a) za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l, za

odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l,
b) velja za odvajanje odpadne vode na evtrofičnih območjih, na vodozbirnih območjih naravnih jezer, za vodotoke, ki se

zlivajo v morje in za odvajanje v morje,
c) določitev parametra je potrebna samo, če odpadna voda izvira izključno ali pretežno iz predelave perja,
d) če v mesečnem povprečju iz analize štiriindvajseturnega reprezentativnega vzorca izhaja, da je vrednost TOC v surovi

tehnološki odpadni vodi na vtoku v biološko stopnjo čistilne naprave večja od 330 mg/l, velja namesto mejne vrednosti za
TOC mejna vrednost za učinek čiščenja industrijske čistilne naprave, ki ne sme biti manjša od 85%. Učinek čiščenja se v tem
primeru izračunava kot povprečna vrednost razmerja 24-urnih obremenitev odpadne vode, merjeno s TOC, na vtoku in iztoku
čistilne naprave, upoštevaje zadrževalni čas čistilne naprave,
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e) če v mesečnem povprečju iz analize štiriindvajseturnega reprezentativnega vzorca izhaja, da je vrednost KPK v surovi
tehnološki odpadni vodi na vtoku v biološko stopnjo čistilne naprave večja od 1.000 mg/l, velja namesto mejne vrednosti za
KPK mejna vrednost za učinek čiščenja industrijske čistilne naprave, ki ne sme biti manjša od 85%. Učinek čiščenja se v tem
primeru izračunava kot povprečna vrednost razmerja 24-urnih obremenitev odpadne vode, merjeno s KPK, na vtoku in iztoku
čistilne naprave, upoštevaje zadrževalni čas čistilne naprave,

f) določitev parametra je potrebna samo, če se pri kemičnem razmaščevanju uporabljajo topila, ki vsebujejo ogljikovodi-
ke.

429. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in
veterinarske dejavnosti

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

objektov za opravljanje zdravstvene in
veterinarske dejavnosti

1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo

snovi pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: odpadna voda) iz objektov za opravljanje zdravstve-
ne in veterinarske dejavnosti in sicer:

– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije

snovi.
Za vprašanja o emisiji snovi v vode, ki niso urejena s to

uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 35/96 – v nadaljnjem besedilu: uredba), za vpraša-
nja obratovalnega monitoringa pa določbe za tehnološke
odpadne vode iz pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, št. 35/96).

2. člen
Določbe te uredbe veljajo za vire onesnaževanja, v

katerih se izvaja:
– osnovna zdravstvena dejavnost,
– specialistična zdravstvena dejavnost,
– bolnišnična zdravstvena dejavnost,
– laboratorijska dejavnost,
– zdraviliška dejavnost,
– lekarniška dejavnost in
– veterinarska dejavnost,
(v nadaljnjem besedilu: vir onesnaževanja).

3. člen
Določbe te uredbe ne veljajo za vire onesnaževanja iz

prejšnjega člena, če:
– povprečni dnevni pretok odpadne vode ne presega

15 m3/dan,
– letna količina odpadne vode ne presega 4.000 m3,
– obremenjevanje z odpadno vodo ne presega 50 PE

in
– v odpadni vodi za nobeno od nevarnih snovi, določe-

nih s predpisi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
virov onesnaževanja, letna količina ne presega količine za
nevarne snovi, določene v prilogi 2 uredbe.

Določbe te uredbe ne veljajo tudi za odpadno vodo na
območju vira onesnaževanja:

1. iz hladilnih sistemov in parnih generatorjev,
2. iz naprav za pripravo vode,
3. iz čistilnih naprav odpadnega zraka, če gre za čišče-

nje z vodnimi raztopinami,
4. iz naprav in objektov za pranje,
5. iz naprav in objektov, katerih odpadna voda vsebuje

radioaktivne snovi,
6. za prelivno vodo iz zdravilnih vrelcev in
– komunalno odpadno vodo, ki nastaja v virih onesna-

ževanja.

4. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov one-

snaževanja so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te
uredbe (v nadaljnjem besedilu: priloga 1).

5. člen
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem

besedilu: ministrstvo), lahko na podlagi vloge upravljalca ali
lastnika vira onesnaževanja določi večjo koncentracijo use-
dljivih snovi v odpadni vodi za vir onesnaževanja, kot je to
določeno v prilogi 1, če je iz dokumentacije, ki je priložena
vlogi, razvidno, da zaradi odvajanja odpadne vode iz vira
onesnaževanja v kanalizacijo na vtoku v komunalno ali skup-
no čistilno napravo koncentracija usedljivih snovi ne prese-
ga 20 mg/l.

6. člen
Posebni ukrepi, ki jih upravljalec ali lastnik vira onesna-

ževanja izvaja zaradi čimmanjšega onesnaževanja iz vira one-
snaževanja, so:

– izvajanje sterilizacije kužnih materialov v skupni na-
pravi za sterilizacijo,

– zapiranje krogotoka pralnih in dezinfekcijskih sred-
stev v objektih in napravah za sterilizacijo ali dezinfekcijo,

– odstranjevanje nevarnih snovi, kot so arzen, svinec,
kadmij, živo srebro, selen, s predhodno fizikalno-kemijsko
obdelavo odpadne vode na iztoku iz laboratorijev in infekcij-
skih oddelkov,

– preprečevanje izlivanja rabljenih organskih topil, kon-
centriranih dezinfekcijskih sredstev ali njihovih ostankov,
porabljenih filtrskih mas, vsebin lovilcev, neporabljenih zdra-
vil, ki ogrožajo vodo ali vsebujejo težke kovine, koncentrira-
nih laboratorijskih kemikalij ali njihovih ostankov v sistem
odvajanja odpadne vode,

– načrtna, varčna in namenska uporaba predvsem bio-
loško razgradljivih čistil in dezinfekcijskih sredstev,

– razplinjevanje odpadne vode iz fizioterapevtskih od-
delkov pred odvajanjem v kanalizacijo,

– uporaba lovilcev maščob pred izpustom odpadne
vode iz kuhinjskih obratov,

– izvajanje ukrepov, ki zagotavljajo enakomerni vtok
odpadne vode na čistilno napravo, kot je časovno zamak-
njeno praznjenje velikih posod,
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– uporaba izravnalnih bazenov zaradi enakomernega
obremenjevanja z odpadno vodo, če dnevna količina od-
padne vode presega 100 m3,

– biološko čiščenje odpadne vode z odstranjevanjem
ogljika, nitrifikacijo ter odstranjevanjem dušika in fosforja pri
neposrednem odvajanju v vodo in

– fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode tudi v del-
nih tokovih pri neposrednem odvajanju odpadne vode v
vodo.

Poseben ukrep v zvezi z odvajanjem odpadne vode, ki
nastaja pri zdravljenju zob, je uporaba lovilcev amalgama s
sesalnimi tehnikami, varčnimi z vodo (do 50 l/dan na zoboz-
dravniški stol) in katerih učinkovitost je najmanj 95%.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,

pristojni za varstvo okolja.

8. člen
Upravljalci ali lastniki virov onesnaževanja morajo ob-

stoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe v
štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi te uredbe.

9. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi

odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, mini-
strstvo ob odreditvi priprave in izvedbe sanacijskega progra-
ma, ne glede na določbo prejšnjega člena, določi tudi koli-
čine nevarnih snovi, ki se v času izvajanja programa letno
lahko izpuščajo z odvajanjem odpadne vode v kanalizacijo
ali neposredno v vode.

Ministrstvo določi količine nevarnih snovi iz prejšnjega
odstavka na podlagi analize obremenitve okolja zaradi odvaja-
nja odpadne vode, ki je sestavni del sanacijskega programa.

10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 353-10/99-1
Ljubljana, dne 28. januarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Priloga 1
Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Mejne vrednosti Mejne vrednosti

za iztok v vode za iztok v kanalizacijo

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura oC 30 40
2. pH pH 6,5–9 6,5–9,5
4. Usedljive snovi ml/l 0,5 20

II. BIOLOŠKI PARAMETRI
6. Strupenost za vodne bolhe SD 3

III. ANORGANSKI PARAMETRI
10. Arzen* As mg/l 0,1 0,1
11. Baker* Cu mg/l 0,5 0,5
12. Barij* Ba mg/l 5,0 5,0
13. Cink* Zn mg/l 2,0 2,0
14. Kadmij* Cd mg/l 0,1 0,1
15. Kobalt* Co mg/l 1,0 1,0
17. Celotni krom* Cr mg/l 0,5 0,5
19. Nikelj* Ni mg/l 0,5 0,5
20. Srebro* Ag mg/l 0,1 0,1
21. Svinec* Pb mg/l 0,5 0,5
23. Živo srebro* Hg mg/l 0,01 0,01
24. Prosti klor* Cl2 mg/l 0,5 0,5
25. Celotni klor* Cl2 mg/l 0,5 0,5
26. Amonijev dušik N mg/l 10 (a)
33. Celotni fosfor P mg/l 2, (1 (b)) –

IV. ORGANSKI PARAMETRI
37. Celotni organski ogljik – TOC C mg/l 30 –
38. Kemijska potreba po kisiku – KPK O2 mg/l 120 –
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Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Mejne vrednosti Mejne vrednosti

za iztok v vode za iztok v kanalizacijo

39. Biokemijska potreba po kisiku – BPK5 O2 mg/l 25 –
42. Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki – BTX* mg/l 0,1 0,1
43. Adsorbljivi organski halogeni – AOX* Cl mg/l 1,0 1,0
44. Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki – LKCH* Cl mg/l 0,1 0,1
46. Fenoli* C6H5OH mg/l 0,1 10
47. Vsota anionskih in neionskih tenzidov mg/l 1,0 –

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so
povzete iz uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:
a) za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l, za

odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l,
b) velja za odvajanje odpadne vode na evtrofičnih območjih, na vodozbirnih območjih naravnih jezer, za vodotoke, ki se

zlivajo v morje in za odvajanje v morje.

430. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz objektov in naprav za proizvodnjo
rastlinskih in živalskih olj in maščob

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

objektov in naprav za proizvodnjo rastlinskih in
živalskih olj in maščob

1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo

snovi pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: odpadna voda) iz objektov in naprav za proizvod-
njo rastlinskih ali živalskih olj in maščob, in sicer:

– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije

snovi.
Za vprašanja o emisiji snovi v vode, ki niso urejena s to

uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba), za vprašanja
obratovalnega monitoringa pa določbe za tehnološke od-
padne vode iz pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, št. 35/96).

2. člen
Določbe te uredbe veljajo za objekte in naprave za:
– proizvodnjo surovih rastlinskih olj in maščob ter poliz-

delkov iz semen oljnic,
– rafiniranje (odstranitev sluzi, nevtralizacija, beljenje,

dezodoracija, hidrogeniranje, preestrenje) in pakiranje olj in
maščob iz prejšnje alinee,

– proizvodnjo margarine in podobnih jedilnih maščob
in

– pridobivanje in pakiranje masti klavne živine,
(v nadaljnjem besedilu: vir onesnaževanja).

3. člen
Za odpadno vodo iz vira onesnaževanja se ne šteje:
– odpadna voda iz hladilnih sistemov in parnih genera-

torjev znotraj vira onesnaževanja,
– odpadna voda iz naprav za pripravo vode znotraj vira

onesnaževanja,
– odpadna voda iz proizvodnje tehničnih maščob v

kafilerijah in
– komunalna odpadna voda, ki nastaja v virih onesna-

ževanja.

4. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov one-

snaževanja so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te
uredbe (v nadaljnjem besedilu: priloga 1).

5. člen
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem

besedilu: ministrstvo), lahko na podlagi vloge upravljalca ali
lastnika vira onesnaževanja določi večjo koncentracijo sulfa-
tov v odpadni vodi za vir onesnaževanja, kot je to določeno v
prilogah, če je iz dokumentacije, ki je priložena vlogi, razvid-
no, da zaradi odvajanja odpadne vode iz vira onesnaževanja
v kanalizacijo na vtoku v komunalno ali skupno čistilno na-
pravo koncentracija sulfatov snovi ne presega 200 mg/l.

6. člen
Posebni ukrepi, ki jih upravljalec ali lastnik vira onesna-

ževanja izvaja zaradi čimmanjšega onesnaževanja iz vira one-
snaževanja, so:

– uporaba semen oljnic z zmanjšanim deležem sluzi in
prostih oziroma nezaželenih maščobnih kislin ter uporaba
semen oljnic z manjšo vsebnostjo pesticidov, če to dopušča
uporabljeni postopek rafiniranja,

– hitra obdelava občutljivih rastlinskih ali živalskih suro-
vin, ki preprečuje encimski ali mikrobski razkroj,

– zapiranje krogotokov za kondenzno vodo z vgrajeni-
mi sistemi lovilcev za zadrževanje delcev iz naprav za suše-
nje surovega olja in praženje tropin,

– uporaba postopka suhega taljenja pri pridobivanju
masti klavne živine,
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– uporaba fizikalnih postopkov rafiniranja, kot je fizikal-
na nevtralizacija, ki zmanjšujejo ali preprečujejo izpuščanje
nezaželenih stranskih produktov olja ali maščobe v odpadne
vode,

– zapiranje krogotoka pri postopku preestrenja in ple-
menitenja,

– uporaba polkontinuirnih ali kontinuirnih postopkov
pri dezodoriranju z zaprtim krogotokom barokondenzne vo-
de ter preprečevanje stika oddestiliranih olj oziroma maš-
čobnih kislin z odpadno vodo,

– prepoved uporabe mikroorganizmov ali encimov, ki
razcepljajo maščobe pri čiščenju lovilcev maščob ali odstra-
njevanju vsebin lovilcev maščob v odpadno vodo,

– uporaba fizikalnih ali fizikalno-kemijskih postopkov
čiščenja odpadne vode za odstranjevanje usedljivih in plava-
jočih snovi tudi pri delnih tokovih odpadne vode ali v zaprtih
krogotokih ter biološko čiščenje pri neposrednem odvajanju
odpadne vode v vodo,

– enakomeren vtok odpadne vode na čistilno napravo
in

– recikliranje ali odstranjevanje odpadkov, ki nastajajo
pri posameznih fazah proizvodnje olja ali maščob in čiščenju
odpadne vode.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,

pristojni za varstvo okolja.

8. člen
Upravljalci ali lastniki virov onesnaževanja morajo ob-

stoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe v
štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi te uredbe.

9. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi

odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, mini-
strstvo ob odreditvi priprave in izvedbe sanacijskega progra-
ma, ne glede na določbo prejšnjega člena določi tudi količi-
ne nevarnih snovi, ki se v času izvajanja programa letno
lahko izpuščajo z odvajanjem odpadne vode v javno kanali-
zacijo ali neposredno v vode.

Ministrstvo določi količine nevarnih snovi iz prejšnjega
odstavka na podlagi analize obremenitve okolja zaradi odvaja-
nja odpadne vode, ki je sestavni del sanacijskega programa.

10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 353-12/99-1
Ljubljana, dne 28. januarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Priloga 1
Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Mejne vrednosti Mejne vrednosti za

za iztok v vode iztok v kanalizacijo

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura °C 30 40
2. pH pH 6,5–9 6,5–9,5
4. Usedljive snovi ml/l 0,3 10

II. BIOLOŠKI PARAMETRI
6. Strupenost za vodne bolhe SD 3

III. ANORGANSKI PARAMETRI
17. Celotni krom* Cr mg/l 0,5 (a) 0,5 (a)
19. Nikelj* Ni mg/l 0,5 (b) 0,5 (b)
23. Živo srebro* Hg mg/l 0,01(a) 0,01(a)
24. Prosti klor* Cl2 mg/l 0,2 0,5
25. Celotni klor* Cl2 mg/l 0,5 0,5
26. Amonijev dušik N mg/l 10 (c)
33. Celotni fosfor P mg/l 2, (1 (d)) -
34. Sulfat SO4 mg/l 1000 (e)  200
35. Sulfid S mg/l 0,1 2,0

IV. ORGANSKI PARAMETRI
37. Celotni organski ogljik – TOC C mg/l 50 (f) -
38. Kemijska potreba po kisiku – KPK O2 mg/l 150 (g) -
39. Biokemijska potreba po kisiku – BPK O2 mg/l 25 -
40. Težkohlapne lipofilne snovi (maščobe,
mineralna olja) mg/l 20 100
41. Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)* Cl mg/l 10 20
43. Adsorbljivi organski halogeni – AOX* Cl mg/l 0,5 0,5
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Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so
povzete iz uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:
a) velja le za vire onesnaževanja, pri katerih se v proizvodnem procesu uporabljajo krom ali živo srebro ali njune spojine,
b) velja samo za objekte in naprave za proizvodnjo hidrogeniranih masti in margarine. Mejna vrednost parametra pri

katalitičnem strjevanju maščob v delnem toku odpadne vode je 2 mg/l. Če katalitično strjevanje maščob poteka časovno
omejeno, potem je treba vrednost iz prejšnjega stavka spoštovati le v tem času,

c) za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l, za
odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l,

d) velja za odvajanje odpadne vode na evtrofičnih območjih, na vodozbirnih območjih naravnih jezer, za vodotoke, ki se
zlivajo v morje in za odvajanje v morje,

e) mejna vrednost koncentracije sulfatov se za neposredno odvajanje v vode izračuna po sledeči enačbi:
MVK = 0,3*MVK1r*QV/Q (MVK (1.000)
MVK-mejna vrednost koncentracije sulfatov za odvajanje odpadne vode neposredno v vodotok, izražena v mg/l,
MVK1r – mejna vrednost koncentracije sulfatov za površinsko vodo prvega kakovostnega razreda, ki je za sulfate 150

mg/l,
QV – srednji nizki pretok vodotoka, izražen v l/s,
Q – največji 6-urni povprečni pretok odpadne vode, ki se odvaja v vodotok pri polni obremenitvi vira onesnaževanja,

izražen v l/s,
f) če v mesečnem povprečju iz analize štiriindvajseturnega reprezentativnega vzorca izhaja, da je vrednost TOC v surovi

tehnološki odpadni vodi na vtoku v biološko stopnjo čistilne naprave večja od 330 mg/l, velja namesto mejne vrednosti za
TOC mejna vrednost za učinek čiščenja industrijske čistilne naprave, ki ne sme biti manjša od 85%. Učinek čiščenja se v tem
primeru izračunava kot povprečna vrednost razmerja 24-urnih obremenitev odpadne vode, merjeno s TOC, na vtoku in iztoku
čistilne naprave, upoštevaje zadrževalni čas čistilne naprave,

g) če v mesečnem povprečju iz analize štiriindvajseturnega reprezentativnega vzorca izhaja, da je vrednost KPK v surovi
tehnološki odpadni vodi na vtoku v biološko stopnjo čistilne naprave večja od 1.000 mg/l, velja namesto mejne vrednosti za
KPK mejna vrednost za učinek čiščenja industrijske čistilne naprave, ki ne sme biti manjša od 85%. Učinek čiščenja se v tem
primeru izračunava kot povprečna vrednost razmerja 24-urnih obremenitev odpadne vode, merjeno s KPK, na vtoku in iztoku
čistilne naprave, upoštevaje zadrževalni čas čistilne naprave.

431. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi,
objektov za vzdrževanje in popravila motornih
vozil ter pralnic za motorna vozila

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi,
objektov za vzdrževanje in popravila motornih

vozil ter pralnic za motorna vozila

1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo

snovi pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: odpadna voda) iz postaj za preskrbo motornih
vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih
vozil, lokomotiv, vagonov in mobilnih strojev ali naprav ter
pralnic za motorna vozila, lokomotive, vagone in mobilne
stroje ali naprave, in sicer:

– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije

snovi.
Za vprašanja o emisiji snovi v vode, ki niso urejena s to

uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba), za vprašanja
obratovalnega monitoringa pa določbe za tehnološke od-
padne vode iz pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem

monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, št. 35/96).

2. člen
Določbe te uredbe veljajo za objekte in naprave za:
– polnjenje tekočih goriv v motorna vozila, v rezervoar-

je, v lokomotive ali vagone ter mobilne stroje ali naprave,
– polnjenje tekočih goriv v stabilne motorje in stabilne

plinske turbine,
– pranje in čiščenje karoserij in dna motornih vozil,

lokomotiv ali vagonov ter mobilnih strojev ali naprav brez
uporabe čistilnih kemikalij,

– pranje in čiščenje motorjev, podvozij ter dna motor-
nih vozil, lokomotiv ali vagonov ter mobilnih strojev ali naprav
s čistilnimi kemikalijami,

– dekonserviranje motornih vozil, lokomotiv ali vago-
nov ter mobilnih strojev ali naprav,

– popravljanje motornih vozil, lokomotiv ali vagonov ter
mobilnih strojev ali naprav,

– obdelavo dna ali votlih delov motornih vozil, lokomo-
tiv ali vagonov ter mobilnih strojev ali naprav,

– izločanje nevoznih, za popravilo namenjenih motor-
nih vozil, lokomotiv ali vagonov ter mobilnih strojev ali naprav
ali njihovih sestavnih delov, pri katerih obstoji nevarnost
nekontroliranega izpusta snovi v okolje in

– skladiščenje, razgradnjo ali reciklažo odpadnih mo-
tornih vozil, odpadnih lokomotiv ali vagonov, odpadnih mo-
bilnih strojev ali naprav ali njihovih sestavnih delov, pri kate-
rih obstoji nevarnost nekontroliranega izpusta snovi v okolje,

(v nadaljnjem besedilu: vir onesnaževanja).
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3. člen
Določbe te uredbe ne veljajo za vire onesnaževanja,

če:
– odvajanje odpadne vode urejajo predpisi o emisiji

snovi pri odvajanju odpadne vode iz objektov in naprav za
proizvodnjo kovinskih izdelkov in ostalih virov onesnaževa-
nja, za katere veljajo posebni predpisi,

– odpadna voda nastaja pri notranjem čiščenju trans-
portnih zabojnikov,

– za polnjenje goriva ali vzdrževanje in popravil ladij ali
letal in

– za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v virih one-
snaževanja.

4. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode virov one-

snaževanja za:
– polnjenje tekočih goriv v motorna vozila, v rezervoar-

je, v lokomotive ali vagone ter mobilne stroje ali naprave in
– polnjenje tekočih goriv v stabilne motorje in stabilne

plinske turbine, so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te
uredbe (nadaljnjem besedilu: priloga 1).

Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov one-
snaževanja za:

– pranje in čiščenje karoserij in dna motornih vozil,
lokomotiv ali vagonov ter mobilnih strojev ali naprav brez
uporabe čistilnih kemikalij,

– pranje in čiščenje motorjev, podvozij ter dna motor-
nih vozil, lokomotiv ali vagonov ter mobilnih strojev ali naprav
s čistilnimi kemikalijami in

– dekonserviranje motornih vozil, lokomotiv ali vago-
nov ter mobilnih strojev ali naprav, so določene v prilogi 2, ki
je sestavni del te uredbe (v nadaljnjem besedilu: priloga 2).

Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov one-
snaževanja za:

– popravljanje motornih vozil, lokomotiv ali vagonov ter
mobilnih strojev ali naprav,

– obdelavo dna ali votlih delov motornih vozil, lokomo-
tiv ali vagonov ter mobilnih strojev ali naprav,

– izločanje nevoznih, za popravilo namenjenih motor-
nih vozil, lokomotiv ali vagonov ter mobilnih strojev ali naprav
ali njihovih sestavnih delov, pri katerih obstoji nevarnost
nekontroliranega izpusta snovi v okolje in

– skladiščenje, razgradnjo ali reciklažo odpadnih mo-
tornih vozil, odpadnih lokomotiv ali vagonov, odpadnih mo-
bilnih strojev ali naprav ali njihovih sestavnih delov, pri kate-
rih obstoji nevarnost nekontroliranega izpusta snovi v okolje,
so določene v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe (v
nadaljnjem besedilu: priloga 3).

5. člen
Upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja mora zagoto-

viti, da so odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo
ali neposredno v vode očiščene na čistilni napravi, s katero
je zagotovljeno odstranjevanje mineralnih olj in bencina (v
nadaljnem besedilu: lovilec olj) in ta obratuje skladno z zah-
tevami tehnične specifikacije pr EN 858-1.

Tehnična specifikacija iz prejšnjega odstavka se hrani
na Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).

6. člen
Upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja iz 2. člena te

uredbe mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika lo-
vilca olj.

V obratovalni dnevnik lovilca olj se vpisujejo vsa oprav-
ljena dela pri obratovanju in vzdrževanju lovilca olj, rezultati
merjenja predpisanih parametrov odpadne vode ter vsi izred-
ni dogodki, ki nastanejo med obratovanjem lovilca olj, okvar
ali drugih prekinitev obratovanja lovilca olj in podobnih razlo-
gov ter njihov čas trajanja.

Pogostost meritev parametrov odpadne vode iz prejš-
njega odstavka se določa skladno z določbami pravilnika o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod
ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Za vodenje obratovalnega dnevnika lovilca olj skrbi
oseba, odgovorna za obratovanje in vzdrževanje lovilca olj.

Obratovalni dnevnik je treba voditi v obliki vezane knji-
ge z oštevilčenimi stranmi.

7. člen
Za odpadno vodo iz virov onesnaževanja iz prve in

druge alinee 2. člena te uredbe upravljalec ali lastnik vira
onesnaževanja ni dolžan izvajati obratovalnega monitoringa,
če na podlagi obratovalnega dnevnika lovilca olj dokaže, da:

– lovilec olj obratuje skladno s tehnično specifikacijo
pr. EN 858-1,

– vsebnost celotnih ogljikovodikov ne presega mejne
vrednosti določene v prilogi 1 in

– vodi evidenco o količinah in načinu odstranjevanja
odpadkov, ki so nastali pri obratovanju lovilca olj.

8. člen
Za odpadno vodo iz objektov in naprav tretje, četrte in

pete alinee 2. člena te uredbe pri odvajanju v kanalizacijo
upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja ni dolžan izvajati
obratovalnega monitoringa, če na podlagi obratovalnega
dnevnika lovilca olj in evidenc o porabi vode dokaže, da:

– je povprečna dnevna poraba vode manjša od 3 m,
če gre za odpadno vodo, ki nastaja na pralnih površinah za
motorna vozila in

– so bili redno izvajani ukrepi iz 11. člena te uredbe.
Povprečna dnevna poraba se izračuna kot razmerje

med porabo vode v koledarskem letu in številom dni, v
katerih so obratovali objekti za pranje.

9. člen
Za odpadno vodo iz objektov in naprav iz šeste, sed-

me, osme in devete alinee 2. člena te uredbe lastnik vira
onesnaževanja ni dolžan izvajati obratovalnega monitoringa,
če na podlagi poslovnika obratovanja lovilca olj dokaže da:

– lovilec olj obratuje skladno s tehnično specifikacijo
pr EN 858-1

– da vrednosti parametrov ne presegajo mejnih vred-
nosti določenih v prilogi 3,

– da letna količina odpadne vode ne presega 4500m3

in
– vodi evidenco o količinah in načinu odstranjevanja

odpadkov, ki so nastali pri obratovanju lovilca olj.

10. člen
Na območju vira onesnaževanja, kjer nastajajo odpad-

ne vode iz 2. člena, se morajo odpadne vode zbirati in čistiti
ločeno.



Stran 872 / Št. 10 / 18. 2. 1999 Uradni list Republike Slovenije

Mešanje odpadne vode iz prejšnjega odstavka zaradi
skupnega zbiranja in čiščenja je dovoljeno, če čiščenje s
tem ni oteženo in je mogoče dosegati enak učinek čiščenja
kot pri ločenem čiščenju odpadne vode.

11. člen
Posebni ukrepi, ki jih upravljalec ali lastnik vira onesna-

ževanja izvaja zaradi čimmanjšega onesnaževanja iz vira one-
snaževanja, so:

1. ločeno odvajanje odpadne vode iz vira onesnaževa-
nja od padavinske odpadne vode utrjenih površin, ki niso
onesnažene ali so onesnažene z mineralnimi olji v količinah
primerljivih s količinami mineralnih olj v padavinski odpadni
vodi vozišč cestne infrastrukture;

2. obvezna vgradnja lovilca olj za odpadno vodo iz virov
onesnaževanja iz prve, druge, šeste, sedme, osme in deve-
te alinee 2. člena te uredbe;

3. neprepustna utrditev tal na območju nepokritih povr-
šin virov onesnaževanja tako, da so utrjena tla neprepustna
za vodo in za gorivo;

4. nadstrešitev objektov iz sedme, osme in devete
alinee 2. člena;

5. vzpostavitev delno ali v celoti zaprtih krogotokov za:
– odpadno vodo, ki nastaja pri pranju v avtomatskih

napravah za pranje karoserij osebnih vozil, če je povprečna
dnevna poraba vode večja od 5 m3,

– odpadno vodo, ki nastaja na pralnih površinah za
osebna vozila in tovorna vozila z skupno težo do 7,5 t, če je
povprečna dnevna poraba vode večja od 5 m3,

– odpadno vodo, ki nastaja na pralnih površinah ali
napravah za pranje karoserij za tovorna vozila s skupno težo
nad 7,5 t, če je povprečno mesečno število opranih vozil
več kot 200,

– odpadno vodo, ki nastaja na pralnih površinah ali
napravah za pranje karoserij za lokomotive in vagone ter za
mobilne stroje in naprave če je povprečno mesečno število
opranih lokomotiv, vagonov, mobilnih strojev in naprav več
kot 100,

– odpadno vodo za izpiranje v avtomatskih napravah za
pranje karoserij, če se uporabljajo koncentrati voska z dele-
žem aromatskih topil večjim od 20%,

– odpadno vodo, ki nastaja pri pranju in čiščenju mo-
torjev, podvozij ali dna vozil pri uporabi topil za hladno čišče-
nje, ki tvorijo stabilne emulzije, če je povprečna dnevna
poraba vode večja od 0,5 m3,

– odpadno vodo, ki nastaja pri pranju oziroma čiščenju
delov vozil in

– sredstva za dekonserviranje vozil in odpadno vodo,
ki nastaja pri dekonserviranju vozil;

6. prepoved izlivanja nevarnih tekočih odpadkov, kot
so tekoči naftni derivati ali njihove vodne emulzije, tekoče
vsebine akumulatorjev, tekoče vsebine zavornih sistemov,
sredstva proti zmrzovanju, tekoča sredstva proti koroziji,
halogenirani ogljikovodiki, topil za hladno čiščenje v sistem
odvajanja odpadnih voda;

7. prepoved mešanja halogeniranih ogljikovodikov z
vodo, predvsem pri uporabi topil za hladno čiščenje;

8. prepoved nanašanja topil za hladno čiščenje na
motorje, podvozja, menjalnike ipd. z visokotlačnimi naprava-
mi z vročo vodo;

9. fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri delnih
tokovih odpadne vode ali v zaprtih krogotokih iz 5. točke
tega člena, kot je izločanje trdnih snovi, posnemanje mine-
ralnih olj in drugih lahkih snovi ter odstranjevanje preostanka
le-teh s koalescenčnim odstranjevanjem, z adsorpcijo ali
ultrafiltracijo, fizikalno-kemični ali termični razcep in

10. ravnanje s tekočimi odpadki iz 6. točke tega člena,
ki nastajajo v virih onesnaževanja ter drugih odpadkov, kot
so npr. krpe, ostanki iz obdelave dna in votlih delov vozil iz
sedme alinee 2. člena te uredbe ter odpadki iz čiščenja
odpadne vode, se izvaja skladno s predpisi na področju
ravnanja z odpadki.

Povprečne vrednosti iz 5. točke prejšnjega odstavka
se izračunajo na naslednji način:

– povprečna dnevna poraba se izračuna kot razmerje
med porabo vode v koledarskem letu ter številom dni, v
katerih so obratovali objekti za pranje,

– povprečno mesečno število opranih vozil se izračuna
kot razmerje med v koledarskem letu opranih vozil in števi-
lom mesecev, v katerih so obratovali objekti za pranje in

– povprečno tedensko število dekonserviranih vozil se
izračuna kot razmerje med v koledarskem letu dekonservira-
nih vozil in številom tednov, v katerih so obratovali objekti za
dekonservacijo.

12. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,

pristojni za varstvo okolja.

13. člen
Upravljalci ali lastniki virov onesnaževanja morajo ob-

stoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe v
štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi te uredbe.

14. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi

odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, mini-
strstvo ob odreditvi priprave in izvedbe sanacijskega progra-
ma, ne glede na določbo prejšnjega člena določi tudi količi-
ne nevarnih snovi, ki se v času izvajanja programa letno
lahko izpuščajo z odvajanjem odpadne vode v javno kanali-
zacijo ali neposredno v vode.

Ministrstvo določi količine nevarnih snovi iz prejšnjega
odstavka na podlagi analize obremenitve okolja zaradi odva-
janja odpadne vode, ki je sestavni del sanacijskega progra-
ma.

15. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 353-11/99-1
Ljubljana, dne 28. januarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Priloga 1
Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpade vode iz postaj za polnjenje tekočih goriv v motorna vozila, v rezervoarje,

v lokomotive ali vagone ter mobilne stroje ali naprave in polnjenje tekočih goriv v stabilne motorje in stabilne plinske turbine.

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Mejne vrednosti Mejne vrednosti za
za iztok v vode iztok v kanalizacijo

41. Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)* mg/l 5 10

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so
povzete iz uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

Priloga 2
Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpade vode iz objektov in naprav za čiščenje karoserij in dna motornih vozil,

lokomotiv ali vagonov ter mobilnih strojev ali naprav brez uporabe čistilnih kemikalij, čiščenje motorjev, podvozij ter dna
motornih vozil, lokomotiv ali vagonov ter mobilnih strojev ali naprav s čistilnimi kemikalijami in dekonserviranje motornih vozil,
lokomotiv ali vagonov ter mobilnih strojev ali naprav.

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Mejne vrednosti Mejne vrednosti za

za iztok v vode iztok v kanalizacijo

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura oC 30 40
2. Ph pH 6,5–9 6,5–9,5
4. Usedljive snovi ml/l 0,5 10

II. BIOLOŠKI PARAMETRI
6. Strupenost za vodne bolhe SD 3

III. ANORGANSKI PARAMETRI
11. Baker (a)* Cu mg/l 0,5 0,5
33. Celotni fosfor P mg/l 2, (1 (b)) –
34. Sulfat SO4 mg/l 1.000(c) 300

IV. ORGANSKI PARAMETRI
38. Kemijska potreba po kisiku – KPK O2 mg/l 120 –
39. Biokemijska potreba po kisiku – BPK O2 mg/l 25 –
40. Težkohlapne lipofilne snovi (maščobe, olja) (d) mg/l 20 50
41. Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)* mg/l 5 10
43. Adsorbljivi organski halogeni – AOX* (e) Cl mg/l 0,1 0,1
44. Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki – LKCH* (e) Cl mg/l 0,1 0,1
47. Vsota anionskih in neionskih tenzidov mg/l 1,0 –

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so
povzete iz uredbe.

Oznake v tabeli 2 pomenijo:
a) mejna vrednost parametra velja le za odpadno vodo, ki nastajajo pri čiščenju lokomotiv in vagonov iz tretje in četrte

alinee 2. člena te uredbe,
b) velja za odvajanje odpadne vode na evtrofičnih območjih, na vodozbirnih območjih naravnih jezer, za vodotoke, ki se

zlivajo v morje in za odvajanje v morje,
c) mejna vrednost koncentracije sulfatov se za neposredno odvajanje v vode izračuna po naslednji enačbi:
MVK = 0,3*MVK1r*QV/Q (MVK (1000)
MVK-mejna vrednost koncentracije sulfatov za odvajanje odpadne vode neposredno v vodotok, izražena v mg/l,
MVK1r – mejna vrednost koncentracije sulfatov za površinsko vodo prvega kakovostnega razreda, ki je za sulfate 150

mg/l,
QV – srednji nizki pretok vodotoka, izražen v l/s,
Q – največji 6-urni povprečni pretok odpadne vode, ki se odvaja v vodotok pri polni obremenitvi vira onesnaževanja,

izražen v l/s,
d) mejna vrednost parametra velja le za odpadno vodo iz pete alinee 2. člena te uredbe,
e) mejna vrednost parametra velja le za odpadno vodo iz tretje in četrte alinee 2. člena te uredbe.
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Priloga 3
Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz objektov za popravljanje motornih vozil, lokomotiv ali vagonov

ter mobilnih strojev ali naprav, obdelavo dna ali votlih delov motornih vozil, lokomotiv ali vagonov ter mobilnih strojev ali
naprav, izločanje nevoznih, za popravilo namenjenih motornih vozil, lokomotiv ali vagonov ter mobilnih strojev ali naprav ali
njihovih sestavnih delov, pri katerih obstoji nevarnost nekontroliranega izpusta snovi v okolje in skladiščenje, razgradnjo ali
reciklažo odpadnih motornih vozil, odpadnih lokomotiv ali vagonov, odpadnih mobilnih strojev ali naprav ali njihovih sestavnih
delov, pri katerih obstoji nevarnost nekontroliranega izpusta snovi v okolje.

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Mejne vrednosti Mejne vrednosti za
za iztok v vode iztok v kanalizacijo

I. SPLOŠNI PARAMETRI

1. Temperatura °C 30 40

2. pH pH 6,5–9 6,5–9,5

4. Usedljive snovi ml/l 0,5 10

II. BIOLOŠKI PARAMETRI

6. Strupenost za vodne bolhe SD 3

III. ANORGANSKI PARAMETRI

14. Kadmij* (a) Cd mg/l 0,1 0,1

17. Celotni krom* (a) Cr mg/l 0,5 0,5

19. Nikelj* (a) Ni mg/l 0,5 0,5

21. Svinec* (a) Pb mg/l 0,5 0,5

27. Nitritni dušik* (a) N mg/l 1,0 10

33. Celotni fosfor P mg/l 2, (1 (b)) –

34. Sulfat SO4 mg/l 1.000(c) 300

IV. ORGANSKI PARAMETRI

38. Kemijska potreba po kisiku -KPK O2 mg/l 120 –

39. Biokemijska potreba po kisiku – BPK O2 mg/l 25 –

41. Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)* mg/l 5 10

43. Adsorbljivi organski halogeni – AOX* (d) Cl mg/l 0,1 0,1

44. Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki – LKCH* (d) Cl mg/l 0,1 0,1

47. Vsota anionskih in neionskih tenzidov mg/l 1,0 –

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so
povzete iz uredbe

Oznake v tabeli 3 pomenijo:

a) mejne vrednosti parametrov veljajo le za odpadno vodo iz šeste, osme in devete alinee 2. člena te uredbe,

b) velja za odvajanje odpadne vode na evtrofičnih območjih, na vodozbirnih območjih naravnih jezer, za vodotoke, ki se
zlivajo v morje in za odvajanje v morje,

c) mejna vrednost koncentracije sulfatov se za neposredno odvajanje v vode izračuna po naslednji enačbi:

MVK = 0,3*MVK1r*QV/Q (MVK (1.000)

MVK-mejna vrednost koncentracije sulfatov za odvajanje odpadne vode neposredno v vodotok, izražena v mg/l,

MVK1r – mejna vrednost koncentracije sulfatov za površinsko vodo prvega kakovostnega razreda, ki je za sulfate 150
mg/l,

QV – srednji nizki pretok vodotoka, izražen v l/s,

Q – največji 6-urni povprečni pretok odpadne vode, ki se odvaja v vodotok pri polni obremenitvi vira onesnaževanja,
izražen v l/s,

d) mejna vrednost parametra velja le za odpadno vodo iz šeste, osme in devete alinee 2. člena te uredbe.
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432. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz objektov reje domačih živali

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz

objektov reje domačih živali

1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo

snovi pri odvajanju tehnoloških odpadnih voda (v nadaljnjem
besedilu: odpadne vode) iz objektov za rejo domačih živali,
in sicer:

– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije

snovi.
Za vprašanja o emisiji snovi v vode, ki niso urejena s to

uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote z
odvajanjem odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni
list RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba), za vpra-
šanja obratovalnega monitoringa pa določbe za tehnološke
odpadne vode iz pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, št. 35/96).

2. člen
Določbe te uredbe veljajo za objekte in naprave:
– reje domačih živali, pri kateri rastlinskih hranljivih snovi

kot so dušik, fosfor in kalij in organskih snovi, ki jih vsebuje-
jo pri tem nastajajoči odpadki in odpadne vode, ni mogoče v
celoti ponovno uporabiti kot gnojilo na kmetijskih zemljiščih,
v skladu s predpisi o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih
hranil v tla,

– za obdelovanje trdnih ali tekočih živalskih izločkov,
ostankov krme ali stelje iz reje domačih živali, s fizikalno-
kemijskimi ali biološkimi postopki, vključno s čiščenjem za
to potrebnih zgradb, naprav in drugih objektov in

– za čiščenje odpadnega zraka ali vodnih kondenzatov
iz objektov in naprav reje domačih živali z uporabo vodnih
medijev,

(v nadaljnjem besedilu: vir onesnaževanja).

3. člen
Za odpadno vodo iz vira onesnaževanja se ne šteje:
– odpadna voda iz hladilnih sistemov in parnih genera-

torjev znotraj vira onesnaževanja,
– odpadna voda iz laboratorijev znotraj vira onesnaže-

vanja,
– odpadna voda iz naprav za pripravo vode znotraj vira

onesnaževanja,
– odpadna voda iz objektov za proizvodnjo, predelavo

in konzerviranje mesa ter proizvodnjo mesnih izdelkov,
– odpadna voda iz ribogojnic in
– komunalna odpadna voda, ki nastaja znotraj virov

onesnaževanja.

4. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadnih vod za izpust

neposredno v vode in v kanalizacijo iz virov onesnaževanja
so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe (v
nadaljnjem besedilu: priloga 1).

5. člen
Z odvajanjem odpadne vode iz virov onesnaževanja je

prepovedano izpuščati gnojevko in gnojnico neposredno v
vodo in kanalizacijo.

6. člen
Posebni ukrepi, ki jih upravljalec ali lastnik vira onesna-

ževanja izvaja zaradi čimmanjšega onesnaževanja iz vira one-
snaževanja, so:

– ločevanje živalskih izločkov, ostankov krme in stelje
ter drugih organskih ostankov iz vira onesnaževanja od od-
padnih voda, padavinskih voda ali mešanih voda in njihovo
vračanje v kmetijsko proizvodnjo z uporabo fizikalno-kemij-
skih ali bioloških separacijskih postopkov,

– preprečevanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni
predvsem z uporabo termičnih in drugih fizikalnih postopkov
dezinfekcije odpadnih voda,

– najmanjša raba kemijskih dezinfekcijskih postopkov,
pri katerih se uporabljajo dezinfekcijska sredstva, ki vsebu-
jejo ali izločajo halogene,

– najmanjša raba dezodoriranja odpadnih voda, pri ka-
terih se uporabljajo kemikalije, ki vsebujejo ali izločajo halo-
gene in njegova zamenjava z biološkimi postopki dezodori-
ranja odpadnih voda ali odpadnega zraka,

– smotrna in namenska uporaba predvsem tistih čistil-
nih sredstev, ki ne vsebujejo ali izločajo halogene,

– vsi ukrepi, ki prispevajo k zmanjšanju deleža vode v
gnojevki in s tem zmanjšanju dnevnih količin vode, kot so
reciklažno izpiranje kanalov in pranje z visokotlačnimi napra-
vami,

– uporaba izravnalnih bazenov zaradi enakomernega
obremenjevanja z odpadnimi vodami,

– uporaba fizikalno-kemijskih postopkov čiščenja od-
padnih voda, vključno s prednostnim biološkim postopkom
dezodoriranja odpadnih voda pri odvajanju odpadnih voda v
kanalizacijo,

– uporaba fizikalno-kemijskih postopkov in bioloških
postopkov čiščenja odpadnih voda z izločanjem ogljikovih
spojin in nitrifikacijo ter izločanjem dušikovih in fosforjevih
spojin pri neposrednem odvajanju v vode in

– odstranjevanje blata, ki nastaja pri čiščenju odpadnih
vod in ga ni mogoče ponovno uporabiti, skladno s predpisi s
področja ravnanja z odpadki.

7. člen
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem

besedilu: ministrstvo), lahko na podlagi vloge upravljalca ali
lastnika vira onesnaževanja določi letno količino odpadne
vode in največjo vsebnost amonijevega dušika v odpadni
vodi za vir onesnaževanja, če zaradi odvajanja odpadne
vode iz vira onesnaževanja v javno kanalizacijo na vtoku v
komunalno ali skupno čistilno napravo vsebnost amonijeve-
ga dušika presega 50 mg/l in vrednost parametra pH ni
večja od 9.

8. člen
Ministrstvo lahko upravljalcu ali lastniku vira onesnaže-

vanja dovoli prekoračevanje mejne vrednosti parametra amo-
nijev dušik iz priloge 1, pri odvajanju odpadne vode nepo-
sredno v vode iz obstoječega vira onesnaževanja iz 2. člena
te uredbe, če na podlagi njegove vloge ugotovi, da:

– je velikost vira onesnaževanja taka, da je zanj obvez-
na presoja vplivov na okolje v skladu s predpisi o vrstah
posegov v okolje za katere je obvezna presoja vplivov na
okolje,
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– ni uspešno preizkušene in na trgu dostopne tehnolo-
gije in naprav za čiščenje odpadne vode za doseganje pred-
pisanih parametrov in

– odpadkov in odpadne vode, ki nastaja na viru one-
snaževanja ni mogoče v celoti ponovno uporabiti kot gnojilo
na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih, v skladu predpisi o
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla in

– odpadna voda ne povzroča čezmerne obremenitve
zaradi emisij snovi v zrak.

9. člen
Če vir onesnaževanja izpolnjuje pogoje iz prejšnjega

člena in gre za neposredno odvajanje odpadne vode v vodo,
se mejna vrednost za amonijev dušik določi po enačbi:

MVK = 0,3*MVK1r*QV/Q

kjer je:
MVK-mejna vrednost za amonijev dušik za odvajanje

odpadne vode neposredno v vodotok, izražena v mg/l,
MVK1r – mejna vrednost za amonijev dušik za površin-

sko vodo drugega kakovostnega razreda, ki je 0,14 mg/l,
QV – srednji nizki pretok vodotoka, izražen v l/s,
Q – največji 6-urni povprečni pretok odpadne vode, ki

se odvaja v vodotok pri polni obremenitvi vira onesnaževa-
nja, izražen v l/s.

Ne glede na pogoje iz prvega odstavka in izračun iz
drugega odstavka tega člena, mejna vrednost amonijevega
dušika ne sme presegati vrednosti 1.000 mg/l.

10. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,

pristojni za varstvo okolja.

11. člen
Upravljalci ali lastniki virov onesnaževanja morajo ob-

stoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe v
štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi te uredbe.

12. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi

odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, mini-
strstvo ob odreditvi priprave in izvedbe sanacijskega progra-
ma, ne glede na določbo prejšnjega člena določi tudi količi-
ne nevarnih snovi, ki se v času izvajanja programa letno
lahko izpuščajo z odvajanjem odpadne vode v javno kanali-
zacijo ali neposredno v vode.

Ministrstvo določi količine nevarnih snovi iz prejšnjega
odstavka na podlagi analize obremenitve okolja zaradi odvaja-
nja odpadne vode, ki je sestavni del sanacijskega programa.

13. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 353-08/99-1
Ljubljana, dne 28. januarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Priloga 1
Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadnih vod iz virov onesnaževanja

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Mejne vrednosti Mejne vrednosti za
za iztok v vode  iztok v kanalizacijo

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura °C 30 40
2. pH pH 6,5–9,0 6,5–9,5
3. Neraztopljene snovi mg/l 30 150

II. BIOLOŠKI PARAMETRI
6. Strupenost za vodne bolhe SD 3, (2 (a)) –

III. ANORGANSKI PARAMETRI
11. Baker (b) Cu mg/l 0,5 0,5
13. Cink (b) Zn mg/l 1,0 1,0
Mangan (b) Mn mg/l 1,0 1,0
24. Prosti klor Cl2 mg/l 0,2 0,5
26. Amonijev dušik N mg/l 10 50
33. Celotni fosfor P mg/l 2, (1 (a)) –
35. Sulfid S mg/l 0,1 1,0

IV. ORGANSKI PARAMETRI
37. Celotni organski ogljik – TOC (c) C mg/l 30 –
38. Kemijska potreba po kisiku – KPK (d) O2 mg/l 120 –
39. Biokemijska potreba po kisiku – BPK O2 mg/l 25 –
43. Adsorbljivi organski halogeni – AOX Cl mg/l 0,1 0,1

Zaporedne številke parametrov izcednih vod in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so
povzete iz uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:
a) velja za odvajanje odpadnih vod na evtrofičnih območjih, na vodozbirnih območjih naravnih jezer, za vodotoke, ki se

zlivajo v morje in za odvajanje v morje,
b) določitev parametra je potrebna le, če odpadne vode izvirajo iz reje prašičev,
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c) če v mesečnem povprečju iz analize štiriindvajseturnega reprezentativnega vzorca izhaja, da je vrednost TOC v surovi
tehnološki odpadni vodi na vtoku v biološko stopnjo čistilne naprave večja od 330 mg/l, velja namesto mejne vrednosti za
TOC mejna vrednost za učinek čiščenja industrijske čistilne naprave, ki ne sme biti manjša od 90%, vendar mejna vrednost
na iztoku iz čistilne naprave ne sme biti večja kot 90 mg/l, oziroma ne večja kot 30 mg/l na evtrofičnih območjih, na
vodozbirnih območjih naravnih jezer, ter za odvajanje v vodotoke, ki se zlivajo v morje in za odvajanje v morje. Učinek čiščenja
se v tem primeru izračunava kot povprečna vrednost razmerja 24-urnih obremenitev odpadne vode, merjeno s TOC, na vtoku
in iztoku čistilne naprave, upoštevaje zadrževalni čas čistilne naprave,

d) če v mesečnem povprečju iz analize štiriindvajseturnega reprezentativnega vzorca izhaja, da je vrednost KPK v surovi
tehnološki odpadni vodi na vtoku v biološko stopnjo čistilne naprave večja od 900 mg/l, velja namesto mejne vrednosti za
KPK mejna vrednost za učinek čiščenja industrijske čistilne naprave, ki ne sme biti manjša od 90%, vendar mejna vrednost
na iztoku iz čistilne naprave ne sme biti večja kot 400 mg/l, oziroma ne večja kot 120 mg/l na evtrofičnih območjih, na
vodozbirnih območjih naravnih jezer, ter za odvajanje v vodotoke, ki se zlivajo v morje in za odvajanje v morje. Učinek čiščenja
se v tem primeru izračunava kot povprečna vrednost razmerja 24-urnih obremenitev odpadne vode, merjeno s KPK, na vtoku
in iztoku čistilne naprave, upoštevaje zadrževalni čas čistilne naprave.

433. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz objektov in naprav za proizvodnjo stekla
in steklenih izdelkov

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za proizvodnjo stekla in

steklenih izdelkov

1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo

snovi pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: odpadna voda) iz objektov in naprav za proizvod-
njo stekla in steklenih izdelkov, in sicer:

– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije

snovi.
Za vprašanja o emisiji snovi v vode, ki niso urejena s to

uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba), za vprašanja
obratovalnega monitoringa pa določbe za tehnološke od-
padne vode iz pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, št. 35/96).

2. člen
Določbe te uredbe veljajo za objekte in naprave za

proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov za:
– pripravo zmesi, taljenje in oblikovanje stekla, stekle-

nih vlaken in umetnih mineralnih vlaken,
– mehansko obdelavo (stiskanje, odrezovanje, upogi-

banje, bočenje, prednapenjanje, brušenje, poliranje, vrta-
nje, matiranje, itd.) vseh vrst stekla,

– kemično obdelavo (kislinsko poliranje, jedkanje, ma-
tiranje) stekla,

– srebrenje in bakrenje ravnega stekla (izdelava zrcal),
– srebrenje drobnih steklenih predmetov,
– predelavo steklenih vlaken ali umetnih mineralnih vla-

ken v tkanine iz steklenih vlaken ali izolacijske materiale in
– čiščenje odpadnega zraka iz zgoraj naštetih dejavno-

sti z uporabo vodnih raztopin,
(v nadaljnjem besedilu: vir onesnaževanja).

3. člen
Določbe te uredbe ne veljajo za vire onesnaževanja iz

prejšnjega člena, če:
– letna proizvodnja steklenih izdelkov ne presega 2 ton

in gre za vire onesnaževanja iz prve, tretje, četrte in pete
alinee prejšnjega člena,

– letna proizvodnja steklenih izdelkov ne presega 15
ton in gre za vire onesnaževanja za mehansko obdelavo
stekla,

– povprečni dnevni pretok odpadne vode ne presega
15 m3/dan,

– letna količina odpadne vode ne presega 4.000 m3,
– obremenjevanje z odpadno vodo ne presega 50 PE

in
– v odpadni vodi za nobeno od nevarnih snovi, določe-

nih s predpisi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
virov onesnaževanja, letna količina ne presega količine za
nevarne snovi, določene v prilogi 2 uredbe.

Določbe te uredbe ne veljajo tudi za odpadno vodo na
območju vira onesnaževanja:

1. iz hladilnih sistemov in parnih generatorjev,
2. iz naprav za pripravo vode,
3. iz naprav za elektrokemično izločanje kovin na ste-

klo in
– komunalno odpadno vodo, ki nastaja v virih onesna-

ževanja.

4. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov one-

snaževanja za pripravo zmesi, taljenje in oblikovanje stekla,
steklenih vlaken in umetnih mineralnih vlaken ter čiščenje
odpadnega zraka iz naštetih virov onesnaževanja z vodnimi
raztopinami, so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te
uredbe (v nadaljnjem besedilu: priloga 1).

Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov one-
snaževanja za mehansko obdelavo vseh vrst stekla, so dolo-
čene v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe (v nadaljnjem
besedilu: priloga 2).

Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov one-
snaževanja za kemično obdelavo stekla in čiščenje odpad-
nega zraka iz naštetih virov onesnaževanja z vodnimi raztopi-
nami, so določene v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe (v
nadaljnjem besedilu: priloga 3).

Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov one-
snaževanja za srebrenje in bakrenje ravnega stekla ter sre-
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brenje drobnih steklenih predmetov, so določene v prilogi
4, ki je sestavni del te uredbe (v nadaljnjem besedilu: prilo-
ga 4).

Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov one-
snaževanja za predelavo steklenih vlaken ali umetnih mine-
ralnih vlaken v tkanine iz steklenih vlaken ali izolacijske
materiale in čiščenje odpadnega zraka iz teh virov onesna-
ževanja z vodnimi raztopinami, so določene v prilogi 5, ki je
sestavni del te uredbe (v nadaljnjem besedilu: priloga 5).

5. člen
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem

besedilu: ministrstvo), lahko na podlagi vloge upravljalca ali
lastnika vira onesnaževanja določi večjo koncentracijo sulfa-
tov v odpadni vodi za vir onesnaževanja, kot je to določeno v
prilogah, če je iz dokumentacije, ki je priložena vlogi, razvid-
no, da zaradi odvajanja odpadne vode iz vira onesnaževanja
v kanalizacijo na vtoku v komunalno ali skupno čistilno na-
pravo koncentracija sulfatov snovi ne presega 200 mg/l.

6. člen
Posebni ukrepi, ki jih upravljalec ali lastnik vira onesna-

ževanja izvaja zaradi čimmanjšega onesnaževanja iz virov
onesnaževanja iz prve in sedme alinee prvega odstavka 2.
člena, so:

– zapiranje krogotoka izpiralne vode pri čiščenju na-
prav ter čiščenju odpadnega zraka,

– zapiranje krogotoka hladilnih mazivnih emulzij iz po-
stopka oblikovanja stekla,

– uporaba biološko razgradljivih hladilnih maziv,
– ločeno zbiranje in odstranjevanje hladilnih mazivnih

emulzij, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti,
– fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode in
– odstranjevanje odpadkov iz obdelave odpadne vode,

skladno s predpisi na področju ravnanja z odpadki.
Posebni ukrepi, ki jih upravljalec ali lastnik vira onesna-

ževanja izvaja zaradi čimmanjšega onesnaževanja iz virov
onesnaževanja iz druge alinee prvega odstavka 2. člena, so:

– zapiranje krogotoka hladilne vode ali hladilnih emul-
zij,

– uporaba biološko razgradljivih hladilnih sredstev in
hladilnih emulzij,

– prepoved uporabe snovi in dodatkov, ki vsebujejo
halogenirane ogljikovodike,

– uporaba biorazgradljivih pralnih in čistilnih sredstev,
– prepoved uporabe etilendiamintetraocetne kisline,

njenih homologov in njihovih soli ter drugih aminopolikar-
bonskih kislin, njihovih homologov in soli,

– zapiranje krogotoka odpadne vode iz mehanske ob-
delave in čiščenje delnega toka, če je to potrebno,

– uporaba ogljikovega dioksida za nevtralizacijo od-
padne vode,

– ponovna uporaba brusilnih sredstev,
– fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode in
– odstranjevanje onesnaženih organskih topil in mu-

ljev, ki nastajajo pri postopku brušenja ter odpadkov iz ob-
delave odpadne vode, skladno s predpisi na področju rav-
nanja z odpadki.

Posebni ukrepi, ki jih upravljalec ali lastnik vira onesna-
ževanja izvaja zaradi čimmanjšega onesnaževanja iz virov
onesnaževanja iz tretje in sedme alinee prvega odstavka 2.
člena, so:

– ponovna uporaba snovi, ki se jih uporablja v polirnih,
matirnih in jedkalnih kopelih,

– zapiranje krogotoka izpiralne vode iz procesa čišče-
nja odpadnega zraka in procesa čiščenja steklenih izdelkov,

– prepoved uporabe snovi in dodatkov, ki vsebujejo
halogenirane ogljikovodike,

– fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vod in
– odstranjevanje jedkalnih muljev, zaščitnih lakov ali

smol, ter odpadkov iz obdelave odpadne vode in kopeli, ki
jih ni mogoče ponovno uporabiti, skladno s predpisi na
področju ravnanja z odpadki.

Posebni ukrepi, ki jih upravljalec ali lastnik vira onesna-
ževanja izvaja zaradi čimmanjšega onesnaževanja iz virov
onesnaževanja iz četrte in pete alinee prvega odstavka 2.
člena, so:

– ponovna uporaba snovi, ki se jih uporablja pri srebre-
nju in bakrenju,

– preprečevanje nastajanja bakreno-tetraminskih kom-
pleksov z ločenim odvajanjem odpadne vode, ki vsebuje
baker in amoniak,

– zapiranje krogotoka izpiralne in pralne vode,
– fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode in
– ločeno odstranjevanje muljev, ki vsebujejo srebro ali

bakerin odpadkov iz čiščenja odpadne vode, skladno s pred-
pisi na področju ravnanja z odpadki.

Posebni ukrepi, ki jih upravljalec ali lastnik vira onesna-
ževanja izvaja zaradi čimmanjšega onesnaževanja iz virov
onesnaževanja iz šeste in sedme alinee prvega odstavka 2.
člena, so:

– zaprt krogotok uporabljene vode v proizvodnji ter
pralne vode iz čiščenja odpadnega zraka in čiščenja naprav,

– uporaba biološko razgradljivih veziv za vlakna,
– fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri odvaja-

nju v kanalizacijo in
– fizikalno-kemijsko in biološko čiščenje odpadne vo-

de pri neposrednem odvajanju odpadne vode v vodotok.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,

pristojni za varstvo okolja.

8. člen
Upravljalci ali lastniki virov onesnaževanja morajo ob-

stoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe v
štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi te uredbe.

9. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi

odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, mini-
strstvo ob odreditvi priprave in izvedbe sanacijskega progra-
ma, ne glede na določbo prejšnjega člena določi tudi količi-
ne nevarnih snovi, ki se v času izvajanja programa letno
lahko izpuščajo z odvajanjem odpadne vode v javno kanali-
zacijo ali neposredno v vode.

Ministrstvo določi količine nevarnih snovi iz prejšnjega
odstavka na podlagi analize obremenitve okolja zaradi odvaja-
nja odpadne vode, ki je sestavni del sanacijskega programa.

10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 353-04/99-1
Ljubljana, dne 28. januarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Priloga 1

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja za pripravo zmesi, taljenje in oblikovanje
stekla, steklenih vlaken in umetnih mineralnih vlaken ter čiščenje odpadnega zraka iz naštetih virov onesnaževanja z vodnimi
raztopinami

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Mejne vrednosti Mejne vrednosti za

za iztok v vode iztok v kanalizacijo

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura °C 30 40
2. pH pH 6,5–9 6,5–9,5
3. Neraztopljene snovi mg/l 80  –

III. ANORGANSKI PARAMETRI
Antimon* Sb mg/l 0,3 0,3
10. Arzen* As mg/l 0,3 0,3
21. Svinec* Pb mg/l 0,5 0,5

1,0 (a) 1,0 (a)
31. Fluorid F mg/l 30 30
34. Sulfat SO4 mg/l 3000 200

IV. ORGANSKI PARAMETRI
38. Kemijska potreba po kisiku -KPK O2 mg/l 130 –
41. Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)* mg/l 10 20

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so
povzete iz uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:
a) mejna vrednost velja le za objekte in naprave za pripravo zmesi, taljenje in oblikovanje svinčevega stekla, ter čiščenje

odpadnega zraka iz naštetih objektov in naprav z vodnimi raztopinami. Svinčevo steklo je steklo, katerega vsebnost
svinčevega oksida (PbO) presega 20%.

Priloga 2

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja za mehansko obdelavo (stiskanje,
odrezovanje, upogibanje, bočenje, prednapenjanje, brušenje, poliranje, vrtanje, matiranje, itd.) vseh vrst stekla

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Mejne vrednosti Mejne vrednosti za

za iztok v vode iztok v kanalizacijo

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura °C 30 40
2. pH pH 6,5–9 6,5–9,5
3. Neraztopljene snovi mg/l 80 –

III. ANORGANSKI PARAMETRI
Antimon* Sb mg/l 0,3 0,3
10. Arzen* As mg/l 0,3 0,3
11. Baker* Cu mg/l 0,5 0,5
12. Barij* Ba mg/l 3,0 3,0

(5,0) (a) (5,0) (a)
14. Kadmij* Cd mg/l 0,1 0,1
17. Celotni krom* Cr mg/l 0,5 0,5
19. Nikelj* Ni mg/l 0,5 0,5
21. Svinec* Pb mg/l 0,5 0,5

(3,0) (a) (1,5) (a)
31. Fluorid F mg/l 30 30
33. Celotni fosfor P mg/l 2, (1 (b)) –
34. Sulfat SO4 mg/l 3000 200

IV. ORGANSKI PARAMETRI
38. Kemijska potreba po kisiku -KPK O2 mg/l 130 –
41. Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)* mg/l 10 20
43. Adsorbljivi organski halogeni*-AOX Cl mg/l 0,5 0,5
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Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so
povzete iz uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:
a) mejne vrednosti v oklepajih se nanašajo na mejne vrednosti iz objektov in naprav za mehansko obdelavo (stiskanje,

odrezovanje, upogibanje, bočenje, prednapenjanje, brušenje, poliranje, vrtanje, matiranje, itd.) svinčevega stekla.
Svinčevo steklo je steklo, katerega vsebnost svinčevega oksida (PbO) presega 20%,
b) velja za odvajanje odpadne vode na evtrofičnih območjih, na vodozbirnih območjih naravnih jezer, za vodotoke, ki se

zlivajo v morje in za odvajanje v morje.

Priloga 3

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja za kemično obdelavo (kislinsko poliranje,
jedkanje, matiranje) stekla

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Mejne vrednosti Mejne vrednosti za
za iztok v vode iztok v kanalizacijo

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura °C 30 40
2. pH pH 6,5 – 9 6,5 – 9,5
3. Neraztopljene snovi mg/l 80 -

III. ANORGANSKI PARAMETRI
Antimon* Sb mg/l 0,3 0,3
10. Arzen* As mg/l 0,3 0,3

kg/t 0,05 (a) 0,05 (a)
11. Baker* Cu mg/l 0,5 0,5
12. Barij* Ba mg/l 3,0 (5,0) (b) 3,0 (5,0) (b)
13. Cink* Zn mg/l 2,0 2,0
14. Kadmij* Cd mg/l 0,1 0,1
17. Celotni krom* Cr mg/l 0,5 0,5
19. Nikelj* Ni mg/l 0,5 0,5
21. Svinec* Pb mg/l 0,5 (1,5)(a,b) 0,5 (1,5)(a,b)

kg/t 0,05 (0,15) 0,05 (0,15)
31. Fluorid F mg/l 30 30
33. Celotni fosfor P mg/l 2, (1 (c)) -
34. Sulfat SO4 mg/l 3000 200

IV. ORGANSKI PARAMETRI
38. Kemijska potreba po kisiku -KPK O2 mg/l 130 -
43. Adsorbljivi organski halogeni*-AOX Cl mg/l 0,5 0,5

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so
povzete iz uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:
a) pri parametrih arzen in svinec je treba upoštevati obe mejni vrednosti: za koncentracijo in emisijski faktor. Emisijski

faktor se nanaša na tono povprečne mesečne porabe fluorovodikove kisline, računane kot HF,
b) vrednosti v oklepajih se nanašajo na mejne vrednosti iz objektov in naprav za kemično obdelavo svinčevega stekla.
Svinčevo steklo je steklo, katerega vsebnost svinčevega oksida (PbO) presega 20%,
c) velja za odvajanje odpadne vode na evtrofičnih območjih, na vodozbirnih območjih naravnih jezer, za vodotoke, ki se

zlivajo v morje in za odvajanje v morje.

Priloga 4

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja za srebrenje in bakrenje ravnega stekla
(izdelava zrcal) ter srebrenje drobnih steklenih predmetov

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Mejne vrednosti Mejne vrednosti za
za iztok v vode iztok v kanalizacijo

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura °C 30 40
2. pH pH 6,5–9 6,5–9,5
3. Neraztopljene snovi mg/l 80 –

III. ANORGANSKI PARAMETRI
11. Baker* Cu mg/l 0,5 0,5

mg/m2 6 (a) 6 (a)
g/kg 4 (b) 4 (b)
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Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Mejne vrednosti Mejne vrednosti za
za iztok v vode iztok v kanalizacijo

13. Cink* Zn mg/l 2,0 2,0
mg/m2 30 (a) 30 (a)
g/kg 20 (b) 20 (b)

20. Srebro* Ag mg/l 0,5 0,5
mg/m2 3 (a) 3 (a)
g/kg 2 (b) 2 (b)

26. Amonijev dušik N mg/l 10 (c)
34. Sulfat SO4 mg/l 3000 200

IV. ORGANSKI PARAMETRI
38. Kemijska potreba po kisiku -KPK O2 mg/l 130 -

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so
povzete iz uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:
a) pri parametrih baker, srebro in cink je treba upoštevati obe mejni vrednosti: koncentracijo in emisijski faktor. Emisijski

faktor se nanaša na kvadratni meter povprečne mesečne proizvodnje zrcalne steklene površine,
b) pri parametrih baker, srebro in cink treba upoštevati obe mejni vrednosti: koncentracijo in emisijski faktor. Emisijski

faktor se nanaša na kilogram povprečne mesečne porabe srebra, pri srebrenju drobnih steklenih predmetov,
c) za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l, za

odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l,

Priloga 5

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja za predelavo steklenih vlaken ali umetnih
mineralnih vlaken v tkanine iz steklenih vlaken ali izolacijske materiale ter čiščenje odpadnega zraka iz naštetih virov
onesnaževanja z vodnimi raztopinami

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Mejne vrednosti Mejne vrednosti za
za iztok v vode iztok v kanalizacijo

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura °C 30 40
2. pH pH 6,5–9 6,5–9,5
3. Neraztopljene snovi mg/l 80 –

IV. ORGANSKI PARAMETRI
38. Kemijska potreba po kisiku -KPK O2 mg/l 130 –
41.Celotni ogljikovodiki (mineralna olja) * mg/l 0,1 20
46. Fenoli* C6H5OH mg/l 0,1 10

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so
povzete iz uredbe.

434. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz objektov in naprav za kloralkalno
elektrolizo

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za kloralkalno elektrolizo

1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo

snovi pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem
besedilu: odpadna voda) iz objektov in naprav za kloralkalno
elektrolizo, in sicer:
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– mejne vrednosti parametrov odpadne vode in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije

snovi.
Za vprašanja o emisiji snovi v vode, ki niso urejena s to

uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 35/96; v nadaljnjem besedilu: uredba) za vprašanja
obratovalnega monitoringa pa določbe za odpadne vode iz
pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu od-
padnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS,
št.35/96).

2. člen
Določbe te uredbe veljajo za objekte in naprave:
– za proizvodnjo klora, vodika in natrijevega hidroksida

z kloralkalno elektrolizo,
– za čiščenje in polnjenje z elektrolizo proizvedenega

klora, vodika in natrijevega hidroksida in
– za čiščenje odpadnega zraka iz naprav iz prejšnih

alinei tega odstavka,
(v nadaljnjem besedilu: vir onesnaževanja).

3. člen
Za odpadno vodo iz vira onesnaževanja se ne šteje:
– odpadna voda iz hladilnih sistemov znotraj vira one-

snaževanja,
– odpadna voda iz naprav za pripravo vode znotraj vira

onesnaževanja in
– komunalna odpadna voda, ki nastaja v virih onesna-

ževanja.

4. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov one-

snaževanja za iztok neposredno v vode in v kanalizacijo, so
določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe (v nadalj-
njem besedilu: priloga 1).

5. člen
Mejne vrednosti koncentracije živega srebra v odpadni

vodi, ki se iz virov onesnaževanja, pri katerem kloralkalna
elektroliza poteka v živosrebrnih celicah, odvaja neposred-
no v vode in v kanalizacijo, so določene v prilogi 2, ki je
sestavni del te uredbe (v nadaljnjem besedilu: priloga 2).

6. člen
Mejne vrednosti za živo srebro iz priloge 2 se določajo

tudi z mejnimi vrednostmi emisijskega faktorja.
Emisijski faktor je razmerje med količino živega srebra

v odpadni vodi, ki se je z odpadno vodo odvedla v enem
dnevu ali enem mesecu in količino klora, ki bi jo vir onesna-
ževanja proizvedel v enakem obdobju pri največji obratovalni
zmogljivosti.

Emisijski faktor se izraža v gramih živega srebra na tono
proizvedenega klora.

7. člen
Vir onesnaževanja, pri katerem kloralkalna elektroliza

poteka v živosrebrnih celicah, čezmerno obremenjuje oko-
lje, če:

– povprečna vrednost koncentracije živega srebra v
odpadni vodi, izračunana za obdobje enega meseca, prese-
ga mejno vrednost za mesečno povprečno vrednost iz pri-
loge 2,

– vrednost emisijskega faktorja, izračunana za obdobje
enega meseca, presega mejno vrednost mesečnega emisij-
skega faktorja iz priloge 2,

– meritev dnevne povprečne vrednosti koncentracije
živega srebra v odpadni vodi presega povprečno dnevno
mejno vrednost iz priloge 2 in

– vrednost emisijskega faktorja, izračunana v enem
dnevu, presega mejno vrednost dnevnega emisijskega fak-
torja iz priloge 2.

8. člen
Dnevna povprečna vrednost koncentracije živega sre-

bra v odpadni vodi iz prejšnjega člena se izračuna na podla-
gi rezultatov analize reprezentativnega vzorca 24-urnega
vzorčenja.

Mesečna povprečna vrednost koncentracije živega sre-
bra v odpadni vodi se izračuna kot povprečna vrednost
vsote dnevnih povprečnih vrednosti v obdobju posamezne-
ga meseca.

Količina živega srebra, ki se je odvedla z odpadno
vodo v enem dnevu je zmnožek dnevne povprečne vredno-
sti koncentracije iz prvega odstavka tega člena ter količine
odpadne vode, ki se je odvedla v tem dnevu.

Količina živega srebra, ki se je odvedla z odpadno
vodo v enem dnevu je vsota vseh dnevnih količin živega
srebra iz prejšnjega odstavka v obdobju tega meseca.

9. člen
Posebni ukrepi, ki jih upravljalec ali lastnik vira onesna-

ževanja izvaja zaradi čimmanjšega onesnaževanja iz vira one-
snaževanja, so:

– zadrževanje in recikliranje slanice v proizvodnem pro-
cesu,

– čiščenje odpadnega plina brez uporabe vode,
– ločevanje vode za hlajenje od vode, ki se jo rabi v

proizvodnem procesu,
– ustvarjanje podtlaka z napravami, ki ne uporabljajo

vodo,
– uporaba bazenov za izravnavanje količin odpadne

vode na izpustu in
– čiščenje odpadne vode z uporabo fizikalnih in kemič-

nih postopkov.

10. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,

pristojni za varstvo okolja.

11. člen
Upravljalci ali lastniki virov onesnaževanja morajo ob-

stoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe v
štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi te uredbe.

12. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi

odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, mini-
strstvo, pristojno za varstvo okolja, ob odreditvi priprave in
izvedbe sanacijskega programa ne glede na določbo prejš-
njega člena določi tudi količine nevarnih snovi, ki se v času
izvajanja programa letno lahko izpuščajo z odvajanjem od-
padne vode v javno kanalizacijo ali neposredno v vode.

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, določi količine
nevarnih snovi iz prejšnjega odstavka na podlagi analize
obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki je
sestavni del sanacijskega programa.
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13. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 353-07/99-1
Ljubljana, dne 28. januarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Priloga 1
Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja

Parametri odpadne vode Izražen kot Enota Mejne vrednosti Mejne vrednosti za
za iztok v vode iztok v kanalizacijo

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura °C 30 40
2. pH pH 6,5–9 6,5–9,5
4. Usedljive snovi ml/l 0,5 10

II. BIOLOŠKI PARAMETRI
6. Strupenost za vodne bolhe SD 3

III. ANORGANSKI PARAMETRI
19. Nikelj* Ni mg/l 0,5 0,5
22. Železo Fe mg/l 2,0 (a)
24. Prosti klor* Cl2 mg/l 0,2 0,5
26. Amonijev dušik N mg/l 10 (b)
32. Klorid (c) Cl kg/t 20 20
36. Sulfit SO3 mg/l 1,0 1,0

IV. ORGANSKI PARAMETRI
38. Kemijska potreba po kisiku -KPK O2 mg/l 120 -
43. Adsorbljivi organski halogeni – AOX* Cl mg/l 0,5 1,0

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so
povzete iz uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:
(a) mejna vrednost je določena posredno z mejno vrednostjo za usedljive snovi;
(b) za odpadne vode, ki odtekajo na komunalne ali skupne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je

mejna vrednost 100 mg/l, za te, ki odtekajo na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna
vrednost 200 mg/l;

(c) emisijski faktor je razmerje med količino merjenega parametra (klorida) v odpadni vodi, ki se je z odpadno vodo
odvedla v obdobju dneva, v katerem so potekale meritve, in količino plinastega klora (računanega kot Cl2), ki bi jo naprava
proizvedla v enakem obdobju pri polni obratovalni kapaciteti.

Priloga 2
Tabela 1: Mejne vrednosti za živo srebro v odpadni vodi iz vira onesnaževanja, pri katerem elektroliza vodnih raztopin

natrijevega klorida poteka v živosrebrnih celicah.

Živo srebro v odpadni vodi Izražen kot Enota Mejne vrednosti
za iztok v vodotok

mesečna povprečna vrednost Hg mg/l 0,05 (a)
dnevna povprečna vrednost Hg mg/l 0,2 (a)
mesečni povprečni emisijski faktor

za odpadne vode iz naprav za proizvodnjo klora g/t 0,5 (b)
mesečni povprečni emisijski faktor za odpadne vode iz naprav za g/t 1,0 (b)
proizvodnjo klora ter vseh drugih naprav obrata za proizvodnjo klora, 5,0 (c)
kot so naprave čiščenje, polnjenje in drugo
dnevni povprečni emisijski faktor
za odpadne vode iz naprav za proizvodnjo klora g/t 2,0 (b)

dnevni povprečni emisijski faktor za odpadne vode iz naprav za g/t 4,0 (b)
proizvodnjo klora ter vseh drugih naprav obrata za proizvodnjo klora, 20 (c)
kot so naprave čiščenje, polnjenje in drugo

Oznake v tabeli 1 pomenijo:
(a) velja za reciklirano in odpadno raztopino natrijevega klorida;
(b) velja za reciklirano raztopino natrijevega klorida;
(c) velja za odpadno raztopino natrijevega klorida.
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MINISTRSTVA

435. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 30. 6. 1997 do 15. 12. 1997 izdano
dovoljenje za promet

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

D O P O L N I T E V   S E Z N A M A
medicinskih pripomočkov skupine D, za katere

je bilo od 30. 6. 1997 do 15. 12. 1997 izdano dovoljenje za promet
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Št. 512-7/99-51
Ljubljana, dne 9. februarja 1999.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica

BANKA SLOVENIJE

436. Sklep o določanju trezorskih maksimumov za
depoje bankovcev Banke Slovenije pri depotnih
bankah

Na podlagi 72. člena in drugega odstavka 20. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja
Svet Banke Slovenije

S K L E P
o določanju trezorskih maksimumov za depoje

bankovcev Banke Slovenije pri depotnih bankah

1
S trezorskim maksimumom se določa najvišji skupni

možni znesek bankovcev, ki se hrani v depojih bankovcev
Banke Slovenije in s katerim je omogočeno nemoteno tre-
zorsko poslovanje v depotnih bankah ter preskrbovanje bank
s potrebnimi količinami in ustrezno strukturo bankovcev.

2
Višino trezorskega maksimuma določi guverner.

3
Trezorski maksimumi se določajo ob koncu vsakega

trimesečja za prihodnje trimesečje.

Depotne banke pošiljajo svoje obrazložene predloge
za določanje trezorskih maksimumov najpozneje 15 dni pred
koncem trimesečja za naslednje trimesečje oddelku Goto-
vinskega poslovanja Banke Slovenije.

Trezorski maksimum se določi na podlagi največjega
odliva bankovcev v enem letu.

V trezorski maksimum se ne štejejo poškodovani ban-
kovci.

Depotne banke lahko pri pripravi predloga za določa-
nje višine trezorskega maksimuma upoštevajo tudi rezervo
bankovcev za nepredvidene primere.

4
Že določeni trezorski maksimum se lahko na predlog

depotne banke ali po oceni Banke Slovenije tudi spremeni
(t.j. zniža ali zviša) med posameznimi trimesečji, če to nare-
kuje obseg gotovinskega poslovanja.

5
Banka Slovenije izvaja kontrolo stanja bankovcev v de-

pojih pri depotnih bankah in ugotavlja, ali se stanje depojev
giblje v okviru določenih maksimumov.

6
Banka Slovenije lahko izda posebna navodila depotnim

bankam.
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7
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 25.00-0191/98
Ljubljana, dne 9. februarja 1999.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

437. Sklep o določitvi enotne tarife, po kateri
depotna banka zaračunava pristojbino za polog
ali dvig bankovcev iz depoja

Na podlagi 80. člena in drugega odstavka 20. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja
Svet Banke Slovenije

S K L E P
o določitvi enotne tarife, po kateri depotna

banka zaračunava pristojbino za polog ali dvig
bankovcev iz depoja

1
Za vsak dvig ali polog bankovcev v depo bankovcev

Banke Slovenije zaračunava depotna banka, ki dviga ali
polaga pristojbino v višini 2‰ od vrednosti. Pristojbina ne
more biti manjša kot 100.000 SIT in ne večja kot 300.000
SIT.

2
Depotna banka za svoje pologe in dvigne v depoju

bankovcev, ki ga upravlja,  ne plačuje pristojbine.

3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 25.00-0192/98
Ljubljana, dne 9. februarja 1999.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

438. Sklep o določanju nadomestila za upravljanje
depojev bankovcev Banke Slovenije

Na podlagi 72. člena in drugega odstavka 20. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja
Svet Banke Slovenije

S K L E P
o določanju nadomestila za upravljanje depojev

bankovcev Banke Slovenije

1
Za preskrbovanje s potrebnimi količinami in ustrezno

strukturo bankovcev so ustanovljeni depoji bankovcev Ban-
ke Slovenije pri depotnih bankah in sicer v: Celju, Kranju,

Kopru, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici in
Novem mestu.

2
Za upravljanje depoja bankovcev prejemajo depotne

banke nadomestilo, ki ga izplačuje Banka Slovenije.

3
Nadomestilo je namenjeno za pokritje stroškov uprav-

ljanja depoja.

4
Letna višina nadomestila znaša 1‰ od trezorskega

maksimuma bankovcev v depoju bankovcev.

5
Nadomestilo izplačuje Banka Slovenije trimesečno na

podlagi odobrenih trezorskih maksimumov po četrtinah za
nazaj.

6
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 25.00-0189/98
Ljubljana, dne 9. februarja 1999.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

439. Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Na podlagi 275. in 279. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94,
7/96, 54/98) in 76. člena statuta Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 55/93)
je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje Slovenije na 24. seji dne 4. 11. 1998 sprejela spre-
membe in dopolnitve statuta ter prečiščeno besedilo statuta
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

S T A T U T
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Slovenije
(prečiščeno besedilo)

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slove-

nije (v nadaljevanju: zavod) je ustanovljen na podlagi zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 12/92) in je nosilec in izvajalec pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja v Republiki Sloveniji.
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2. člen
Zavod je organiziran enotno za območje Republike

Slovenije.

3. člen
Zavod je pravna oseba z imenom: “Zavod za pokojnin-

sko in invalidsko zavarovanje Slovenije”.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Kolodvorska ulica 15.
Zavod ima pečat, ki ima obliko kroga, s premerom

32 mm. Pečat ima naokrog izpisan napis: “Zavod za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije”, v sredini pa
“Ljubljana”.

Območne enote zavoda imajo pečat z navedbo imena
zavoda in območne enote.

Zavod lahko uporablja pri poslovanju poleg imena tudi
kratico imena “ZPIZ” in znak zavoda, ki je sestavljen iz
stiliziranih velikih črk kratice bele barve na modri podlagi.

Zunanjo podobo pečata, kratice in znaka zavoda dolo-
či skupščina zavoda s posebnim sklepom.

4. člen
Zavod izvaja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter

opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom ter
drugimi splošnimi akti zavoda.

Naloge iz prejšnjega odstavka so vsa dela, ki jih mora
zavod opraviti po zakonu ter drugih predpisih, na podlagi
programa dejavnosti ter sklepov organov zavoda, zlasti pa:

 – reševanje zahtevkov za uveljavljanje in varstvo pravic
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,

 – izplačevanje pokojnin in drugih denarnih dajatev,
 – izvajanje zavarovanja po mednarodnih konvencijah,
 – opravljanje funkcije organa za zvezo z nosilci pokoj-

ninskega in invalidskega zavarovanja v drugih državah,
 – vodenje matične evidence,
 – priprava izvedeniških mnenj v zvezi z invalidnostjo,
 – upravljanje in gospodarjenje s sredstvi zavoda,
 – finančna in knjigovodska dela,
 – priprava gradiv za skupščino zavoda in njene orga-

ne,
 – plansko-analitska dela in dela na razvoju pokojnin-

skega sistema,
 – računalniško vodenje postopkov ter obdelava podat-

kov,
 – informacijski sistem in statistika,
 – obračunavanje obveznosti republike in drugih orga-

nizacij,
 – zagotavljanje pravne in druge pomoči zavarovancem

in uživalcem pravic,
 – administrativna, tehnična in tem podobna dela.
Kadar skupščina zavoda opravlja funkcijo skupščine dru-

ge pravne osebe ali nastopa v funkciji njegovega ustanovitelja
(stanovanjski sklad, sklad dodatnega zavarovanja ali druga
pravna oseba), mora gradiva iz devete alinee prejšnjega od-
stavka pripraviti ta pravna oseba oziroma njegov direktor.

Zavod lahko po pogodbi prevzame opravljanje dela tudi
za druge organizacije, če ima proste zmogljivosti in če to
dopušča narava dejavnosti. Zavod lahko opravljanje posa-
meznih del s pogodbo poveri tudi drugi pravni osebi, če je to
racionalno in smotrno.

5. člen
Pri izvajanju dejavnosti mora zavod zagotavljati:
 – zavarovancem in uživalcem pravic učinkovito uve-

ljavljanje in varstvo pravic ter ustrezno strokovno in pravno
pomoč,

 – gospodarno uporabo sredstev, smotrno poslovanje
in racionalno organiziranost,

 – smotrno znanstveno-raziskovalno delo na področju
sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja,

 – neposredno sodelovanje z državnimi in upravnimi
organi, z organizacijami in delodajalci, sindikati, organizaci-
jami upokojencev in invalidov ter vsemi dejavniki povezanimi
s področjem pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

6. člen
S sredstvi, ki se skladno z določbami zakona zbirajo v

zavodu, zavod samostojno gospodari in z njimi zagotavlja
uresničevanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja in izvajanje dejavnosti zavoda.

7. člen
Zavod ima vsa pooblastila v pravnem prometu ter odgo-

varja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpola-
ga in jih uporablja.

8. člen
Delo zavoda je javno.
Zavod lahko s splošnim aktom v skladu z zakonom

določi, katero delo, posamezna dejanja, podatki ali opravila
niso dostopna javnosti.

9. člen
Zavod obvešča javnost o svojem delu in izvajanju po-

kojninskega in invalidskega zavarovanja preko sredstev jav-
nega obveščanja, z zagotavljanjem pogojev za delo novinar-
jev, z objavami odločitev v Uradnem listu RS in na druge
ustrezne načine.

Zavod izdaja svoje glasilo.

II. ORGANI ZAVODA

10. člen
Organi zavoda so:
1. skupščina zavoda – organ upravljanja zavoda.
2. upravni odbor zavoda – izvršilni organ skupščine

zavoda.
3. generalni direktor – poslovodni organ zavoda.

1. Skupščina zavoda

11. člen
Organ upravljanja zavoda je skupščina zavoda.
Pristojnosti skupščine zavoda so določene z zakonom.

12. člen
Skupščina zavoda je sestavljena po predstavniškem

načelu in šteje 30 članov, od tega:
 – deset predstavnikov upokojencev in delovnih invali-

dov, od katerih osem članov imenujejo organizacije upoko-
jencev, dva člana pa imenujejo organizacije delovnih invali-
dov; (v nadalje interesna skupina upokojencev in invalidov)

 – deset predstavnikov delodajalcev in zavarovancev,
od katerih pet članov imenujejo reprezentativni sindikati, pet
članov pa reprezentativna združenja delodajalcev; (v nadalje
interesna skupina delodajalcev in zavarovancev)

 – Vlada Republike Slovenije imenuje deset članov.

13. člen
Člane skupščine, predstavnike interesnih skupin iz 12.

člena, lahko predlagajo vse organizacije upokojencev, vse
invalidske organizacije izmed delovnih invalidov, vsi sindika-
ti, reprezentativni za območje države, in vsa reprezentativna
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združenja delodajalcev, (v nadaljevanju: notranje interesne
organizacije organizirane za območje države).

Notranje interesne organizacije imenujejo člane skupš-
čine praviloma sporazumno. V primeru, da med notranjimi
interesnimi organizacijami v posamezni interesni skupini ne
pride do sporazuma, se opravi imenovanje članov skupšči-
ne iz te interesne skupine s predhodnimi volitvami, kot jih
določa ta statut.

Člane skupščine, predstavnike vlade, imenuje Vlada
Republike Slovenije na način, kot ga določi vlada sama.

14. člen
Imenovanje oziroma volitve članov skupščine razpiše

skupščina zavoda najprej 135 dni in najkasneje 105 dni
pred iztekom mandatne dobe članov skupščine.

Imenovanje oziroma volitve članov skupščine zavoda
se opravi najprej 60 dni in najkasneje 15 dni pred iztekom
mandatne dobe članov skupščine.

15. člen
V sklepu o razpisu se določi dan razpisa, poziv za

imenovanje članov skupščine in dnevi glasovanja volilnih
teles, ki so določeni za morebitne volitve.

Dnevi glasovanja volilnih teles interesnih skupin so lah-
ko različni, vendar pa morajo biti glasovanja v vseh volilnih
telesih opravljena v roku 7 dni od dneva prvega glasovanja.

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa imenovanja
oziroma volitev, začnejo teči roki za imenovanje oziroma
volilna opravila.

Razpis imenovanja oziroma volitev se objavi v Uradnem
listu RS.

16. člen
Za koordiniranje in spremljanje imenovanja in volilnih

postopkov ter za druga v statutu določena opravila v zvezi s
temi postopki, imenuje skupščina petčlansko volilno komisi-
jo zavoda.

Volilna komisija zavoda je sestavljena tako, da ima v
njej vsaka, v zakonu, in v 12. členu statuta določena intere-
sna skupina v skupščini, po enega predstavnika, enega
predstavnika pa ima vlada.

Volilna komisija zavoda ima predsednika, ki ga izmed
sebe izvolijo člani komisije.

Predsednik sklicuje in vodi seje volilne komisije ter vodi
volilno komisijo v skladu s tem statutom.

Postopek imenovanja članov skupščine

17. člen
Interesne organizacije, ki želijo sodelovati pri imenova-

nju ali volitvah članov skupščine, pošljejo svojo prijavo volilni
komisiji zavoda v 15 dneh po dnevu razpisa. Notranje intere-
sne organizacije, ki se v zahtevanem roku ne prijavijo volilni
komisiji zavoda, v postopku imenovanja ali volitev članov
skupščine ne morejo sodelovati.

Volilna komisija zavoda sestavi seznam prijavljenih no-
tranjih interesnih organizacij in jih pozove, da v roku 30 dni
sklenejo sporazum o imenovanju članov skupščine ter ga
posredujejo volilni komisiji zavoda.

Volilna komisija zavoda prijavljene notranje interesne
organizacije pozove, da v tem roku posredujejo volilni komi-
siji zavoda podatke zahtevane v določilih, ki veljajo za posto-
pek volitev, če sporazuma ne morejo ali ne nameravajo
skleniti.

18. člen
Prijavljene notranje interesne organizacije, ki tvorijo in-

teresno skupino, imenujejo člane skupščine sporazumno
tako, da na podlagi medsebojnega dogovora oziroma po
svojih dogovorjenih internih pravilih, vse med seboj sklenejo
poseben pismen sporazum o imenovanju članov skupščine.

Šteje se, da je sporazum veljaven, če vsebuje seznam
vseh notranjih interesnih organizacij, ki so se prijavile volilni
komisiji in so sporazum sklenile, ter seznam imenovanih
članov skupščine, v številu, ki ga določa zakon.

19. člen
Če vse prijavljene notranje interesne organizacije v po-

samezni interesni skupini v določenem roku ne sklenejo
pismenega sporazuma o imenovanju članov skupščine ali
imenujejo neustrezno število članov, se imenujejo člani
skupščine iz te interesne skupine po predhodnih internih
volitvah v posebnih interesnih volilnih telesih, ki jih sestavlja-
jo predstavniki vseh interesnih organizacij.

Postopek volitev članov skupščine

20. člen
Člane skupščine, predstavnike upokojencev, voli inter-

no volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki organizacij upo-
kojencev, organiziranih za območje države.

Za organizacijo se šteje združenje, zveza, društvo ali
druga organizacija, ki je vpisana v ustrezen register.

Združenje ali zveza lahko imenuje v interno volilno telo
toliko predstavnikov, kolikor je v njej združenih organizacij,
posamezna organizacija, ki ni članica združenja ali zveze, pa
enega predstavnika.

Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka, lahko ime-
nuje vsaka organizacija iz drugega odstavka v interno volilno
telo še po enega predstavnika na vsakih pettisoč dopolnje-
nih članov.

Seznamu predstavnikov imenovanih v interno volilno
telo priložijo organizacije dokazilo o vpisu v register ali doka-
zilo o organiziranosti za območje države, pravila organizacije
in podatke o številu članov.

21. člen
Člane skupščine, predstavnike delovnih invalidov, voli

interno volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki delovnih
invalidov iz invalidskih organizacij, organiziranih za območje
države.

Za organizacijo se šteje združenje, zveza, društvo ali
druga organizacija, ki je vpisana v ustrezen register.

Združenje, zveza lahko imenuje v interno volilno telo
toliko predstavnikov, kolikor je v njej združenih organizacij,
posamezna organizacija, ki ni članica združenja ali zveze, pa
enega predstavnika.

Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka, lahko ime-
nuje vsaka organizacija iz drugega odstavka v interno volilno
telo še po enega predstavnika na vsakih tisoč dopolnjenih
članov.

Seznamu predstavnikov imenovanih v interno volilno
telo priložijo organizacije dokazilo o vpisu v register ali doka-
zilo o organiziranosti za območje države, pravila organizacije
in podatke o številu članov.

22. člen
Člane skupščine, predstavnike delodajalcev, voli inter-

no volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki gospodarskih
zbornic in reprezentativnih združenj delodajalcev organizira-
nih za območje države.
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Kot reprezentativna združenja delodajalcev se upošte-
vajo tista, ki jih določa poseben predpis in tiste organizacije,
ki so podpisniki splošne kolektivne pogodbe za gospodar-
ske dejavnosti na strani delodajalcev in so zastopane v
Ekonomsko socialnem svetu.

Vsaka gospodarska zbornica in vsako reprezentativno
združenje delodajalcev lahko imenuje v interno volilno telo
po enega predstavnika na vsakih desettisoč delavcev, zapo-
slenih pri članih zbornice ali združenja.

Seznamu predstavnikov imenovanih v interno volilno
telo priložijo zbornice in združenja dokazilo o vpisu v regi-
ster, pravila zbornice ali združenja in podatke o številu delav-
cev, zaposlenih pri članih zbornice ali združenja.

23. člen
Člane skupščine, predstavnike zavarovancev, voli in-

terno volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki reprezenta-
tivnih sindikatov za območje države, ki so prijavili kandidate.

Reprezentativna zveza oziroma konfederacija sindika-
tov lahko imenuje v interno volilno telo toliko predstavnikov,
kolikor je v njej združenih sindikatov.

Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka lahko ime-
nuje zveza in konfederacija še po enega predstavnika na
vsakih dopolnjenih deset tisoč članov.

Seznamu predstavnikov imenovanih v interno volilno
telo priložijo reprezentativni sindikati odločbo o reprezenta-
tivnosti, pravila organizacije in podatke o številu članov.

24. člen
Notranje interesne organizacije določijo svoje pred-

stavnike v internem volilnem telesu po svojih pravilih in v
številu, določenem v tem statutu za posamezno interesno
organizacijo.

Volilna komisija zavoda po preteku roka za imenovanje,
na podlagi dokazil o vpisu v register, odločb o reprezentativ-
nosti in drugih dokazil oziroma podatkov, sestavi seznam
upravičenih notranjih interesnih organizacij in seznam njiho-
vih predstavnikov v volilnem telesu, ki imenujejo svoje pred-
stavnike v interna volilna telesa, predlagajo kandidate in
sodelujejo v postopku volitev.

Volilna komisija potrdi sezname v roku 15 dni po roku
za imenovanje članov skupščine.

25. člen
Kandidate za člane skupščine zavoda določijo notranje

interesne organizacije po svojih pravilih.
Vsaka notranja interesna organizacija lahko določi naj-

več toliko kandidatov, kolikor članov skupščine po zakonu
pripada posamezni interesni skupini.

Kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kan-
didatov predložijo notranje interesne organizacije volilni ko-
misiji zavoda v roku, ki je določen za imenovanje članov
skupščine.

26. člen
Volilna komisija zavoda sestavi na podlagi kandidatur

za vsako interno volilno telo ločen seznam kandidatov.
Kandidate razvrsti po abecednem redu, začenši s čr-

ko, ki jo volilna komisija zavoda izžreba. Za imenom kandi-
data je na seznamu ime notranje interesne organizacije, ki je
kandidata predlagala.

27. člen
Volilna telesa izvolijo in s tem imenujejo člane skupšči-

ne posamezne interesne skupine na svojih volilnih zborih na
podlagi seznama potrjenih kandidatur.

Volilne zbore skliče volilna komisija zavoda najkasneje
8 dni pred dnem glasovanja tako, da o tem obvesti notranje
interesne organizacije, ki so imenovale svoje predstavnike v
interno volilno telo in vabilu priloži seznam imenovanih pred-
stavnikov v internem volilnem telesu z navedbo notranje
interesne organizacije, ki je predstavnika imenovala, in sez-
nam kandidatov.

28. člen
Volilni zbor je sklepčen, če na dan glasovanja, v času,

ki ga za to določi volilna komisija zavoda, glasuje večina
članov internega volilnega telesa.

Če volilni zbor ni sklepčen, volilna komisija zavoda
določi nov dan glasovanja, ki mora biti najkasneje čez 7 dni.
Na ponovnem volilnem zboru se volitve opravijo ne glede na
število članov volilnega zbora, ki glasujejo.

29. člen
Glasuje se tajno z glasovnicami. Vrstni red kandidatov

na glasovnici je enak vrstnemu redu na seznamu kandi-
datov.

Vsak član internega volilnega telesa lahko glasuje naj-
več za toliko kandidatov, kolikor članov skupščine zavoda
se voli v internem volilnem telesu. V nasprotnem primeru je
glasovnica neveljavna.

Glasovanje se opravi tako, da se obkroži številko pred
imenom kandidata.

Za člane skupščine zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki
so dobili največ glasov. Če je dvoje ali več kandidatov dobilo
enako število glasov, odloči med njimi žreb, ki ga opravi
volilna komisija zavoda.

30. člen
Volilna komisija zavoda na podlagi poročil, zapisnikov

in ostale dokumentacije iz postopka volitev pripravi skupno
poročilo o opravljenih volitvah in imenovanjih članov skupš-
čine zavoda ter ga posreduje skupščini zavoda, da na njego-
vi podlagi, v skladu s poslovnikom, na konstitutivni seji skupš-
čine zavoda z ugotovitvenim sklepom verificira mandate
članov.

Pritožbe iz celotnega postopka volitev sprejema volilna
komisija zavoda, ter jih skupaj z mnenjem posreduje uprav-
nemu odboru. Upravni odbor po obravnavi pritožbe posre-
duje skupščini zavoda. Odločitev skupščine zavoda je do-
končna.

Konstitutivno sejo skupščine skliče predsednik prejš-
nje skupščine najkasneje 30 dni po imenovanju ali izvolitvi
vseh članov.

31. člen
Mandat članov skupščine zavoda je 4 leta.
Člani skupščine so lahko izvoljeni največ dvakrat zapo-

red.
Članu skupščine lahko predčasno preneha mandat za-

radi smrti, odpoklica interesne organizacije, na podlagi pi-
sne odpovedi ali če izgubi status predstavnika skupine, iz
katere je bil imenovan. V zadnjem primeru preneha mandat
na pobudo člana ali notranje interesne organizacije.

V primeru predčasnega prenehanja mandata članu
skupščine zavoda, imenuje nadomestnega člana za preo-
stali del mandata tista notranja interesna organizacija, katere
predstavnik je bil član, ki mu je mandat prenehal, do nasled-
nje seje skupščine.
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32. člen
Skupščina zavoda ima predsednika in namestnika. Iz-

volijo ju člani skupščine na prvem zasedanju iz svoje se-
stave.

Za predsednika in namestnika sta lahko izbrana kandi-
data, ki nista predstavnika iste interesne skupine. Skupšči-
na najprej izvoli predsednika.

33. člen
Predsednik skupščine sklicuje in vodi seje skupščine,

podpisuje splošne akte in druge sklepe, ki jih sprejema
skupščina, opravlja druge zadeve, ki jih določajo statut in
drugi akti zavoda, ter zadeve, za katere ga pooblasti skupš-
čina.

Namestnik predsednika skupščine nadomešča pred-
sednika v vseh njegovih pravicah in dolžnostih, kadar je ta
odsoten ali zadržan. Če je predsedniku predčasno potekel
mandat, opravlja namestnik njegove naloge do izvolitve no-
vega predsednika.

Predsednik in njegov namestnik sta za svoje delo od-
govorna skupščini zavoda.

34. člen
Skupščina zaseda na sejah, ki so javne.
Skupščina je sklepčna in veljavno odloča, če je na seji

navzoča večina članov skupščine. Skupščina sprejema od-
ločitve z večino glasov navzočih članov.

Statut, finančni načrt, zaključni račun, izvolitev pred-
sednika in namestnika predsednika skupščine zavoda ter
imenovanje generalnega direktorja zavoda, sprejema skupš-
čina zavoda z večino glasov vseh članov.

Način in roke sklica, vodenje sej, način odločanja,
vzdrževanje reda na sejah, vsebino in obliko zapisnika in
druga vprašanja določi skupščina zavoda s poslovnikom.

2. Upravni odbor zavoda

35. člen
Izvršilni organ skupščine zavoda je upravni odbor zavo-

da, ki ima 15 članov.
Upravni odbor zavoda zlasti:
1. obravnava gradiva za seje skupščine in v zvezi z njimi

zavzema ustrezna stališča, mnenja, predloge in pripombe,
ki jih posreduje skupščini,

2. predlaga skupščini sprejem programa dejavnosti,
finančnega načrta, zaključnega računa in poslovnega poro-
čila zavoda ter opravlja izvršilno funkcijo za realizacijo teh
aktov,

3. sprejema plan dela zavoda in spremlja njegovo reali-
zacijo,

4. v skladu s finančnim načrtom med letom razporeja
sredstva zavoda po posameznih namenih,

5. v skladu z zaključnim računom, finančnim načrtom
in planom nabav osnovnih sredstev odloča o nabavi, zame-
njavi in odpisu osnovnih sredstev,

6. sproti spremlja gmotni položaj upokojencev in invali-
dov ter odloča o uskladitvi pokojnin in drugih denarnih daja-
tev,

7. na drugi stopnji odloča o pravicah iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja iz mednarodnih sporazumov in o
izplačevanju denarnih prejemkov iz pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja v tujino,

8. obravnava in spremlja sistemska vprašanja izvajanja
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter daje predloge
in pobude za potrebne ukrepe,

9. spremlja in koordinira volilne aktivnosti, vodi postop-
ke imenovanj in razrešitev, objavlja razpise, pripravlja pred-
loge izbire in druga dejanja s tega področja,

10. sprejema akt o notranji organizaciji zavoda,
11. ureja odnose, ki zadevajo delo, pravice, obvezno-

sti in odgovornosti delavcev zavoda, razen v primeru, ko s
tem statutom ni določeno, da ta vprašanja urejajo delavci
samostojno preko sveta delavcev oziroma, ko se o urejanju
teh vprašanj sklene pogodba,

12. imenuje predsednike in člane invalidskih komisij
ter zdravnike posameznike kot izvedenske organe,

13. imenuje stalne ali občasne komisije ali druge orga-
ne za opravljanje nalog iz svojih pristojnosti,

14. daje soglasje k imenovanju namestnika generalne-
ga direktorja, direktorjev sektorjev v centrali zavoda in direk-
torjev območnih enot,

15. opravlja druge izvršilne zadeve in odloča o vpraša-
njih izvajanja zavarovanja, za katere ni po zakonu pristojna
skupščina zavoda.

V primerih iz 4., 5., 10., 11. in 15. točke tega člena
lahko upravni odbor, do določenega obsega, pooblasti ge-
neralnega direktorja s posebnim sklepom.

Upravni odbor zavoda je za svoje delo odgovoren
skupščini zavoda.

36. člen
Zakon določa interesne skupine, ki sestavljajo upravni

odbor.
Po imenovanju oziroma izvolitvi članov skupščine evi-

dentirajo kandidate za člane upravnega odbora izmed izvo-
ljenih članov nove skupščine na poziv volilne komisije zavo-
da tiste notranje interesne organizacije, katerih predstavniki
so bili izvoljeni v skupščino.

Kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kan-
didatov predložijo notranje interesne organizacije volilni ko-
misiji najkasneje 15 dni po opravljenih volitvah članov skupš-
čine.

Volilna komisija sestavi seznam kandidatov za upravni
odbor po določilih, ki veljajo za sestavo seznama kandidatov
za člane skupščine.

Med evidentiranimi kandidati za člane upravnega od-
bora se opravi ožji izbor tako, da člani skupščine, ki tvorijo
posamezne interesne skupine, na ločenih zasedanjih izmed
sebe imenujejo toliko kandidatov, kolikor jih določa 37. člen
statuta.

Zasedanja interesnih skupin vodijo člani volilne komisi-
je, predstavniki interesnih skupin, ki zasedajo.

Interesne skupine imenujejo kandidate po medseboj-
nem dogovoru članov. V primeru, da dogovor ni mogoč, se
opravi tajno glasovanje med člani skupščine, ki tvorijo posa-
mezno interesno skupino.

37. člen
Po postopku in na način iz prejšnjega člena imenujejo

v upravni odbor:
– člani interesne skupine upokojencev tri kandidate,
– člani interesne skupine delovnih invalidov enega kan-

didata,
– člani interesne skupine delodajalcev štiri kandida-

te in
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– člani interesne skupine zavarovancev štiri kandidate
za člane upravnega odbora zavoda.

38. člen
Po opravljenih ločenih zasedanjih interesnih skupin in

po ožjem izboru kandidatov za člane upravnega odbora,
izvoli skupščina dvanajst članov upravnega odbora tako, da
člani skupščine glasujejo za ali proti celotni listi kandidatov.

Lista je sprejeta, če zanjo glasuje večina prisotnih
članov.

Tri člane upravnega odbora izvolijo delavci zavoda.
V primeru, da lista ni sprejeta, se postopek kandidira-

nja in volitev ponovi.

39. člen
Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta.
Članu upravnega odbora lahko predčasno preneha

mandat zaradi smrti, odpoklica notranje interesne organiza-
cije, na podlagi pisne odpovedi ali če izgubi status predstav-
nika skupine, iz katere je bil imenovan. V zadnjem primeru
preneha mandat na pobudo člana ali notranje interesne
organizacije.

V primeru predčasnega prenehanja mandata članu
upravnega odbora, imenuje v roku 45 dni nadomestnega
člana za preostali del mandata tista notranja interesna orga-
nizacija, katere predstavnik je bil član, ki mu je mandat
prenehal.

Če notranja interesna organizacija ne imenuje nado-
mestnega člana v roku iz prejšnjega odstavka, imenuje na-
domestnega člana skupščina zavoda na predlog upravnega
odbora, izmed predstavnikov interesne skupine iz katere je
bil član, ki mu je mandat prenehal.

40. člen
Upravni odbor zavoda ima predsednika in njegovega

namestnika, ki ju iz svojih vrst izvolijo člani upravnega od-
bora.

Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje
upravnega odbora, podpisuje sklepe, ki jih sprejema uprav-
ni odbor iz svoje pristojnosti oziroma po pooblastilu skupšči-
ne zavoda.

Namestnik predsednika upravnega odbora nadomeš-
ča predsednika v vseh njegovih pravicah in obveznostih,
kadar je ta odsoten ali zadržan.

V primeru, ko je predsednik izvoljen iz vrst predstavni-
kov organizacij in delodajalcev, organiziranih v gospodar-
skih zbornicah in drugih združenjih delodajalcev, se izvoli
njegovega namestnika iz vrst predstavnikov zavarovancev in
uživalcev pravic, ki jih imenujejo sindikati, organizacije upo-
kojencev ter delovnih invalidov, in obratno.

Predsednik, njegov namestnik in člani upravnega od-
bora so za svoje delo odgovorni skupščini zavoda.

41. člen
Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih večina čla-

nov. Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.
Za delo upravnega odbora se smiselno uporabljajo

določbe poslovnika skupščine zavoda.

Nagrade, sejnine ter povračila materialnih
in drugih stroškov

42. člen
Predsednik skupščine zavoda in predsednik upravne-

ga odbora zavoda prejemata za svoje delo denarno nagrado
v višini, kot jo določi skupščina s posebnim sklepom.

Člani skupščine in upravnega odbora prejemajo za de-
lo v organih zavoda sejnino v višini, kot jo določi skupščina s
posebnim sklepom.

Vsi člani skupščine in njenih organov imajo poleg pre-
jemkov iz prejšnjih odstavkov pravico do povračila material-
nih in drugih stroškov ter povračila morebitnih ustreznih
nadomestil za izgubljeni zaslužek.

3. Generalni direktor zavoda

43. člen
Poslovodni organ zavoda je generalni direktor, ki ga

imenuje skupščina zavoda. K imenovanju da soglasje Vlada
Republike Slovenije.

44. člen
Generalni direktor je odgovoren za zakonitost dela za-

voda. Organizira in vodi delo in poslovanje zavoda ter pred-
stavlja in zastopa zavod. V ta namen zlasti:

1. je odredbodajalec za zavod in podpisuje poslovno
pravne akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se
nanašajo na poslovanje zavoda,

2. predlaga temelje poslovne politike zavoda, splošne
akte zavoda, plane dela in ukrepe za njihovo izvajanje,

3. poroča o rezultatih dela in o poslovanju zavoda,
4. v skladu s statutom in drugimi predpisi sprejema

organizacijske akte ter predlaga splošne akte, ki urejajo
položaj delavcev, njihova delovna razmerja in materialni po-
ložaj,

5. izdaja posamične akte in izvršuje posamične ukrepe,
6. odloča o pravicah delavcev zavoda iz delovnih raz-

merij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi
akti zavoda,

7. ob soglasju upravnega odbora zavoda imenuje na-
mestnika generalnega direktorja, direktorje sektorjev v Cen-
trali zavoda, direktorje območnih enot in glavnega in odgo-
vornega urednika glasila zavoda ter imenuje tudi ostale de-
lavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki jih določa
akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,

8. v skladu s pooblastilom upravnega odbora in v skla-
du s finančnim načrtom odloča do določenega obsega o
razporejanju sredstev zavoda med letom po posameznih
namenih in o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev
zavoda ter o nabavi in porabi obratnih sredstev,

9. v skladu s kolektivno pogodbo, politiko plač v zavo-
du, statističnimi podatki in načelnimi sklepi ter usmeritvami
upravnega odbora sprejema sklepe o uskladitvah plač in
nadomestil delavcev zavoda,

10. odobrava materialne stroške in stroške v zvezi z
nadomestili stroškov zavoda za službena potovanja doma in
v tujino ter druge materialne in nematerialne stroške za
redno delo zavoda,

11. opravlja naloge varnosti, obrambe in zaščite sklad-
no z zakonom,

12. oblikuje posebne delovne skupine, komisije ali
druga delovna in svetovalna telesa za razrešitev določenih
vprašanj iz svojega delovnega področja ter jim daje naloge,

13. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, kolek-
tivno pogodbo, tem statutom in drugimi splošnimi akti za-
voda.

45. člen
Generalni direktor je za svoje delo in delo zavoda od-

govoren skupščini zavoda.
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46. člen
V primeru zadržanosti oziroma odsotnosti generalnega

direktorja, predstavlja in zastopa zavod njegov namestnik
oziroma drug delavec s posebnimi pooblastili in odgovor-
nostmi.

47. člen
Generalni direktor lahko prenese pri uresničevanju svo-

jih pooblastil določenih z zakonom in tem statutom, opravlja-
nje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi, prav tako pa lahko s pooblastili
prenese na te delavce tudi pravico podpisovanja aktov, po-
godb in listin.

48. člen
Generalni direktor lahko v posameznih primerih poob-

lasti za zastopanje zavoda posamezne delavce zavoda.
Zastopnik zavoda je upravičen, da v imenu zavoda in v

okviru njegove poslovne dejavnosti in v okviru pooblastil
sklepa pogodbe in opravlja druga pravna dejanja, kakor
tudi, da zastopa zavod pred sodiščem in drugimi organi.

49. člen
Generalnega direktorja zavoda na podlagi javnega raz-

pisa imenuje za dobo 4 let skupščina zavoda in je po poteku
te dobe lahko ponovno imenovan.

Postopek razpisa in predlog izbire skupščini vodi in
opravi upravni odbor zavoda.

50. člen
Za generalnega direktorja zavoda je lahko imenovan

državljan Republike Slovenije, ki izpolnjuje z zakonom pred-
pisane pogoje in ima visokošolsko izobrazbo in najmanj 5 let
ustreznih delovnih izkušenj, na podobnih delovnih mestih, ki
potrjujejo, da ima potrebne strokovne, organizacijske in dru-
ge poslovodne sposobnosti za uspešno opravljanje te funk-
cije.

51. člen
Razpis mora biti objavljen najmanj 1 mesec pred pote-

kom mandata.
 Rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, ne

sme biti krajši kot 8 dni, rok, v katerem se kandidati obvesti-
jo o izbiri, pa ne daljši kot 30 dni od dneva objave razpisa.

52. člen
V primeru prenehanja delovnega razmerja generalnega

direktorja pred potekom mandata ali v drugih primerih, ko
generalni direktor preneha z delom, imenuje skupščina za-
voda, do izvedbe postopka in izbire novega generalnega
direktorja, vršilca dolžnosti generalnega direktorja, brez raz-
pisa.

Vršilec dolžnosti je imenovan s pravicami in dolžnostmi
generalnega direktorja največ za dobo 1 leta.

III. SLUŽBA ZAVODA

53. člen
Delavci zavoda, ki opravljajo v zavodu strokovna, fi-

nančna, administrativno-tehnična in druga dela, tvorijo služ-
bo zavoda, ki je njegov notranji organizacijski del.

54. člen
Služba zavoda posluje v centrali na sedežu v Ljubljani

in po posameznih območnih enotah.

55. člen
Centrali so:
1. sektor za izvajanje zavarovanja,
2. finančni sektor,
3. sektor za informacijske tehnologije,
4. splošni sektor,
5. sektor za pravne, kadrovske in organizacijske

zadeve.

56. člen
Območne enote so:
1. Območna enota Celje za območje občin: Mestna

občina Celje, Bistrica ob Sotli, Braslovče, Brežice, Dobje,
Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje,
Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška
Slatina, Rogatec, Sevnica, Slovenske Konjice, Solčava,
Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje,
Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec,

2. Območna enota Koper za območje občin: Mestna
občina Koper, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica,
Izola, Komen, Piran, Pivka, Postojna in Sežana,

3. Območna enota Kranj za območje občin: Mestna
občina Kranj, Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja
Vas – Poljane, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo,
Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki,
Žiri in Žirovnica,

4. Območna enota Ljubljana za območje občin: Mest-
na občina Ljubljana, Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerkni-
ca, Cerkno, Dobrepolje, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri
Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Idrija, Ig,
Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija,
Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode,
Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica,
Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika in Zagorje ob
Savi,

5. Območna enota Maribor za območje občin: Mestna
občina Maribor, Mestna občina Ptuj, Benedikt, Cerkvenjak,
Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče – Sliv-
nica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Po-
horju, Majšperk, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Op-
lotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Rače – Fram, Ruše,
Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana,
Sveti Andraž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale,

6. Območna enota Murska Sobota za območje občin:
Mestna občina Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Črenšov-
ci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Ho-
doš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Morav-
ske Toplice, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Roga-
šovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in
Veržej,

7. Območna enota Nova Gorica za območje občin:
Mestna občina Nova Gorica, Ajdovščina, Bovec, Brda, Ka-
nal, Kobarid, Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba,
Tolmin in Vipava,

8. Območna enota Novo mesto za območje občin:
Mestna občina Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice,
Krško, Metlika, Mirna Peč, Semič, Šentjernej, Škocjan,
Trebnje in Žužemberk,

9. Območna enota Ravne za območje občin: Mestna
občina Velenje, Mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd,
Črna na Koroškem, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Pre-
valje, Radlje ob Dravi, Ravne, Ribnica na Pohorju, Šmartno
ob Paki, Šoštanj in Vuzenica.

57. člen
Posamezne območne enote opravljajo svoje delo tudi v

izpostavah in sicer:
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 – Območna enota Kranj v izpostavi na Jesenicah za
območje občin: Jesenice, Kranjska Gora, Bled, Bohinj, Ra-
dovljica in Žirovnica,

 – Območna enota Ljubljana v izpostavi v Trbovljah za
območje občin: Trbovlje, Hrastnik in Zagorje,

 – Območna enota Ravne v izpostavi Velenje za ob-
močje občin: Mestna občina Velenje, Šmartno ob Paki in
Šoštanj.

58. člen
Poleg sektorjev, območnih enot in izpostav iz 55., 56.

in 57. člena tega statuta, lahko skupščina zavoda, v skladu
s strokovnimi in razvojnimi potrebami zavoda s posebnim
sklepom ustanovi tudi druge enote zavoda in samostojne
pravne osebe.

59. člen
Sektorji in območne enote imajo notranje organizacij-

ske enote kot so oddelki, odseki, skupine, referati, v skladu
s splošnim aktom o notranji organizaciji.

 60. člen
Delovna razmerja, materialni položaj, druge medseboj-

ne odnose, pravice in obveznosti, uresničujejo delavci zavo-
da v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo, tem statutom
in drugimi splošnimi akti zavoda.

Pravice, obveznosti in odgovornosti iz prejšnjega od-
stavka uresničujejo delavci zavoda preko sveta delavcev.

Svet delavcev

61. člen
Poleg z zakonom in kolektivno pogodbo določenih pra-

vic delavcev, kot so informiranost, možnost dajanja predlo-
gov, mnenj in posvetovanj ter soodoločanja, delavci zavoda,
preko sveta delavcev samostojno, v skladu s finančnim na-
črtom zavoda, odločajo zlasti o razpolaganju s stanovanji
službe, o razpolaganju in koriščenju počitniških kapacitet,
višini nekaterih osebnih prejemkov kot so jubilejne nagrade,
odpravnine, solidarnostne pomoči, regresi in drugo.

 Svet delavcev izvolijo delavci zavoda.

62. člen
Vprašanja, o katerih delavci zavoda iz prejšnjega člena

samostojno odločajo, urejajo pravila oziroma pravilniki, ki jih
na predlog generalnega direktorja sprejema svet delavcev.

63. člen
Svet delavcev je sestavljen tako, da imajo v njem sek-

torji in območne enote po enega člana.
Mandat članov traja 4 leta. Člani so lahko ponovno

izvoljeni.
Pravico voliti člane v svet delavcev imajo vsi delavci, ki

delajo v zavodu.
Generalni direktor, delavci s posebnimi pooblastili in

odgovornostmi, nimajo pravice voliti članov v svet delavcev.
Pravico biti izvoljen v svet delavcev imajo vsi delavci, ki

imajo aktivno volilno pravico in ki delajo v zavodu.

64. člen
Člane sveta delavcev volijo delavci zavoda na tajnih in

neposrednih volitvah.
Svet delavcev izmed članov izvoli predsednika in nje-

govega namestnika.

Predsednik sveta zastopa in predstavlja svet delavcev,
namestnik predsednika pa opravlja to funkcijo v odstotnosti
predsednika.

65. člen
Oblikovanje, sestava, kandidiranje, volitve in razrešitve

ter področje in način dela sveta delavcev podrobneje dolo-
čajo pravila sveta delavcev.

IV. INVALIDSKE KOMISIJE

66. člen
Izvedenska mnenja o invalidnosti, preostali delovni

zmožnosti, telesni okvari, potrebi po pomoči in postrežbi
drugega, o izgubi delovne zmožnosti oziroma pridobitne
zmožnosti zavarovančevih družinskih članov ter o okolišči-
nah iz 212. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, ki še niso ugotovljene in za ugotovitev ni pristo-
jen kakšen drug organ, dajejo invalidske komisije oziroma
zdravniki posamezniki, kot izvedenski organi zavoda.

Izvedenski organi dajejo izvedenska mnenja tudi na
zahtevo tujih nosilcev zavarovanja in drugih organov, organi-
zacij, skupnosti in oseb, če tako določajo posebni predpisi.

Organizacijo in način delovanja invalidskih komisij ter
drugih invalidskih organov, določi predstojnik republiškega
upravnega organa, pristojnega za delo, skupaj s predstojni-
kom republiškega upravnega organa pristojnega za zdravs-
tvo, imenuje pa jih upravni odbor zavoda.

V. OBVEŠČANJE

67. člen
Zavod je nosilec informacijske službe za področje po-

kojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji in se v ta
namen vključuje v republiški informacijski sistem.

V zavodu se organizira obveščanje tako, da je organi-
zacijam in delodajalcem, zavarovancem, in uživalcem pravic
ter delavcem zavoda omogočen vpogled v vsa področja
poslovanja zavoda.

 68. člen
Obveščanje se zagotavlja z javnimi statističnimi podatki

s področja zavarovanja, s poslovnimi poročili, z objavami v
Uradnem listu RS in drugimi javnimi objavami in obvestili
zavoda v sredstvih javnega obveščanja ter z glasilom zavoda
in drugimi ustreznimi načini.

69. člen
Izdajanje in urejanje glasila zavoda, organe in njegovo

vsebinsko zasnovo, določa poseben splošen akt zavoda.

VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

70. člen
Splošni akti zavoda so statut zavoda, pravilniki, poslov-

niki, organizacijski sklepi, sklepi potrebni za izvajanje zava-
rovanja ter drugi splošni akti.

71. člen
Sklepi za izvajanje zavarovanja na splošen način ureja-

jo vprašanja, ki so potrebna za izvedbo posameznih določil
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in drugih
zakonov, za katera ni po zakonih izrecno določena pristoj-
nost državnih organov.
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72. člen
Poslovnik ureja način dela skupščine in njenih orga-

nov.
Posebni sklepi urejajo postopek in način volitev oziro-

ma imenovanj članov skupščine in njenih organov.

73. člen
Splošne akte iz 71. in 72. člena tega statuta sprejema

skupščina zavoda.

74. člen
Za urejanje makro in mikro organizacije zavoda, dolo-

čanje organizacijskih in drugih postopkov ter urejanje pra-
vic, obveznosti in odgovornosti delavcev zavoda, ima zavod
zlasti še naslednje splošne akte o:

1. notranji organizaciji,
2. sistemizaciji delovnih mest,
3. računovodstvu,
4. popisu sredstev in virov – inventuri,
5. pisarniškem poslovanju,
6. varstvu pri delu in pred požarom,
7. izobraževanju,
8. plačah in nadomestilih,
9. delovnih razmerjih,
10. stanovanjski pomoči,
11. koriščenju počitniških kapacitet,
12. in druge.

75. člen
Splošni akt iz 1. točke prejšnjega člena sprejema uprav-

ni odbor zavoda na predlog generalnega direktorja.
Splošni akt iz 2. točke prejšnjega člena sprejema ge-

neralni direktor ob soglasju upravnega odbora zavoda.
Splošne akte iz 3., 4., 5., 6. in 7. točke prejšnjega

člena izdaja generalni direktor po strokovnem predlogu pri-
stojne organizacijske enote službe zavoda.

Splošne akte iz 8. in 9. točke prejšnjega člena spreje-
ma, na predlog generalnega direktorja ob soglasju upravne-
ga odbora zavoda, svet delavcev.

Splošne akte iz 10. in 11. točke prejšnjega člena
sprejema svet delavcev na predlog generalnega direktorja.

Splošna akta iz 8. in 9. točke prejšnjega člena lahko
nadomesti kolektivna pogodba na nivoju zavoda.

76. člen
Statut zavoda se sprejema po naslednjem postopku:
1. Služba zavoda pripravi in generalni direktor predloži

upravnemu odboru zavoda delovno gradivo.
2. Upravni odbor zavoda obravnava delovno gradivo ter

določi osnutek statuta, ki ga posreduje v obravnavo in spre-
jem skupščini zavoda.

3. Po obravnavi in sprejemu osnutka na skupščini,
določi upravni odbor predlog statuta, ob upoštevanju pri-
pomb, mnenj in predlogov iz razprave in ga posreduje v
sprejem skupščini.

4. Skupščina obravnava predlog ter amandmaje k pred-
logu, ki jih lahko podajo člani skupščine, člani upravnega
odbora zavoda in generalni direktor, ter statut sprejme.

5. Statut zavoda pošlje skupščina zavoda v soglasje
Državnemu Zboru Republike Slovenije,

6. Statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Skupščina lahko na utemeljen predlog upravnega od-

bora ali če na besedilo osnutka statuta ni bilo bistvenih

pripomb in predlogov odloči, da se osnutek statuta preobli-
kuje v predlog statuta in ga sprejme na isti seji.

Spremembe in dopolnitve statuta zavoda se sprejmejo
po enakem postopku kot statut.

77. člen
Drugi splošni akti zavoda, ki jih sprejema skupščina

zavoda, se sprejemajo tako:
1. Služba zavoda pripravi in generalni direktor predloži

spravnemu odboru zavoda osnutek splošnega akta.
2. Upravni odbor osnutek obravnava in na podlagi

obravnave pripravi predlog besedila splošnega akta, ki ga
posreduje v obravnavo in sprejem skupščini zavoda.

3. Skupščina obravnava predlog splošnega akta ter ob
upoštevanju utemeljenih pripomb in predlogov, predloženi
splošni akt sprejme.

4. Splošni akt se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, razen v primeru, ko akt ureja le notranja razmerja
v zavodu.

Za spremembe in dopolnitve teh splošnih aktov velja
enak postopek, kot za njihov sprejem.

VII. PLANIRANJE IN SREDSTVA

78. člen
Zavod samostojno gospodari s sredstvi za pokojninsko

in invalidsko zavarovanje v skladu z zakonom, finančnimi
načrti, periodičnimi in zaključnimi računi, pri čemer je te-
meljna naloga zavoda pravočasno uveljavljanje in nakazova-
nje pokojnin ter drugih dajatev iz pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja.

Zavod lahko ob pogojih iz zakona, drugih predpisov,
finančnega načrta in drugih splošnih aktov, namenja ustrez-
na sredstva tudi za aktivnosti, pripomočke in objekte na
področjih prevencije invalidnosti, rehabilitacije invalidov, de-
lovanje invalidskih podjetij, za dejavnost rekreacije, športne
in kulturne dejavnosti, ki jo organizirajo zveze in društva
upokojencev in invalidov ter za podobne druge naloge, ak-
tivnosti in dejavnosti, povezane s področjem pokojninskega
in invalidskega zavarovanja.

79. člen
V okviru zagotovljenih in razporejenih finančnih sred-

stev zavod zagotavlja tudi potrebna finančna sredstva za
delo zavoda ter za delo delavcev zavoda in sicer:

 – poslovne stroške (materialni in nematerialni stroški),
 – amortizacijo,
 – prispevke in davke po zakonu,
 – plače delavcev in druga sredstva za osebno in nepo-

sredno skupno porabo v skladu z zakonom, kolektivno po-
godbo oziroma splošnim aktom,

 – investicijsko skupno porabo,
 – sredstva za kulturno, športno, rekreativno in preven-

tivno dejavnost zaposlenih ter vzdrževanje počitniških kapa-
citet.

80. člen
Zavod planira svoje poslovanje z letnimi programi de-

javnosti, ki so podlaga za finančne načrte in oblikovanje
predlogov stopenj prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.

S programom dejavnosti se na kratek in zgoščen način
prikazujejo bistvene postavke poslovanja v letu, na katerega
se ta program nanaša.

Programe dejavnosti sprejema skupščina zavoda na
predlog upravnega odbora zavoda.
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81. člen
Z letnim planom dela zavoda, se podrobneje opredeli

vrsta in količina nalog in storitev, ki so jih dolžni opraviti
delavci zavoda, potreben delovni čas, roke za izpolnitev
nalog, nosilce nalog ter število in strukturo potrebnih ka-
drov.

Pri izhodiščih za sestavo letnega plana se upošteva
doseženi obseg storitev v preteklem letu in spremembe v
obsegu ter vrsti nalog, ki izhajajo iz programa dejavnosti
zavoda in sklepov organov upravljanja zavoda. Pri tem je
potrebno upoštevati možne racionalizacije delovnih postop-
kov, povečanje produktivnosti dela in smotrno porabo mate-
rialnih sredstev.

Letni plan dela sprejema upravni odbor zavoda na pred-
log generalnega direktorja.

82. člen
Upravni odbor in generalni direktor skrbita za uresniče-

vanje programa dejavnosti in plana dela s tem, da sprejema-
ta ukrepe za njegovo izvajanje.

Ob obravnavanju periodičnih in zaključnih – letnih obra-
čunov generalni direktor poroča o izvajanju planskih obvez-
nosti in doseganju rezultatov.

83. člen
Zavod zagotavlja sredstva za razširjanje materialne pod-

lage dela.
Za zagotovitev enostavne reprodukcije, zavod koristi

sredstva amortizacije. O uporabi sredstev amortizacije in o
nadomeščanju fizično dotrajanih ali tehnološko zastarelih
osnovnih sredstev odloča upravni odbor zavoda oziroma
generalni direktor v obsegu pooblastil s strani upravnega
odbora zavoda.

VIII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNE
TAJNOSTI

84. člen
Varstvo osebnih podatkov obsega pravice, načine in

ukrepe, s katerimi zavod preprečuje nezakonit in neupravi-
čen poseg v intergriteto človekove osebnosti, njegovega
osebnega in družinskega življenja zaradi zbiranja, obdelave,
shranjevanja in posredovanja osebnih podatkov ter njihove
uporabe.

Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organi-
zacijske in druge ustrezne postopke in ukrepe, s katerimi
zavod preprečuje nepooblaščen ali neregistriran dostop do
prostorov, strojne in programske opreme, slučajno ali na-
merno uničenje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo,
kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelavo in posredovanje
teh podatkov ter njihovo uporabo.

85. člen
S posebnim splošnim aktom se ureja varstvo osebnih

podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov, s katerimi uprav-
lja zavod, njihovo zavarovanje, pravice posameznika in ome-
jitve pravic iznos osebnih podatkov, zaščita strojne opreme
in programskih produktov ter nadzor.

 86. člen
Z aktom iz prejšnjega člena se lahko določi, da so

posamezni podatki poslovna tajnost.
Delavci zavoda morajo razen tako opredeljenih podat-

kov, kot poslovno tajnost varovati tudi listine in podatke, ki
jih kot take razglasi oziroma določi pristojni organ, ali podat-
ke, ki so po zakonu ali drugih predpisih opredeljeni kot tajni.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

87. člen
Zavod izda splošne akte po tem statutu najkasneje v 6.

mesecih po njegovi uveljavitvi.
Do izdaje aktov iz prejšnjega odstavka se smiselno

uporabljajo predpisi in splošni akti prejšnje Skupnosti pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije in njene stro-
kovne službe.

88. člen
S pričetkom veljavnosti tega statuta prenehajo veljati

določbe statuta Skupnosti pokojninskega in invalidskega
zavarovanja Slovenije (Uradni list SRS, št. 40/83, 10/86,
43/89 in 3/90).

 89. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 01000-015/98
Ljubljana, dne 4. novembra 1998.

Predsednik
Skupščine Zavoda

za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

Stanko Hvale l.r.

Spremembe in dopolnitve statuta zavoda

(člena nista bila vnešena v prečiščeno besedilo statuta,
ker ne spreminjata njegovih določb)

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen
Skupščina zavoda, lahko v primeru sprememb notranje

organizacije in spremembe v organizaciji občin, do nasled-
njih sprememb statuta, s sklepom spremeni krajevno pristoj-
nost posamezne območne enote zavoda.

(46. člen)
Ob sprejetju teh sprememb statuta, skupščina sprejme

tudi uradno, prečiščeno besedilo statuta zavoda in ga pošlje
Državnemu zboru RS, v soglasje.

Te spremembe začnejo veljati petnajsti dan po objavi
uradnega prečiščenega besedila statuta v Uradnem listu RS.

Do oblikovanja skupščine in upravnega odbora po do-
ločilih zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
7/96 in 54/98), pa se za pravila o sklepčnosti, glasovanju
in mandatih teh organov uporabljajo prejšnje določbe statuta.

Skupščina in upravni odbor v dosedanji sestavi oprav-
ljata delo do konstituiranja novih organov.

V skladu z 279. členom zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju je Državni zbor Republike Slovenije
dne 20. 1. 1999 podal soglasje k spremembam in dopolni-
tvam statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje Slovenije (Uradni list RS, št. 5/99).
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440. Sklep o kriterijih in merilih za znižanje
zavarovalnih osnov za plačilo prispevka za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Na podlagi petega odstavka 230.a člena in 275. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) je Skupščina
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
na seji dne 5. 2. 1999 sprejela

S K L E P
o kriterijih in merilih za znižanje zavarovalnih

osnov za plačilo prispevka za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje

I
Ta sklep določa kriterije in merila za znižanje zavaroval-

nih osnov v primerih, ko zavarovanec iz 11. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
12/92, 5/94, 7/96 in 54/98 v nadaljnjem besedilu: ZPIZ)
oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza pričakovanemu
poslovnemu izidu v tekočem letu, in bi plačevanje prispev-
kov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem
besedilu: prispevki) od osnove, določene po prvem odstav-
ku 230.a člena ZPIZ, ogrozilo njegovo nadaljnje poslovanje,
ter zahteva pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavodu) znižanje za-
varovalne osnove.

II
Znižanje zavarovalne osnove je dopustno, kadar gre za

bistveno poslabšanje tekočega oziroma pričakovanega po-
slovnega izida:

– glede na predhodno obdobje,
– dolgoročno,
– zaradi dogodkov oziroma razlogov, na katere zavaro-

vanec ni mogel vplivati.

III
Šteje se, da so razlogi za spremenjen poslovni izid v

dogodkih, na katere zavarovanec ni mogel vplivati, če je
vzrok za spremembo poslovnega izida:

– stečaj poslovnega partnerja, s katerim je zavarova-
nec imel bistven obseg poslovanja;

– naravna nesreča (potres, poplava, požar in druge
naravne nesreče);

– daljša bolezen zavarovanca oziroma pri njem zapo-
slenega delavca, ki vpliva na obseg poslovanja zavarovanca;

– ukrepi države;
– ukrepi tuje države oziroma izguba trga, če gre za

zavarovanca, ki se pretežno ukvarja z izvozom;
– neporavnane zapadle terjatve do Republike Sloveni-

je ali domačih bank;
– neporavnane obveznosti oziroma zapadle terjatve do

domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb;
– drugi dogodki, ki jih zavarovanec ni mogel preprečiti.

IV
Kot razlog za znižanje poslovnega izida ne upoštevajo

poslovne odločitve zavarovanca:
– večja investicijska vlaganja,
– novo zaposlovanje,
– neporavnane kreditne obveznosti,
– neporavnane davčne obveznosti in
– neporavnane terjatve do zavarovančevih dolžnikov.

V
Z dokumentacijo, ki jo priloži zahtevi za znižanje zava-

rovalne osnove, mora zavarovanec dokazati, da je njegovo
poslovanje ogroženo zaradi plačila prispevka v predpisani
višini, to je zaradi zneska razlike med prispevkom od predpi-
sane zavarovalne osnove in prispevkom od nižje zavarovalne
osnove.

VI
Znižanje zavarovalne osnove je dopustno, če predlože-

na dokumentacija dokazuje, da je spremenjen poslovni izid
dolgoročen in da zaradi dogodkov, na katere zavarovanec ni
mogel vplivati, odhodki dolgoročno presegajo prihodke naj-
manj za znesek razlike med prispevkom od predpisane za-
varovalne osnove in prispevkom od nižje zavarovalne osnove.

VII
Dolgoročnost spremenjenega poslovnega izida in ogro-

ženost nadaljnjega poslovanja se poleg tega ugotavlja tudi
na podlagi strukture in obsega prihodkov, strukture in obse-
ga odhodkov, obsega in vrednosti zalog in primerjave obra-
čuna za obdobja v tekočem letu z obračunom oziroma od-
ločbo o odmeri davka od dohodka iz dejavnosti za preteklo
leto.

Spremembo v poslovnem izidu se ugotavlja tudi na
podlagi primerjave obračuna davka za obdobje v tekočem
letu z obračunom davka za enako obdobje v preteklem letu.

VIII
Ogroženost nadaljnjega poslovanja zavarovanca zaradi

plačevanja prispevkov od predpisane zavarovalne osnove
se presoja po naslednjih merilih:

– negativen tekoči oziroma pričakovani rezultat;
– odhodki dolgoročno presegajo prihodke najmanj za

znesek razlike med prispevkom od predpisane zavarovalne
osnove in prispevkom od nižje zavarovalne osnove;

– tekoča oziroma pričakovana realizacija ne zadostuje
za zagotavljanje osnovnih pogojev za nadaljevanje poslo-
vanja;

– kolikšen je delež mesečne razlike prispevkov od pred-
pisane zavarovalne osnove in prispevkov od nižje zavaroval-
ne osnove v potrebnih povprečnih mesečnih sredstvih za
zagotavljanje osnovnih pogojev za nadaljevanje dejavnosti in
dele teh prispevkov v pričakovanih mesečnih prilivih sred-
stev;

– znesek prispevkov, ki presegajo prispevke od najniž-
je pokojninske osnove v primerjavi z zadolženostjo in celot-
nimi sredstvi zavarovanca,

– druga dejstva, ki izhajajo iz predložene dokumentaci-
je in dokazujejo dejansko ogroženost poslovanja.

IX
Zavarovalna osnova se zniža do zneska zavarovalne

osnove, ki je za eno stopnjo nižja od predpisane, vendar
največ do zneska bruto najnižje pokojninske osnove.

Izjemoma, kadar odhodki dolgoročno znatno presega-
jo prihodke, in ob presoji pričakovanih poslovnih izidov,
narave dejavnosti ter drugih okoliščin ni pričakovati izboljša-
nja poslovanja, se zniža zavarovalna osnova za več kot eno
stopnjo, vendar največ do zneska bruto najnižje pokojnin-
ske osnove.

X
V zahtevi za znižanje zavarovalne osnove mora zavaro-

vanec navesti dejstva in predložiti podatke, ki dokazujejo
upravičenost do znižanja zavarovalne osnove. Pri tem mora
ovrednotiti oziroma razčleniti vpliv posameznih bistvenih po-
slovnih dogodkov oziroma sprememb v poslovanju na tekoči
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OBČINE

oziroma pričakovani poslovni izid, zaradi katerih zahteva zni-
žanje zavarovalne osnove.

XI
Poleg listin, ki jih mora zavarovanec predložiti vlogi

skladno z 10. členom pravilnika o določanju zavarovalnih
osnov in postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove,
zavod lahko za dokazovanje dejstev, s katerimi zavarovanec
utemeljuje svojo zahtevo, od zavarovanca zahteva če:

– listine, ki so priloga napovedi za odmero davka od
dohodkov iz dejavnosti;

– druge podatke iz poslovne dokumentacije,
– druge podatke, kolikor se pokaže potreba za poja-

snitev razlogov, s katerimi utemeljuje svojo zahtevo.

XII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 01000-015/98
Ljubljana, dne 5. februarja 1999.

Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje

Predsednik
Stanko Hvale l. r.

LJUBLJANA

441. Sklep o imenovanju Mestne volilne komisije

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet
mestne občine Ljubljana na 2. seji dne 21. 1. 1999 sprejel

S K L E P
o imenovanju Mestne volilne komisije

I
V mestno volilno komisijo se imenujejo:
1. dr. Tjaša Strobl, predsednica, roj. 1949, Ljubljana,

Puhova 3;
2. mag. Drago Čepar, namestnik predsednice, roj.

1972, Ljubljana, Tomažičeva 34;
3. Ivan Kuhar, član, roj. 1945, Ljubljana, Ob sotočju

16;
4. Vincenc Filipčič, namestnik, roj. 1960, Ljubljana,

Gerbičeva 49;
5. Miha Velkavrh, član, roj. 1952, Ljubljana, Rožna

dolina c. XVII/17;
6. Jože Šlibar, namestnik, roj. 1934, Ljubljana, Rožna

dolina c. IV/5;
7. Stanislav Kovačič, član, roj. 1928, Ljubljana, Ada-

mičeva 5;
8. Marija Goričan, namestnica, roj. 1934, Ljubljana,

Polje c. XXXVI/7.

II
Mandat mestne volilne komisije traja štiri leta.

III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 0600-48/98-2
Ljubljana, dne 21. januarja 1999.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

BELTINCI
442. Odlok o turistični taksi v Občini Beltinci

Na podlagi 21. do 28. člena in 45. ter 61. člena
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98)
in 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št.
41/95) je Občinski svet občine Beltinci na 3. redni seji dne
2. 2.  1999 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Beltinci

1. člen
Z odlokom o turistični taksi (v nadaljevanju: odlok) v

Občini Beltinci, se določa višina, plačevanje, delitev, pora-
ba, oprostitve plačevanja, način plačevanja in nadzor nad
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določanjem turistične takse v Občini Beltinci (v nadaljeva-
nju: občina).

2. člen
(1) Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga

plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega
bivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu
poravna storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brez-
plačno.

(2) Turistično takso plača turist skupaj s plačilom stori-
tev za prenočevanje.

(3) Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v prime-
ru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.

3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga ta nameni

predvsem za:
– turistične informacije in usmerjanje s pomočjo us-

trezne prometne signalizacije,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje v

aktivnostih pospeševanja turizma,
– pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva za

promocijo turistične ponudbe,
– prireditve,
– vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih na-

sadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so name-
njene turistom ter programov urejanja okolja, ki jih izvajajo
turistična in okoljevarstvena društva.

4. člen
(1) Višina turistične takse je določena v točkah in znaša

v vseh krajih na območju občine: 09 točk.
(2) Znesek turistične takse se izračuna tako, da se

pomnoži število točk z vrednostjo točke.
(3) Vrednost točke turistične takse znaša 14 tolarjev in

se s sklepom Vlade RS enkrat letno uskladi, na podlagi
gibanja cen življenjskih potrebščin.

5. člen
(1) Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih

ali bolnicah,
– učenci, dijaki in študentje, udeleženci vzgojno-izo-

braževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organi-
zirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter
verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,

– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih
domovih,

– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem
gostinskem obratu več kot 30 dni,

– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in šport-
nih tekmovanj,

– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in
sporazumih oproščeni plačila takse.

(2) Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente,
– turisti, člani mednarodnih organizacij, ki prenočujejo

v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno
mrežo mladinskih prenočišč IYHF.

6. člen
(1) Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter soboda-

jalci, kmetje in društva, ki so registrirana za sprejemanje
gostov na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso
hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, ali najpozneje
zadnji dan prenočevanja.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in
odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru,
če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.

7. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične

takse, mora biti vpisan razlog iz prvega oziroma drugega
odstavka 5. člena tega odloka v evidenci, ki je določena v 9.
členu odloka.

8. člen
(1) Osebe iz 6. člena tega odloka nakazujejo pobrano

turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na
posebni račun občine, št. 51900-842-002-32062, Občina
Beltinci.

(2) Osebe iz 6. člena tega odloka so v roku, ki ga
določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in pristoj-
nemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mo-
ra biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.

9. člen
(1) Osebe iz 6. člena tega odloka morajo pobirati turi-

stično takso, voditi evidenco o plačani taksi, v knjigi oziroma
drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno
število prenočitev posameznega turista in znesek plačane
takse. Vsebino evidenc, ki jo je predpisal minister, pristojen
za turizem je sestavni del tega odloka.

(2) Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične tak-
se ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.
Nadzor opravlja tudi pristojni občinski organ uprave v okviru
svojih pooblastil.

10. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznu-

jejo pravne osebe, najmanj s 70.000 SIT podjetniki posa-
mezniki ter najmanj s 20.000 SIT sobodajalci in kmetje ter
društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, za prekršek:

– če ne pobirajo turistične takse po prvem in drugem
odstavku 6. člena tega odloka

– če ne nakazujejo pobrane turistične takse v skladu z
določbo 8. člena tega odloka

– če ne vodijo evidence v skladu z določbo 9. člena
tega odloka.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.

11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 081/99
Beltinci, dne 2. februarja 1999.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.
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443. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta ob Kmečki ulici v Beltincih

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) ter 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Beltinci na
3. redni seji dne 2. 2. 1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

ob Kmečki ulici v Beltincih

I
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta ob Kmeč-

ki ulici v Beltincih, ki ga je pod št. 26/98-ZN/BE izdelalo
podjetje ZEU – družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o.,
Murska Sobota.

II
Osnutek zazidalnega načrta se razgrne v prostorih Ob-

čine Beltinci, Mladinska ul. 2 v Beltincih.
Javna razgrnitev traja 30 dni, računajoč od dneva obja-

ve tega sklepa v javnem glasilu.

III
Med javno razgrnitvijo lahko dajo vse pravne in fizične

osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti, pisne pripom-
be, predloge k osnutku zazidalnega načrta pri občinski upravi
Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci.

IV
Kraj in datum javne razprave o osnutku zazidalnega

načrta se določi naknadno in se objavi na krajevno običajen
način.

Št. 083/99
Beltinci, dne 2. februarja 1999.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

BREZOVICA

444. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna
Občine Brezovica v letu 1999

Na podlagi 9. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 20. in 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 11.
člena statuta Občine Brezovica, (Naš časopis, Maj 1995) je
Občinski svet občine Brezovica, na 3. redni seji, dne 4. 2.
1999 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju iz proračuna Občine

Brezovica v letu 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Brezovica za leto 1999,

vendar najkasneje do 31. 3. 1999, se upravičenci do prora-
čunskih sredstev financirajo po začasnem financiranju.

2. člen
Podlaga za določitev višine proračunskih sredstev v

obdobju začasnega financiranja je proračun Občine Brezo-
vica za leto 1998 in sicer največ 1/12 sredstev mesečno.

3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega finan-

ciranja, bodo sestavni del proračuna občine za leto 1999.

4. člen
Ta sklep začne veljati po objavi v Uradnem listu RS,

uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.

Št. 02/99
Brezovica, dne 5. februarja 1999.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

BREŽICE

445. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
občine Brežice za obdobje 1986 do leta 2000
za območja vodnih virov Pišece, Prilipe, Mokrice
in Aquaductus Romanus dopolnjen 1998/1

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) je Občinski svet občine Brežice na podlagi
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 in 14/95),
17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95)
na 2. seji dne 1. 2. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
občine Brežice za obdobje 1986 do leta 2000

za območja vodnih virov Pišece, Prilipe, Mokrice
in Aquaductus Romanus dopolnjen 1998/1

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Brežice za obdobje od
1986 do 2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 13/91; Uradni
list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97) – v nadaljevanju
besedila dolgoročni plan; in prostorskih sestavin srednje-
ročnega plana občine Brežice (Uradni list SRS, št. 41/87,
13/91, 8/88; Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97,
79/97) – v nadaljevanju besedila: srednjeročni plan; ki se
nanaša na območje vodnih virov Pišece, Mokrice, Prilipe in
Aquaductus Romanus.

2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

1. Besedilo 4. člena odloka (Uradni list RS, št. 37/94)
pod točko 4.1.4. Vodni vir se spremeni tako, da se črta prvi
odstavek in nadomesti z:

Na območju občine so z odloki zavarovani naslednji
vodni viri: Brezina, Čateške Toplice, Pišece, Prilipe, Mokri-
ce in Aquaductus Romanus pod vasjo Izvir.
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2. Za navedeno območje se ustrezno dopolni in spre-
meni tudi kartografski del sprememb za območje Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97)
in sicer v naslednjih delih:

I. KARTOGRAFSKI DEL
Kartno gradivo v merilu 1:25.000
– Zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij poselitve

– karta št. 1
– Zasnova vodnega gospodarstva – karta št. 2
– Zasnova osnovne rabe prostora – karta št. 12
3. Besedilo 4. člena odloka (Uradni list RS, št. 37/94)

pod točko 4.3.3. Rabe prostora, sedmi odstavek se dopolni
z naslednjim:

3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Za navedeno območje se ustrezno dopolni in spremeni

kartografski del sprememb srednjeročnega plana in sicer:
II. KARTOGRAFSKA DOKUMENTACIJA:
Karte preglednega katastrskega načrta v merilu 1:5000
Vel. Trgovišče: 2, 3, 12, 13
Kostanjevica: 19, 20, 29, 30
Samobor: 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25.

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 355-2/97-8
Brežice, dne 1. februarja 1999.

Župan
Občine Brežice

Vlado Deržič l. r.

446. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Brežice

Na podlagi 3. člena zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena in tretjega odstav-
ka 95. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93 in 1/96), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98) in 17. člena statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine
Brežice na 2. redni seji dne 1. 2. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o gospodarskih javnih

službah v Občini Brežice

1
Spremeni se drugi odstavek 5. člena odloka o gospo-

darskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS,
št.35/96) tako, da se iz besedila črta točka 18 – kabelska
televizija.

2
Te spremembe odloka pričnejo veljati z dnem objave v

Uradnem listu RS.

Št. 1373/99-2/10
Brežice, dne 1. februarja 1999.

Župan
Občine Brežice

Vlado Deržič l. r.

447. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
Mladinskega centra Brežice

Na podlagi 3. člena zakona o javnih zavodih (Uradni list
RS, št. 11/98) in 57. člena statuta Občine Brežice, je
Občinski svet občine Brežice na 2. redni seji dne 25. 1.
1999 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega

centra Brežice

1. člen
Spremeni se prva alinea 3. člena in se glasi:
“Ime centra je: Mladinski center Brežice, skrajšano Mc

Brežice.”

2. člen
V 12. členu se v peti alinei drugega odstavka spremeni

“en predstavnik dijaškega parlamenta” in glasi:
“dva predstavnika Šolskega centra Brežice: enega Gim-

nazija ter enega Poklicna trgovska in srednja ekonomska
šola”.

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 026-126/97-2/7
Brežice, dne 25. januarja 1999.

Župan
Občine Brežice

Vlado Deržič l. r.

448. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 18/94, Uradni list št. SRS, 33/89), 17.
člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Brežice (Uradni list SRS, št. 41/86) in na podlagi
49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93), 17. člena statuta Občine Brežice, je svet na 2. seji
Občinskega sveta občine Brežice dne 1. 2. 1999 sprejel

S K L E P

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v letu 1999 znaša 0,1495 SIT.
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2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

Št. 462-24/99-7
Brežice, dne 1. februarja 1999.

Župan
Občine Brežice

Vlado Deržič l. r.

449. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za
m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov
komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti
stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice
za leto 1999

Na podlagi odločil pravilnika o enotni metodologiji za
izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš stanovanj ter
drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/78), zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in
14/95) ter statuta Občine Brežice, je Občinski svet občine
Brežice na 2. seji dne 1. 2. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi povprečne gradbene cene za m2

stanovanjske površine, povprečnih stroškov
komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti

stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice
za leto 1999

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne
stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost stavb-
nega zemljišča je na območju Občine Brežice na dan
31. 12. 1998 znašala 130.290,40 SIT/ m2. To je tudi
osnova za izračun vrednosti v letu 1999.

2. člen

Vrednost m2 stavbnega zemljišča za leto 1999 se dolo-
či v % od povprečne gradbene cene, določene v I. členu
tega sklepa in sicer:

– za območje mesta Brežice 2%;

– za območje Dobove, gospodarske cone Slovenska
vas 1,2%;

– za ostala območja Občine Brežice 0,8%;

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč na področju Brežic za III. stopnjo opremljenosti so na
dan 31. 12. 1998 za m2 stanovanjske površine znašali za:

– individualne objekte in naprave 9.306,50 SIT/ m2;

– kolektivne komunalne objekte in naprave 10.484,50
SIT/ m2.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in velja od dneva objave dalje.

Z dnem pričetka veljavnosti tega sklepa, se prenehajo
uporabljati določila sklepa štev. 385-5/98/7. z dne 16. 3.
1998 (Uradni list RS, št. 27/98).

Št. 385-5/99-7
Brežice, dne 1. februarja 1999.

Župan
Občine Brežice

Vlado Deržič l. r.

CELJE

450. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnih podjetij

Na podlagi tretjega odstavka 110.b člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95, 1/96, 46/96, 75/96 in 37/97) izdajam

S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah

odloka o ustanovitvi javnih podjetij

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnih podjetij, ki ga je sprejel Mestni svet
mestne občine Celje na 2. seji dne 2. 2. 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

Na podlagi 6. člena odloka o gospodarskih javnih druž-
bah v Občini Celje (Uradni list RS, št. 30/94) ter v skladu s
25. in 28. členom zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93) ter 17. člena statuta Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97 in
50/98) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 2. 2.
1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnih podjetij

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnih podjetij (Uradni list RS, št.

49/95) se v 3. členu spremeni točka c), tako da glasi:
“c) Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., s skrajšano

firmo: JP Energetika, Celje, d. o. o.
Sedež družbe je: Smrekarjeva 1, Celje.”

2. člen

V 5. členu se točka c) spremeni tako, da glasi:
“c) Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.
– oskrba naselij s plinom in
– oskrba naselij s toplotno energijo.”

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.
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Št. 01200/0007/98
Celje, dne 2. februarja 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

451. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Na podlagi tretjega odstavka 110.b člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list Republi-
ke Slovenije, št. 66/95, 1/96, 46/96, 75/96 in 37/97)
izdajam

S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah

odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, ki ga je sprejel
Mestni svet mestne občine Celje na 2. seji dne 2. 2. 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiš-
čih (Uradni list SRS, št. 18/84) ter na podlagi 17. in 76.
člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97 in 50/98) je Mestni svet mestne občine
Celje na seji dne 2. 2. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

1. člen
Spremeni in dopolni se 6. člen, tako da se pri I. ob-

močju na koncu tretje alinee pika nadomesti z vejico in doda
nova alinea:

“– na območjih ob avtocestah, namenjenim poslov-
nim, servisnim in storitvenim dejavnostim”.

2. člen
Na koncu zadnjega stavka 6. člena se pika nadomesti

z vejico in doda nova alinea:
“– območje servisnega platoja Lopata ob avtocesti”.

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 420-1/83
Celje, dne 2. februarja 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

452. Odlok o zazidalnem načrtu Gaberje-del – hotel
ob Tovarniški ulici v Celju

Na podlagi tretjega odstavka 110.b člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95, 1/96, 46/96, 75/96 in 37/97) izdajam

S K L E P
o objavi odloka o zazidalnem načrtu

Gaberje-del – hotel ob Tovarniški ulici
v Celju

Objavljam odlok o zazidalnem načrtu Gaberje-del –
hotel ob Tovarniški ulici v Celju, ki ga je Mestni svet mestne
občine Celje sprejel na seji dne 2. 2. 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93,
71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95) dne 2. 2. 1999 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu Gaberje-del – hotel

ob Tovarniški ulici v Celju

1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega pla-

na Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000
(Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91,
54/94 in 25/98) in s srednjeročnim družbenim planom
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni
list SRS, št. 4/86 in Uradni list RS, št. 48/90 in 25/98) se
sprejme odlok o zazidalnem načrtu Gaberje-del – hotel ob
Tovarniški ulici v Celju, katerega sestavni del je projekt, ki ga
je pod št. 05/98 izdelal Inštitut za urejanje prostora iz Celja.

2. člen
Ureditveno območje zazidalnega načrta meri v pravi

fazi 2720 m2 in zajema parcele 1610/1, 1610/2, 1610/3,
1610/4, 1610/5 in 1670/7, vse k. o. Spodnja Hudinja.

V drugi fazi si ima investitor možnost pridobiti dodatno
funkcionalno zemljišče, ki mu smiselno pripada na območju
med obema predvidenima cestama in zajema dela parcel
1724/2 in 1620/2-del, k. o. Spodnja Hudinja v izmeri ca.
600 m2.

3. člen
Zazidalni načrt predstavlja spremembo namembnosti

nekdanjega zdravstvenega doma Cinkarne v hotel vključno z
gradnjo prizidka ter možnost gradnje depandanse hotela na
zahodnem delu kompleksa.

Prvo etapo predstavlja sprememba namembnosti ter
gradnja prizidka na južni in vzhodni strani obstoječega ob-
jekta. Dimenzije obstoječega objekta s predvidenim prizid-
kom znašajo 27,15 m x 25,60 m. Obstoječi objekt ima
pritličje, nadstropje in mansardo, prizidek pa le pritličje. V
tem objektu bodo recepcija, sprejemni prostor, dvorana,
pivnica, restavracija s kuhinjo, pisarna, sanitarije z gardero-
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bami in pomožni prostori. Obstoječi objekt se rekonstruira,
streha se ohrani kot dvokapnica v naklonu ca. 30°, prizidek
pa bo imel ravno streho.

Druga etapa predstavlja gradnjo depandanse hotela
zahodno od obstoječega objekta. Predvideni so tlorisni ga-
bariti 28 m x 14 m, etažnost pa bo pritličje, nadstropje in
mansarda. Predvidena je dvokapna simetrična streha v na-
klonu ca. 30° s smerjo slemena V–Z. V objektu bodo sobe
za goste s potrebnimi spremljajočimi prostori.

4. člen
Dostop do objektov je predviden s severne strani iz

Tovarniške ulice. Parkirišče je delno že obstoječe, delno pa
ga bo potrebno še dograditi glede na potrebe realizacije
druge faze gradnje.

Funkcionalno zemljišče predstavlja kompleks, ki sedaj
pripada objektu, v primeru realizacije cest pa ga je mogoče
povečati še za pridobljeno zemljišče med obema cestama v
velikosti ca. 600 m2.

Jugovzhodni del zemljišča se uredi kot letni vrt in zele-
nice, ki jih bo v primeru povečanja funkcionalnega zemljišča
mogoče povečati proti vzhodu in jugu.

5. člen
Obstoječi objekt je priključen na že zgrajeno komunal-

no omrežje: vodovod, kanal, elektrika in telefon. Za ogreva-
nje je predviden priključek na mestno plinovodno omrežje.
Dovozni priključek je že izveden iz Tovarniške ulice, ki je v
semaforiziranem križišču priključena na Kidričevo cesto.

Zazidalni načrt tudi ohranja rezervat na podaljšano mest-
no cesto, ki bo predvidoma povezovala kompleks stare Cin-
karne s Kidričevo cesto.

Ob rekonstrukciji obstoječega objekta v hotel ter grad-
nji prizidka in novega objekta je glede zaščite pred hrupom
potrebno upoštevati elemente ocene vplivov na okolje, saj je
predvidena dejavnost locirana v ekološko degradiranem ob-
močju stare Cinkarne.

6. člen
Pri maksimalnih in minimalnih tlorisnih in višinskih ga-

baritih so mogoče smiselne tolerance, ki jih razpoložljivi
prostor dopušča. Kot toleranca je mogoča tudi sprememba
zunanje in komunalne ureditve, vendar ne na račun zmanj-
šanja parkirnih površin ter povečanje funkcionalnega zem-
ljišča proti jugu, ko bo urejena nova servisna cesta.

7. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled vsem zainteresira-

nim pri pristojni službi Mestne občine Celje za urbanizem.

8. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe.

9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 352-246/98
Celje, dne 2. februarja 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

453. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Mestne občine Celje v letu 1999

Na podlagi tretjega odstavka 110.b člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95, 1/96, 46/96, 75/96 in 37/97) izdajam

S K L E P
o objavi sklepa o začasnem financiranju potreb
iz proračuna Mestne občine Celje v letu 1999

Objavljam sklep o začasnem financiranju potreb iz pro-
računa Mestne občine Celje v letu 1999, ki ga je Mestni
svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 2. 2. 1999.

Celje, dne 2. februarja 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
39/96, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 17. in 61. člena
statuta Mestne občine Celje je Mestni svet mestne občine
Celje na seji dne 2. 2. 1999 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Mestne občine Celje v letu 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna Mestne občine Celje za leto

1999 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se potrebe porabni-
kov sredstev proračuna začasno financirajo po tem sklepu.

2. člen
Do sprejema proračuna se financiranje začasno nada-

ljuje za zakonsko določene naloge in obveznosti, sorazmer-
no prihodkom primerne porabe.

3. člen
Ostale naloge se lahko do sprejema proračuna financi-

rajo samo v sorazmerju do ustvarjenih lastnih prihodkov v
tekočem letu.

4. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom

proračunskih sredstev iz 2. člena tega sklepa lahko obsega
največ dvanajstino sredstev oziroma sorazmeren del sred-
stev realizirane povprečne zagotovljene porabe v letu 1998,
ki je bila določena z merili Ministrstva za finance.

5. člen
Ne glede na določila 3. in 4. člena tega sklepa so iz

rednega financiranja izvzeta namenska sredstva, ki se smejo
porabiti le namensko in v višini, kot so bila pridobljena.

6. člen
V času začasnega financiranja se smejo nadaljevati le

nedokončane investicije, v obsegu, kot jih je potrdil mestni
svet.
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7. člen
Od 1. 1. 1999 dalje, v obdobju začasnega financira-

nja, Mestna občina Celje, na podlagi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 56/98) ter sporazuma med Mestno občino Celje in Mini-
strstvom za kulturo, financira tudi stroške plač, splošnih
materialnih stroškov in amortizacije za javne zavode s po-
dročja kulture.

8. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge

izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem sklepom, pri
čemer morajo upoštevati zakonska določila, ki veljajo za
izvrševanje proračuna.

Prav tako se za izvrševanje tega sklepa smiselno upo-
rabljajo določila odloka o proračunu Mestne občine Celje za
leto 1998.

9. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega finan-

ciranja, bodo sestavni del proračuna občine za leto 1999 in
se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.

10. člen
Župan Mestne občine Celje je zadolžen za tekoče us-

klajevanje potreb in možnosti oziroma za realizacijo določil
tega sklepa za dosego normalnega poslovanja porabnikov
proračunskih sredstev v času začasnega financiranja.

11. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje, do veljavnosti
odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 1999.

Št. 41401/0001/99
Celje, dne 2. februarja 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

454. Sklep o ugotovitvi vrednosti točke nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999

Na podlagi tretjega odstavka 110.b člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95, 1/96, 46/96, 75/96 in 37/97) izdajam

S K L E P
o objavi sklepa o ugotovitvi vrednosti točke

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 1999

Objavljam sklep o ugotovitvi vrednosti točke nadome-
stila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999, ki ga je
sprejel Mestni svet mestne občine Celje na 2. seji dne 2. 2.
1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

Mestni svet mestne občine Celje je v skladu s četrtim
odstavkom 12. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 46/96 in 87/97) in na
podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 41/95, 77/96, 37/97 in 50/98) na seji dne 2. 2.
1999 sprejel

S K L E P
o ugotovitvi vrednosti točke nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999

Valorizirana vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč v Mestni občini Celje za leto
1999 znaša:

1. 0,1600 SIT na m2 za zemljišča skupine C in D,
2. 0,1565 SIT na m2 za zemljišča skupine A in B ter za

uporabo javnih površin.

Št. 420-1/83
Celje, dne 2. februarja 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

ČRENŠOVCI

455. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine
Črenšovci

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97
in 74/98) ter na podlagi 52. člena statuta Občine Črenšovci
(Uradni list RS, št. 30/95, 17/96 in 16/97) je Občinski
svet občine Črenšovci na 2. redni seji dne 28. 1. 1999
sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem
področju Občinske uprave občine Črenšovci

1. člen
V 4. členu se doda tretja alinea, ki glasi:
“– režijski obrat.”

2. člen
Za 6. členom se doda 6.a člen, ki glasi:
“Režijski obrat opravlja naslednje naloge:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in me-

teornih voda,
– upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in

ostalih komunalnih objektov in naprav,
– vodenje javnih del.”

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 17/2-99
Črenšovci, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.
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GORIŠNICA

456. Odlok o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Gorišnica za leto 1999

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi in na podlagi 19. člena statuta Občine Gorišni-
ca (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95, 5/96 in
Uradni list RS, št. 68/98) je Občinski svet občine Gorišnica
na 2. redni seji dne 28. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Občine Gorišnica za leto 1999

1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Gorišnica za

leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se potrebe
porabnikov sredstev proračuna začasno financirajo po tem
odloku.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sreds-

tva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu za
leto 1998.

3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega finan-

ciranja bodo sestavni del proračuna Občine Gorišnica za
leto 1999.

4. člen
Določila odloka o proračunu za leto 1998 se smiselno

uporabljajo tudi v času začasnega financiranja v letu 1999.

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem potrditve občinskega

sveta, objavi se v Uradnem listu RS, uporablja se od 1.
januarja 1999.

Št. 002-03-20/99
Gorišnica, dne 5. februarja 1999.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

457. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorišnica

Na podlagi 58., 60. in 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 9.
člena dogovora o usklajevanju meril in določanje območij,
na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list SRS, št. 19/86) in 19. člena statuta
Občine Gorišnica (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št.
12/95, 5/96 in Uradni list RS št. 68/98) je Občinski svet
občine Gorišnica na 2. redni seji dne 28. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Gorišnica

1. člen

7. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljisča v Občini Gorišnica (Uradni vestnik občin Ormož in
Ptuj, št. 17/77, 1/78, 15/83, 7/86, 9/88, 7/89, 4/90,
14/91, 28/91, 5/92, 32/92, 10/93, 8/94, 21/94 in
13/96 ter Uradni list RS, št. 17/97) se spremeni tako, da
se glasi:

Višina mesečnega nadomestila po posameznih conah
je naslednja:

A) Za hidroenergetske objekte
– SD2 8,33 SIT/m2.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem potrditve občinskega

sveta, objavi se v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1.
1999 dalje.

Št. 012-03-21/99
Gorišnica, dne 5. februarja 1999.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

GROSUPLJE

458. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih
taks v Občini Grosuplje

Na podlagi 2. člena odloka o komunalnih taksah v
Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 30/97) in 18. člena
statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Ob-
činski svet občine Grosuplje na 2. seji dne 28. 1. 1999
sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun komunalnih taks

v Občini Grosuplje

1. člen
 Vrednost točke za izračun komunalnih taks znaša

6 SIT.

2. člen
 Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem li-

stu RS.

Št. 414-2/96
Grosuplje, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.
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JESENICE

459. Odlok o spremembah odloka o priznanjih
Občine Jesenice

Na podlagi 12. in v skladu s 26. členom statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96 in 2/99)
in 26. členom poslovnika o delu Občinskega sveta občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 52/95, 37/96, 25/97 in popr.
št. 32/97) je Občinski svet občine Jesenice na 2. redni seji
dne 28. 1. 1999 na predlog komisije za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o priznanjih Občine

Jesenice

1. člen
V 6. členu odloka o priznanjih Občine Jesenice (Uradni

list RS, št. 12/96 in 31/98) se v drugem stavku za besedo
podeljuje črta besedilo “predsednik občinskega sveta” in se
ga nadomesti z besedo “župana” tako, da 6. člen pravilno
glasi:

“Plaketo podeljuje župan Občine Jesenice na slavnost-
ni seji ob občinskem prazniku.”

2. člen
V 10. členu odloka o priznanjih Občine Jesenice se

besedilo “predsednik občinskega sveta” črta in nadomesti z
besedo “župan” tako, da 10. člen pravilno glasi:

“Plakete in diplome podeli župan na slavnostni seji ob
občinskem prazniku.”

3. člen
V drugem odstavku 11. člena odloka o priznanjih Obči-

ne Jesenice se za besedo podpiše črta besedilo “predsed-
nik občinskega sveta” in se ga nadomesti z besedo “župan”
tako, da drugi odstavek 11. člena odloka ob priznanjih
Občine Jesenice pravilno glasi:

“Na diplomi, ki je posebna listina in ki jo podpiše župan
Občine Jesenice, je uporabljen grb Občine Jesenice.”

4. člen
V četrtem odstavku 18. člena odloka o priznanjih Obči-

ne Jesenice se besedilo “predsednik občinskega sveta”
črta in se ga nadomesti z besedo “župan” Občine Jesenice
tako, da 18. člen pravilno glasi:

“Častnemu občanu Jesenic se ob podelitvi naziva izro-
či posebna listina, ki jo podpiše župan Občine Jesenice.”

5. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 901-1/95
Jesenice, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, dipl. inž. l. r.

KOBARID

460. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 2.
redni seji dne 14. 1. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

I
Na zemljišču s parcelno številko 2305/3, k.o. Sedlo,

stanovanjska stavba v izmeri 5 m2 in na zemljišču s parcelno
številko 2305/4, k.o. Sedlo, dvorišče v izmeri 122 m2, ki je
vpisano kot javno dobro - ceste, se ukine javno dobro zaradi
prodaje zemljišča za funkcionalno zemljišče k stanovanjski
stavbi Homec 8 in za ureditev zemljiškoknjižnega stanja z
dejanskim, ker je na zemljišču s parcelno številko 2305/3,
k.o. Sedlo, že zgrajena stanovanjska stavba.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 466-10/97
Kobarid, dne 14. januarja 1999.

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič, inž. l. r.

461. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 2.
redni seji dne 14. 1. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

I
Na zemljišču s parcelno številko 3852/6 k.o. Borjana,

dvorišče v izmeri 104 m2, ki je vpisano kot splošno ljudsko
premoženje, z zaznamovanim organom uprave Občino Tol-
min, se ukine javno dobro zaradi prodaje zemljišča za funk-
cionalno zemljišče k stanovanjski stavbi Borjana 15a.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 450-1/98
Kobarid, dne 14. januarja 1999.

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič, inž. l. r.
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KOČEVJE

462. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta za območje S15 – K RINŽI

Na podlagi 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 43/89, Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 33. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 16. člena
statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 –
pop., 23/97, 65/98 in 77/98), je Občinski svet občine
Kočevje na 2. redni seji dne 1. 2. 1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

za območje S15 – K RINŽI

1. člen
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta za ob-

močje S15 – K RINŽI, ki ga je izdelal DIA, d.o.o., iz Ljublja-
ne pod št. proj. 061/98 v decembru 1998 za dobo 30 dni.

2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Kočevje,

na oddelku za okolje in prostor, Ljubljanska 26, Kočevje in
Krajevne skupnosti Kočevje-mesto, TZO 8, 1330 Kočevje.

3. člen
V času javne razgrnitve bo oddelek za okolje in prostor

Občine Kočevje organiziral javno razpravo (obravnavo) o
osnutku zazidalnega načrta. O kraju in času razprave bodo
občani obveščeni naknadno.

4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svo-

je pripombe in predloge v knjigo pripomb, ki bo na mestu
javne razgrnitve, ali pa jo pisno posredujejo na naslov: Obči-
na Kočevje, Oddelek za okolje in prostor, Ljubljanska 26,
1330 Kočevje. Rok za pripombe in predloge poteče tride-
seti dan po začetku javne razgrnitve.

5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 352-7/98-141
Kočevje, dne 2. februarja 1999.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, dipl. inž. gr. l. r.

463. Spremembe in dopolnitve pravilnika za
vrednotenje športnih programov v Občini
Kočevje

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS,
št. 39/95, 48/95 – pop., 23/97, 65/98 in 77/98) je
Občinski svet občine Kočevje na 2. redni seji dne 1. 2.
1999 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A

za vrednotenje športnih programov v Občini
Kočevje

l. člen
V pravilniku za vrednotenje športnih programov v Obči-

ni Kočevje (Uradni list RS, št. 77/98) se spremeni 11. člen
tako, da glasi:

»Dosedanji sistem financiranja športnih programov ve-
lja do zaključka prvega javnega razpisa iz 7. člena pravilnika
oziroma najkasneje do 30. 6. 1999.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati z

dnem sprejema.

Št. 621-2/97-153
Kočevje, dne 2. februarja 1999.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, dipl. inž. gr. l. r.

KOMEN

464. Odlok o merilih za določanje plačil in načinu
izvajanja socialno-varstvene storitve “pomoč
družini na domu”

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. od 72/93 do 10/98), 43. in 100. člena
zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), 6.
člena pravilnika o standardih in normativih socialno-varstve-
nih storitev (Uradni list RS, št. 52/95) in 16. člena statuta
Občine Komen (Uradne objave, št. 10/95, Uradni list RS,
št. 14/96 in 63/98) je Občinski svet občine Komen na
redni seji dne 2. februarja 1999 sprejel

O D L O K
o merilih za določanje plačil in načinu izvajanja

socialno-varstvene storitve “pomoč družini
na domu”

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa merila, po katerih se določi višina

plačila za socialno-varstveno storitev (v nadaljnjem besedilu:
storitev) pomoč družini na domu in način izvajanja storitve.

2. člen
Javno službo za storitev pomoč družini na domu lahko

opravljajo javni socialno-varstveni zavodi na podlagi nepo-
sredne pogodbe o izvajanju in druge pravne osebe oziroma
zasebniki, v skladu s predpisanimi standardi in normativi na
podlagi koncesije, ki jo podeli občinski upravni organ.

3. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upra-

vičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih,
ko oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
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4. člen
Upravičenec ali drugi zavezanci so dolžni plačati stroš-

ke storitev socialne oskrbe na domu po pravilniku.
Drugi zavezanci (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) za

plačilo storitev po tem odloku so poleg upravičenca osebe,
ki so jih po zakonu ali iz kakega drugega pravnega naslova
dolžni preživljati.

II. VRSTA IN OBSEG STORITEV

5. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste stori-

tev:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Kot gospodinjska pomoč, se šteje pomoč pri:
– pripravi hrane,
– vzdrževanju stanovanjskih prostorov,
– čiščenju,
– pranju,
– likanju,
– postiljanju,
– nakupovanju,
– ogrevanju prostorov (kurjenju),
– drugih delih po dogovoru z upravičencem.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, se šteje

pomoč pri:
– oblačenju,
– hranjenju,
– opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, se šteje:
– družabništvo,
– preprečevanje osamljenosti, odtujenosti, strahu in

predsodkov,
– pomoč za samopomoč,
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorods-

tvom,
– spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov in priprava upravičenca ter nje-

gove družine na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na potrebe upra-

vičencev določi izvajalec javne službe.
Samo izvajanje storitve traja do največ 4 ure dnevno

oziroma 20 ur tedensko po osebi.

III. UPRAVIČENCI DO STORITVE

6. člen
Upravičenci do storitve socialne oskrbe na domu so:
– osebe stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekaj-

urno dnevno pomočjo ohranjajo zadovoljivo duševno in tele-
sno počutje, tako da jim institucionalno varstvo ni potrebno,

– osebe mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski zaradi
invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja,

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb oziroma delovni
invalidi I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nespo-
sobni za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve
nadomešča varstvo v instituciji,

– družine kronično bolnih otrok ali otrok z motnjami v
telesnem ali duševnem razvoju, če jim uporaba storitve na-
domešča institucionalno varstvo.

O upravičenosti se upravičencu izda odločba.

IV. DOLOČANJE CEN STORITEV

7. člen
Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe na

domu, ki jo je deležen upravičenec.
Storitev se zaračunava po dejansko opravljenih urah.
Cena storitve oskrbe na domu je sestavljena iz nasled-

njih elementov:
– stroški za plače,
– prispevki delodajalca,
– materialni stroški.
Cena storitve oskrbe na domu ne zajema sredstev za

investicijsko vzdrževanje in investicije.
Ceno urne postavke na predlog izvajalca javne službe

določi Občinski svet občine Komen.
V primeru, da se posamezni elementi cene povišajo se

uskladitev cene opravi po posameznih elementih cene po
naslednjih merilih:

– stroški za plače, skladno s spremembami izhodiščne
plače za I. tarifni razred za negospodarstvo ob upoštevanju
zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in
v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) in na
njegovi osnovi sprejetih podzakonskih aktov ter določb ko-
lektivne pogodbe dejavnosti,

– prispevki delodajalca, skladno s spremembami zako-
na ali na njem temelječega predpisa,

– materialni stroški skladno z uradno ugotovljeno rastjo
cen na drobno.

Uskladitev cene opravi izvajalec javne službe. Struktur-
no povečana cena storitve začne veljati s prvim dnem v
naslednjem mesecu.

V. VIŠINA PLAČILA STORITVE

8. člen
Upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik ter zavezanci

uveljavljajo pravico do storitve socialne oskrbe na domu z
vlogo pri izvajalcu javne službe. Vloga mora vsebovati tudi
zahtevane dokumente, na podlagi katerih se lahko izračuna
višina plačila storitve.

9. člen
Storitev socialne oskrbe na domu je v celoti brezplačna

za naslednje skupine upravičencev:
– prejemki denarnega dodatka, kot edinega vira pre-

življanja po zakonu o socialnem varstvu,
– prejemke denarnega dodatka po zakonu o social-

nem varstvu,
– prejemnike nadomestila za invalidnost po zakonu o

družbenem varstvu odraslih telesno in duševno prizadetih
oseb (Uradni list SRS, št. 41/83),

– otroke, ki so upravičeni do dodatka za nego po zako-
nu o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 71/94
in 73/95).

10. člen
Višino plačila upravičenca ali zavezanca se določi z

odločbo o upravičenosti na podlagi lestvice, ki upravičence
ali zavezance razvršča v plačilne razrede, upoštevaje bruto
mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s pov-
prečno bruto mesečno plačo na zaposlenega v Republiki
Sloveniji v predpreteklem mesecu.

V posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci
ali zavezanci določen odstotek cene storitev, in sicer:
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Plačilni Bruto mesečni dohodek Višina plačila
razred na družinskega člana v % od bruto % od cene storitve

povprečne plače na zaposlenega
v RS v predpreteklem mesecu

1. do 50% 15%

2. nad 50% do 65% 25%

3. nad 65% do 80% 35%

4. nad 80% do 100% 50%

5. nad 100% do 125% 65%

6. nad 125% do 150% 85%

7. nad 150% 100%

Ne glede na določila v prvem in drugem odstavku tega
člena se lahko v izjemnih primerih pri določitvi plačila upo-
števa tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski
socialni položaj družine in določi:

– višje plačilo, če ugotovi, da je dejanski socialni polo-
žaj družine boljši kot izhaja iz njenega izkazanega dohodka,

– nižje plačilo, če ugotovi, da kljub večjemu izkazane-
mu dohodku družina živi v težkih socialnih razmerah.

Na podlagi odločbe o upravičenosti se upravičencu ali
drugemu zavezancu izstavi račun.

11. člen
Dohodke upravičenca ali zavezanca določajo vsi do-

hodki in osebni prejemki, ugotovljeni na način kot ga določa
zakon o socialnem varstvu za upravičence do denarnega
dodatka.

12. člen
Če se dohodki ali socialne razmere v družini upravičen-

ca ali zavezancev v času nudenja storitve bistveno spreme-
nijo, se plačilo določi na novo, upoštevaje novo stanje.

Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile pod-
laga za določitev plačila, je upravičenec ali so zavezanci
dolžni v 15 dneh sporočiti izvajalcu javne službe.

Upravičencu ali zavezancu, ki ne ravna v skladu z dolo-
čili drugega odstavka tega člena, se razlika zaradi prenizke-
ga plačila, poračuna od dneva spremembe dejstev in okoliš-
čin skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, naslednji me-
sec po ugotovitvi navedenih dejstev in okoliščin.

VI. JAVNO POOBLASTILO

13. člen
Za opravljanje javne službe “Pomoč družini na domu”

za zbiranje podatkov, izdajo odločbe na 1. stopnje in vode-
nje evidenco socialnega položaja upravičencev ali zavezan-
cev Občina Komen pooblašča pogodbenega izvajalca. O
pritožbah zoper odločbe odloča župan Občine Komen.

Izvajalec javne službe izbira, obdeluje, shranjuje, po-
sreduje, varuje in uporablja osebne podatke vsebovane v
evidencah, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 8/90 in 19/91).

VII. ODGOVORNOST ZA RESNIČNOST PODATKOV

14. člen
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za re-

sničnost podatkov, ki jih navede v vlogi.
Če pristojni organ ugotovi neresničnost podatkov, do-

loči polno plačilo storitve za celotno obdobje izvajanja
storitve.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Cena storitev socialne oskrbe na domu je po sprejemu

tega odloka 1.250 SIT/uro (bruto), ki se spreminja v skladu
z določili 7. člena.

16. člen
Do oddaje koncesije se s Centrom za socialno delo

Sežana sklene neposredna pogodba.

17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 06202-01/99
Komen, dne 2. februarja 1999.

Župan
Občina Komen

Uroš Slamič l. r.

465. Odlok o turistični taksi v Občini Komen

Na podlagi 22. in 23. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 16. člena statuta
Občine Komen (Uradne objave št. 10/95, Uradni list RS, št.
14/96 in 63/98) je Občinski svet občine Komen na seji
dne 2. februarja 1999 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Komen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Obči-

ni Komen, način poročanja in nadzor.

2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga pla-

čuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališ-
ča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu porav-
na storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.
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3. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti;
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice;
– učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobra-

ževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizira-
jo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter ver-
ske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti;

– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem
gostinskem obratu več kot 30 dni;

– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in šport-
nih tekmovanj;

– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in
sporazumih oproščeni plačila takse.

Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti;
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki

prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v med-
narodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.

4. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga nameni za

poravnavanje stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami iz
2. člena tega odloka, in sicer predvsem za:

– turistične informacije in usmerjene s pomočjo ustrez-
ne prometne signalizacije;

– pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva za
promocijo turistične ponudbe;

– prireditve;
– vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih na-

sadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so name-
njene turistom ter programov urejanja okolja, ki jih izvajajo
turistična in okolje varstvena društva;

– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja turizma;

– druge naložbe na področjih turizma v občini, po pro-
gramu razvoja turizma.

II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE

5. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom o pospeševanju

turizma (ZPT) določa v točkah.
Za območje Občine Komen se določi turistična taksa v

višini 8 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število

točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke določi v
skladu z zakonom o pospeševanju turizma Vlada Republike
Slovenije.

6. člen
Višina turistične takse je določena ob upoštevanju vr-

ste turističnih gostinskih obratov v občini ter obsega ugod-
nosti in storitev, ki se jih brezplačno nudi turistom.

III. PLAČEVANJE TURISTIČNE TAKSE IN NADZOR

7. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajal-

ci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje,
morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja ter
nakazati pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za
pretekli mesec, na poseben račun občine.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odva-
jati turistično takso za prenočevanje turista tudi v primeru, če
mu ne zaračunavajo storitev za prenočevanje.

8. člen
Osebe iz 7. člena tega odloka so v roku, ki ga določa

prejšnji člen, dolžne predložiti občini in pristojnemu davčne-
mu organu mesečno poročilo o plačani turistični taksi.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov
pravne ali fizične osebe, društva, nastanitvene zmogljivosti,
število prenočitev turistov, število prenočitev oseb, ki so
uveljavljale olajšave in oprostitve, znesek plačane takse ter
obdobje, na katero se poročilo nanaša.

Poročilo iz prvega odstavka tega člena morajo pravne
in fizične osebe ter društva posredovati na obrazcu, ki je
predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.

9. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse

ter vodenjem evidenc opravlja pristojen davčni organ.
Nadzor opravlja tudi pristojni občinski organ uprave v

okviru svojih pooblastil.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
Za druga vprašanja, ki jih ta odlok izrecno ne ureja, se

uporablja zakon o pospeševanju turizma neposredno.

11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

krajevni turistični taksi v Občini Sežana (Uradne objave, št.
28/91).

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 42305-02/99-1
Komen, 2. februarja 1999.

Župan
Občina Komen

Uroš Slamič l. r.
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466. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Komen za leto 1999

Na podlagi prve alinee 56. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta
Občine Komen (Uradne objave, št. 10/95, Uradni list RS,
št. 14/96 in 63/98), je Občinski svet občine Komen na
svoji seji dne 2. 2. 1999 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Komen za leto 1999

1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto
1999 znaša 0,539 SIT/m2.

2
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 1999 dalje.

Št. 42306-01/99-1
Komen, dne 2. februarja 1999.

Župan
Občina Komen

Uroš Slamič l. r.

KOMENDA

467. Statutarni sklep Občine Komenda

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), je Občinski svet občine Komenda na 2.
seji dne 28. 1. 1999 sprejel

S T A T U T A R N I   S K L E P
Občine Komenda

1. člen
Ta statutarni sklep ureja najpomembnejša vprašanja

konstituiranja Občine Komenda in organizacijo ter delovanje
njenih organov do sprejema statuta.

2. člen
Občina Komenda je temeljna samoupravna lokalna

skupnost. Območje Občine Komenda določa zakon.
Občina Komenda je konstituirana potem, ko se konsti-

tuira občinski svet; izvolijo občinski odbori in nadzorni od-
bor; sprejme ta statutarni akt; sprejme začasni akt o organi-
zaciji in delu občinske uprave ter sistemizacija delovnih mest
v občinski upravi.

3. člen
Sedež Občine Komenda je v Komendi, Zajčeva 23.
Občina Komenda ima svoj pečat. Pečat je okrogle

oblike in ima v sredini grb Občine Komenda, na zgornjem
obodu pečata ima napis OBČINA KOMENDA, pod grbom
pa napis KOMENDA.

Občinski svet občine Komenda ima pečat okrogle obli-
ke z grbom Občine Komenda v sredini, na zgornjem robu
pečata napis OBČINA KOMENDA – OBČINSKI SVET, pod
grbom pa napis KOMENDA.

Župan ima pečat okrogle oblike z grbom Občine Ko-
menda v sredini, napisom OBČINA KOMENDA – ŽUPAN ob
gornjem robu pečata in pod grbom napis KOMENDA.

4. člen
Občina Komenda (v nadaljevanju: občina) na svojem

območju samostojno ureja lokalne zadeve javnega pomena.
Občina opravlja tudi zadeve lokalnega pomena, ki so

določene v 21. členu zakona o lokalni samoupravi ter zade-
ve, ki so določene z določbami drugih zakonov.

5. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan,
– nadzorni odbor.

6. člen
Občinski svet (v nadaljevanju: svet) je najvišji organ

odločanja v občini.
Svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut občine,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema odloke in druge občinske akte (odredbe,

pravilnike, navodila, sklepe),
– sprejema premoženjsko, delitveno in kadrovsko bi-

lanco občine,
– določa lastne vire financiranja,
– določa višino najemnin in zakupnin za objekte, ki so

v lasti občine,
– določa višino nadomestila za uporabo stavbnega zem-

ljišča,
– daje soglasja o namenski porabi sredstev, pridoblje-

nih s koncesijami ali dobičkom javnih podjetij,
– določa obseg in višino taks, pristojbin, odškodnin in

drugih prihodkov občine,
– odloča o uvedbi samoprispevka,
– odloča o finančnem zadolževanju občine pod pogoji,

določenimi z zakoni,
– daje pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti v

zadevah, s katerimi se posega v ustavni položaj in pravice
občine,

– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– na predlog župana sprejema akt o organizaciji in

delovnih področjih občinske uprave,
– imenuje podžupana občine,
– določa način in pogoje opravljanja občinskih javnih

služb,
– daje soglasja k ureditvi območja občine z nepromet-

nimi znaki,
– odloča o povezovanju občine v pokrajino,
– potrjuje začasne nujne ukrepe,
– imenuje predsednika in člane nadzornega odbora,
– ustanavlja občinske odbore ter voli in razrešuje pred-

sednike in njihove člane,
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– imenuje komisije in druga stalna in začasna delovna
telesa,

– nadzoruje delo odborov, župana in podžupana in
delo občinske uprave,

– razpisuje referendum,
– daje pobude za sklic zborov občanov,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja

občine,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin in nepremič-

nin,
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter

gospodarske javne službe ter sprejema koncesijske akte,
– daje soglasja k cenam komunalnih storitev,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti,
– daje mnenje k imenovanju predstojnikov republiških

organov, pristojnih za občino,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon.
Do sprejema poslovnika sveta ureja vprašanja njegove-

ga delovanja začasni poslovnik, ki ga je sprejel občinski svet
na prvi seji.

7. člen
Župan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa občino in občinski svet,
– vodi seje občinskega sveta,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega

sveta in občinskih odborov,
– načrtuje, organizira, usmerja in nadzira delo občin-

ske uprave,
– sklepa pogodbe, usmerja in odreja porabo proračun-

skih sredstev,
– skrbi za upravljanje z občinskim premoženjem,
– ima splošno pooblastilo za odločanje o pridobitvi ali

odsvojitvi premičnin v lasti občine, katerih posamična vred-
nost, skupna vrednost v okviru enega posla ali skupna vred-
nost v obdobju enega meseca ne presega 2,000.000 SIT,

– predlaga kandidata za podžupana,
– imenuje in razrešuje višje upravne delavce v občinski

upravi,
– predlaga organizacijo in delovno področje občinske

uprave,
– sprejme načrt delovnih mest v občinski upravi,
– sprejema začasne nujne ukrepe,
– imenuje in razrešuje vodje posameznih projektov,
– sklepa pogodbe z zunanjimi strokovnimi sodelavci za

izvedbo posameznih nalog občine,
– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statu-

tarni sklep.

8. člen
Nadzorni odbor, katerega naloge določa zakon, ima

predsednika in 6 članov.
Delo nadzornega odbora ureja poslovnik, ki ga sprej-

me nadzorni odbor z večino vseh članov. Do sprejema po-
slovnika se za delo odbora smiselno uporabljajo določbe
začasnega poslovnika sveta.

Nadzorni odbor se konstituira na svoji prvi seji.

9. člen
Organizacijsko in delovno področje občinske uprave

ureja začasni akt o organizaciji občinske uprave, ki ga na
predlog župana sprejme svet.

Akt iz prejšnjega odstavka ureja tudi notranjo organiza-
cijo ter položaj zaposlenih v upravi, v skladu z zakonom.

10. člen
Upravne naloge občinske uprave opravljajo zaposleni v

upravi, ki jih zaposli župan v skladu s sistemizacijo delovnih
mest občinske uprave.

Sklep o sistematizaciji delovnih mest sprejme župan po
sprejetju akta o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave. Delavce občinske uprave sprejema v delovno raz-
merje župan. Višje upravne delavce in upravne delavce ime-
nuje v naziv župan.

11. člen
Odloki in drugi splošni akti, ki jih je sprejela občinska

skupščina in občinski svet prejšnje Občine Kamik, ostanejo
v veljavi, dokler ni z novimi odločitvami sveta posamezno
vprašanje urejeno na novo.

12. člen
Ta statutarni sklep začne veljati takoj in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01504-1/99
Komenda, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Komenda

Tomaž Drolec l. r.

468. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Komenda

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Urad-
ni list RS, št. 62/94) v povezavi s 23. členom istega zakona
in 6. člena statutarnega sklepa Občine Komenda, je Občin-
ski svet občine Komenda na 2. seji dne 28. 1. 1999 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank

v Občini Komenda

1. člen
Stranke, katerim listam so pripadli mandati za člane

občinskega sveta, pripadajo sredstva iz proračuna Občine
Komenda v višini 30 tolarjev mesečno za vsak dobljeni glas
na volitvah v občinski svet.

2. člen
Sredstva se stranki dodeljujejo mesečno na njen žiro

račun.
3. člen

Znesek iz 1. člena tega sklepa se mesečno usklajuje z
indeksom rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih znanih po-
datkih Urada RS za statistiko.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1999.

Št. 01504-4/99
Komenda, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Komenda

Tomaž Drolec l. r.
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469. Sklep o organizaciji in delovnih področjih
občinske uprave Občine Komenda

Na podlagi 49. člena (a, b, c, č, d) zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 6. člena statutarnega
sklepa Občine Komenda je Občinski svet občine Komenda
na 2. seji dne 28. 1. 1999 sprejel

S K L E P
o organizaciji in delovnih področjih občinske

uprave Občine Komenda

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta sklep določa organizacijo in delovna področja ob-

činske uprave Občine Komenda (v nadaljevanju: občinska
uprava) in odločanje o upravnih stvareh.

2. člen
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine v

skladu z zakoni in drugimi predpisi samostojno opravlja
upravne, strokovno tehnične, organizacijske, razvojne in dru-
ge naloge iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo
prenešene z zakoni.

3. člen
Funkcije, položaj, pravice in obveznosti občinske upra-

ve ter njen odnos do župana, občinskega sveta, ter občanov
določa zakon.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODROČJA OBČINSKE
UPRAVE

4. člen
Občinska uprava je organizirana kot enoten občinski

urad, ki opravlja njene upravne naloge in je individualno
voden.

V sestavi občinskega urada delujejo strokovnjaki za
delovna področja občinske uprave.

5. člen
Občinsko upravo vodi, usmerja in nadzoruje župan.

6. člen
Za potrebe nemotenega funkcioniranja občine in nje-

nih organov ter izvajanje nekaterih strokovnih nalog iz pri-
stojnosti občine se lahko izvedba teh nalog poveri zunanjim
strokovnim sodelavcem in družbam, oziroma sprejme ustre-
zen akt o sklenitvi koncesije, ki ga sprejme občinski svet.

7. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.
8. člen

Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje
župan.

Višje upravne in upravne delavce imenuje v naziv žu-
pan. Župan odloča o njihovem napredovanju v višji naziv,
oziroma višji plačilni razred in o njihovi razrešitvi.

Koeficient za določanje plače delavcev v občinski upravi
določi župan.

O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi
odloča župan.

9. člen
Občinska uprava opravlja naloge na področjih:
– financ;
– pravnih, kadrovskih in splošnih zadev;
– predšolske vzgoje, izobraževanja in športa;
– kulture in raziskovalne dejavnosti;
– zdravstvenega in socialnega varstva;
– gospodarske dejavnosti in turizma;
– gospodarskih javnih služb in prometa;
– prostora in okolja;
– gospodarjenja z nepremičninami;
– stanovanjskega gospodarstva;
– varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– komunalnega nadzorstva.
Občinska uprava opravlja:
– strokovne in organizacijske naloge ter administrativ-

no tehnična opravila za župana, občinski svet ter za njegove
odbore, komisije in druga delovna telesa;

– strokovne naloge v zvezi z volitvami, referendumi in
ljudsko iniciativo ter

– druge naloge iz občinske pristojnosti, ki so določene
z zakoni in drugimi predpisi.

10. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz izvirne pri-

stojnosti občinske uprave in iz prenesene državne pristojno-
sti izdaja odločbe na prvi stopnji višji upravni delavec.

O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti
odloča župan.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje.

11. člen
Župan lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo

zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za oprav-
ljanje posameznih dejanj ali za vodenje celotnega postopka
in za odločanje v upravnih stvareh.

12. člen
O izločitvi župana odloča občinski svet.
O izločitvi višjega upravnega delavca odloča župan.

III. KONČNE DOLOČBE

13. člen
Župan izda sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi

v enem mesecu po sprejemu tega odloka.

14. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha na območju

Občine Komenda veljati odlok o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 47/95, 20/98).

15. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 01504-2/99
Komenda, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Komenda

Tomaž Drolec l. r.
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470. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
letu 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94), 34.a člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98),
6. člena statutarnega sklepa Občine Komenda je Občinski
svet občine Komenda na 2. seji dne 28. 1. 1999 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v letu

1999

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Komenda za leto 1999

se financiranje javne porabe začasno nadaljuje na podlagi
proračuna Občine Kamnik za leto 1998, vendar najdlje do
1. 7. 1999.

2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne na-

mene upoštevati toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmer-
no porabljenih v istih obdobjih po proračunu Občine Kamnik
za leto 1998.

V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financira-
nje investicij v teku.

3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega fi-

nanciranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
1999.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 1999.

Št. 01504-3/99
Komenda, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Komenda

Tomaž Drolec l. r.

471. Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev
Občine Komenda, članov delovnih teles
občinskega sveta in župana ter nadzornega
odbora

Na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih
organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I
in 4/93); 4. in 11. člena zakona o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96); 34.a in 100.b člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter na
podlagi začasnega statutarnega sklepa, sprejetega na 2.
seji Občinskega sveta občine Komenda dne 28. 1. 1999,
je Občinski svet občine Komenda na 2. seji dne 28. 1.
1999 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah in delih plač funkcionarjev Občine
Komenda, članov delovnih teles občinskega

sveta in župana ter nadzornega odbora

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa višino in način določanja plač, de-

lov plač, sejnin in drugih prejemkov občinskih funkcionar-
jev, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter
nadzornega odbora v Občini Komenda.

2. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani ob-

činskega sveta.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno. Župan se lahko odloči, da bo opravljal funkcijo po-
klicno.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo opravljal funkcijo poklicno. O poklicnem opravljanju
funkcije podžupana odloči občinski svet.

3. člen
Za opravljanje funkcij imajo občinski funkcionarji pravi-

co do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do
dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
Članom delovnih teles občinskega sveta in župana ter

nadzornega odbora pripada za njihovo delo del plače oziro-
ma sejnina v skladu s tem pravilnikom.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE IN DELA PLAČE

4. člen
Osnovna plača za opravljanje funkcije znaša za:
1. župana v višini 5,0 količnika
2. podžupana v višini 3,5 količnika
3. člana občinskega sveta v višini 0,3 količnika.
Dodatek za opravljanje funkcije župana znaša 50% nju-

ne osnovne plače.

5. člen
Če opravlja župan ali podžupan funkcijo nepoklicno,

mu pripada del plače v višini 50% plače, ki bi jo imel, če bi
funkcijo opravljal poklicno.

Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu
delovnega telesa ne pripada del plače oziroma sejnina, ki
pripada ostalim članom občinskega sveta oziroma članom
delovnih teles.

6. člen
Za delo v komisijah in drugih delovnih teles občinskega

sveta in župana, pripada članom del plače oziroma sejnina,
ki znaša za:

1. predsednika v višini 0,15 količnika
2. člana v višini 0,07 količnika.

7. člen
Skupni del plače člana občinskega sveta, ki vodi ali

sodeluje v delovnih telesih, obračunano tako mesečno kot
letno, ne sme presegati 15% dela plače najvišje vrednotene
funkcije v občini za nepoklicno opravljanje funkcije.
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8. člen
Odločbo o plači in delu plače, določeni na podlagi

tega pravilnika, izda za posameznega funkcionarja komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

9. člen
Za delo v nadzornem odboru pripada članom sejnina,

ki znaša za:
1. predsednika v višini 0,3 količnika
2. člana v višini 0,15 količnika.

10. člen
Če vodi sejo delovnega telesa namestnik predsednika,

mu pripada del plače oziroma sejnina, kot je določena za
predsednika.

11. člen
Če se član občinskega sveta, delovnih teles občinske-

ga sveta in župana ali nadzornega odbora ne udeleži seje,
mu ne pripada del plače oziroma sejnina, določena s tem
pravilnikom.

Evidenco prisotnosti na sejah občinskega sveta vodi za
to zadolženi delavec občinske uprave.

Evidenco prisotnosti na sejah delovnih teles vodi pred-
sednik delovnega telesa oziroma delavec občinske uprave,
ki opravlja delo tajnika delovnega telesa.

12. člen
Za opravljanje administrativno-tehničnih opravil za de-

lovna telesa občinskega sveta in župana ter nadzornega
odbora, pripada tajnikom sejnina, ki znaša v višini 0,15
količnika.

13. člen
Osnova za obračun plače, dela plače oziroma sejnine

je znesek, ki je kot izhodiščna plača za I. tarifni razred za
polni delovni čas dogovorjen s kolektivno pogodbo za ne-
gospodarske dejavnosti.

III. DRUGI PREJEMKI

14. člen
Osebe iz prvega člena tega pravilnika imajo pravico do

povračila dokumentiranih stroškov, ki jih imajo pri opravlja-
nju funkcije, funkcionarji pa tudi do nadomestil in drugih
prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.

15. člen
Osebe iz 1. člena tega pravilnika imajo pravico do

povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice,
dejanski stroški prevoza, stroški prenočevanja) v skladu z
zneski drugih osebnih prejemkov in povračil, ki jih določajo
veljavni predpisi.

Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravi-
čenec uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga
za službeno potovanje, ki ga izda župan ali po njegovem
pooblastilu podžupan oziroma tajnik občine, za župana pa
tajnik ali podžupan občine.

IV. NAČIN IZPLAČEVANJA

16. člen
Sredstva za izplačevanje plač, delov plač, sejnin in

povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku,
se zagotovijo iz sredstev proračuna Občine Komenda.

17. člen
Povračila stroškov, opredeljenih s tem pravilnikom, se

praviloma izplačujejo 1. in 15. v mesecu za preteklo obdobje.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim

funkcionarjem, članom delovnih teles občinskega sveta in
župana ter nadzornega odbora se izplačajo za nazaj, in sicer
od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.

19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 11006-1/99
Komenda, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Komenda

Tomaž Drolec l. r.

KOZJE

472. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Kozje za leto 1999

Na podlagi 57. in 33. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94
- odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
- obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 17. člena statuta
Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) je Občinski svet
občine Kozje na 1. redni seji dne 10. 12. 1998 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe

v Občini Kozje za leto 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 1999

oziroma najkasneje do 31. 3. 1999 se bodo potrebe javne
porabe financirale na podlagi odloka o proračunu Občine
Kozje za leto 1998.

2. člen
Proračunskim porabnikom se v obdobju začasnega fi-

nanciranja zagotavljajo sredstva v višini do 1/12 sredstev
mesečno, ki so jim bila razporejena v skladu s proračunom
za leto 1998.

3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v

obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna
Občine Kozje za leto 1999.
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4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi, uporab-

lja pa se od 1. januarja 1999 dalje.

Št. 06202-01/98-001
Kozje, dne 10. decembra 1998.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

473. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Kozje za leto 1999

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in 20. člena pravilnika o
enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stano-
vanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list
SRS, št. 8/87), 2. člena navodila za podrobnejši izračun
sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavb-
nega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in naprava-
mi sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 20/90) ter na
podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št.
54/95) je Občinski svet občine Kozje na 3. redni seji dne
28. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za

stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini

Kozje za leto 1999

1. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanj-

ske površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III.. stopnje
opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške komunalne-
ga urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča,
znaša na dan 1. 1. 1999 za območje Občine Kozje
117.800 SIT.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–
200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 1999
17.665 SIT za m2 koristne stanovanjske površine, in sicer:

– stroški za naprave individualne komunalne rabe
7.875 SIT za m2 koristne stanovanjske površine,

– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe
9.790 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.

3. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od pov-

prečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša
0,9% povprečne gradbene cene.

4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zem-

ljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih

zemljišč se med letom valorizirajo v skladu z določili zakona
o stavbnih zemljiščih.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalne-
ga urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kozje za leto 1998, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/98.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-3-003/99
Kozje, dne 28. januarja 1998.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

474. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 1999

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), 56. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), ter 17. člena
statuta Občine Kozje je Občinski svet občine Kozje na
3. redni seji dne 28. 1. 1999 sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 1999

1. člen
Usklajena vrednost točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje v
letu 1999 znaša 0,117 SIT.

2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. ja-

nuarja 1999 dalje.

3. člen
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati sklep o uskla-

ditvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 1998, ki je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 20/98.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 06202-3-002/99
Kozje, dne 28. januarja 1998.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.
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KRŠKO

475. Odlok o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), 29. 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, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS, in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet
občine Krško na 2. seji dne 25. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana Občine Krško za obdobje 1986–2000

in družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990

1. člen
Odlok določa spremembe in dopolnitve dolgoročnega

plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list
SRS, št. 7/90, Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92,
13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97 in 62/98) in druž-
benega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990 (Urad-
ni list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni list RS, št. 38/90,
8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97 in
62/98), ki se nanašajo na:

A) Razširjeno ureditveno območje naselja Brod
B) Območje bencinskega servisa Križaj.

2. člen
A) Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v karto-

grafskem delu plana Občine Krško, na listih TTN Kostanjevi-
ca 16 v merilu 1:5000 in tudi v merilu 1:25000.

Dopolni se preglednica prostorsko izvedbenih načrtov
(PIN) tako, da se: v točki 7.3.1. Prostorski izvedbeni načrti
(PIN) v tabeli pod skupino KS Podbočje doda besedilo pod
naziv PIN po KS:

A) »ZN Razširjeno ureditveno območje naselja Brod«.
B) »ZN Bencinski servis Križaj«.
Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v kartograf-

skem delu plana Občine Krško, na listih TTN Kostanjevica
16 v merilu 1:5000 in tudi v merilu 1:25000.

3. člen
Črta se zadnji odstavek poglavja 4. zasnova namenske

rabe prostora pod 4.4. Gospodarska infrastruktura (izven
naselij) in nadomesti z novim besedilom, ki glasi:

»V planu so določene nove lokacije bencinskih črpalk v
Krškem (južno od pokopališča), pri Kostanjevici (v industrij-
ski coni), na Raki in na Senovem. Lokacija bencinske črpal-
ke v KS Podbočje je pri Križaju. Lokacija je prikazana na
karti TTN v merilu 1:5000.«

4. člen
Prostorske sestavine plana Občine Krško se dopolnijo

s programskimi zasnovami za:
A) Razširjeno ureditveno območje naselja Brod.
B) Območje bencinskega servisa Križaj.
Programske zasnove podrobno opredeljujejo predvi-

den poseg in določajo:
Območje po parcelnih številkah in namenska raba po-

vršin
A) Območje namenjeno novi pozidavi leži med obstoje-

čo pozidavo in lokalno cesto Križaj–Podbočje, ki ima opre-
deljeno namensko rabo kot prvo območje kmetijskih
zemljišč.

Meja območja urejanja zajema naslednje obodne par-
cele, ki so hkrati tudi parcele zajete znotraj območja ureja-
nja: k. o. Vel. Mraševo: 887/1, 886/1-d, 886/2-d, 884/2-
d, 860/1-d, 875/1-d, 870/1-d.

Površina urejanja je 0,80 ha.

Organizacija dejavnosti
Na območju se pridobijo 3 gradbene parcele, ki bi

smiselno zapolnile obstoječo stanovanjsko pozidavo in kme-
tijsko dejavnost s kmetijskimi površinami. Na srednji parceli
se zgradi proizvodna hala za dejavnost trsničarstva, dreve-
sničarstva, jagodičarstva in vinogradništva. Objekt je name-
njen cepljenju, vzgajanju in shranjevanju sadik.

Tehnološki pogoji in omejitve
Proizvodna hala bo tehnološki objekt za izvajanje kme-

tijsko gospodarske dejavnosti. Objekt je namenjen ceplje-
nju, vzgajanju in shranjevanju sadik. Zunanji gabariti objekta
so 50,5m X 16,5m.

Infrastrukturna omrežja, objekti in naprave
Do objekta se uredi dostopna cesta z vaške ceste. Na

južni strani objekta se uredi 10 parkirnih mest.
Pitna in tehnološka voda se zagotovi iz obstoječega

vodovodnega omrežja. Odvodnjavanje oziroma zbiranje in
transportiranje meteornih voda z utrjenih površin se uredi z
dograditvijo meteorne kanalizacije z lovilci olj ter izpustom v
Krko. Ostale odpadne vode se vodijo v zaprto greznico.

Zgradi se priključek na nizkonapetostno omrežje nase-
lja Brod. Priključek za objekt se izvede kot kabelski priklju-
ček.

Komunalni odpadki se bodo odvažali na regijsko odla-
gališče komunalnih odpadkov.

Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko
oblikovanje

Novi objekti se locirajo tako, da sledijo obstoječo par-
celacijo in grajeno strukturo. Proizvodna hala mora poleg
potrebnih tehnoloških in funkcionalnih pogojev upoštevati
oblikovne pogoje in in gabarit objekta arhitekturno oblikovati
tako, da se v največji možni meri prilagodi obstoječi grajeni
strukturi. Vse ureditve morajo biti načrtovane tako, da v
največji možni meri izpolnjujejo pogoj funkcionalnosti ter
oblikovne prilagojenosti obstoječemu prostoru.
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Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
ter značilnih kakovostnih prvin krajine

Na območju lokacijskega načrta in v njegovi okolici ni
evidentirana pomembnejša naravna in kulturna dediščina.

Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in de-
lovnega okolja

Izgradnja proizvodne hale predstavlja izboljšanje bival-
nih pogojev in zmanjšanje vplivov hrupa dejavnosti na okoli-
co. uredijo se tudi bivalni pogoji sezonskim delavcem.

Usmeritve za obrambo in zaščito
Požarna varnost se zagotovi z dograditvijo hidrantnega

omrežja in postavitvijo vsaj enega nadzemnega hidranta.
Objekt se zgradi tako, da se prepreči prenos požara po
objektu. Dostop do objekta z vaške ceste mora zagotoviti
tudi dostop intervencijskim vozilom.

Sestavni del programskih zasnov je tudi kartografska
dokumentacija na kartah v merilu 1:5000 in 1.2880.

Programske zasnove podrobno opredeljujejo predvi-
den poseg in določajo:

Območje po parcelnih številkah in namenska raba po-
vršin

B – Območje bencinskega servisa, prodajno servisne-
ga objekta kmetijske mehanizacije leži ob regionalni cesti
Križaj–Kostanjevica v neposredni bližini križišča Križaj, ki
ima opredeljeno namensko rabo kot prvo območje kmetij-
skih zemljišč.

Meja območja urejanja zajema naslednje obodne par-
cele, ki so hkrati tudi parcele zajete znotraj območja ureja-
nja: k. o. Vel. Mraševo: 1084/2-del, 1081, 1083/3,
1083/1-del, 1083/2-d, 1082-del, *199-del. 2325/8,
2325/1, 1084/1-del.

Velikost območja je 1,11 ha.

Organizacija dejavnosti
Zgradi se bencinski servis in prodajno servisni objekt

za kmetijsko mehanizacijo. Servis bo nudil kompletno po-
nudbo goriv in prodajo gospodinjskega plina v jeklenkah. V
sklopu servisa bo tudi prodajno servisni objekt za kmetijsko
mehanizacijo v velikosti 35 × 17m.

Tehnološki pogoji in omejitve
Vzdolžno ob regionalni cesti v globino 35 m se formira

bencinski servis.
Mesta za črpanje goriva so nadkrita z nadstrešnico, ki

sega do prodajnega objekta, v sklopu katerega bo tudi
ponudba drugih artiklov.

Cisterne za gorivo so locirane v zelenici ob regionalni
cesti.

Parkirišče je predvideno ob severni in zahodni izvozni
strani.

Ločeno se ob uvoznem delu locira skladišče za proda-
jo jeklenk gospodinjskega plina.

Objekt za prodajo in servisiranje kmetijske mehanizaci-
je se locira za bencinskim servisom, tako da sega nadaljnjih
45 m v globino zemljišča.

Ob objektu je predviden odprt razstavni prostor, ploš-
čad za nova vozila in opremo, parkirišče za pokvarjena in
servisirana vozila ter parkirišče za stranke.

Infrastrukturna omrežja, objekti in naprave
Na regionalni cesti R333 se izvede skupen priključek

za bencinski servis in prodajno servisni objekt kmetijske
mehanizacije s formiranjem levega zavijalnega pasu.

Pitna in tehnološka voda se zagotovi iz obstoječega
vodovodnega omrežja – vodovodni sistem Krško. Odvod-
njavanje oziroma zbiranje in transportiranje meteornih voda
z utrjenih površin se uredi z dograditvijo meteorne kanaliza-
cije z lovilci olj ter izpustom v potok Senušo. Ostale odpad-
ne vode se vodijo v zaprto greznico.

Zgradi se priključek na nizkonapetostno omrežje nase-
lja Malo Mraševo. Priključek za objekt se izvede kot kabelski
priključek.

Komunalni odpadki se bodo odvažali na regijsko odla-
gališče komunalnih odpadkov, posebni pa zbirali ločeno ter
ustrezno deponirali, reciklirali ali uničili.

Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko
oblikovanje

Predvideni objekti morajo biti oblikovno in funkcional-
no tako načrtovani, da izstopanje iz značaja krajine in merila
urbanega prostora v okolici omili.

Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
ter značilnih kakovostnih prvin krajine

Na območju lokacijskega načrta in v njegovi okolici je
evidentirana kulturna dediščina – arheološki tereni – A51
Malo Mraševo, kjer je ugotovljeno rimsko grobišče. Celotno
območje je varovano s tretjim varstvenim režimom.

Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in de-
lovnega okolja

Za zaščito podtalnice, se vse površine, kjer obstaja
nevarnost razlitja naftnih derivatov, izvedejo iz vodotesnega
in oljeodpornega betona, odvodnjavajo pa se preko lovil-
ca olj.

Usmeritve za obrambo in zaščito
Požarna varnost se zagotovi z zgraditvijo hidrantne zan-

ke okoli kompleksa ter namesti ustrezno število hidrantov.
Objekt se zgradi tako, da se prepreči prenos požara po
objektu.

Omogočiti je treba dostop vsem intervencijskim
vozilom.

Sestavni del programskih zasnov je tudi kartografska
dokumentacija na kartah v merilu 1:5000 in 1.2880.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 1/15-352-2/96
Krško, dne 25. januarja 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.
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MEDVODE

476. Odlok o določitvi volilnih enot za redne volitve
članov svetov krajevnih skupnosti

Na podlagi 19., 20., 21. in 109. člena zakona o lokal-
nih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) ter 17. in 19. člena statuta Občine Medvode (Urad-
ni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet
občine Medvode na 2. seji dne 2. 2. 1999 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za redne volitve članov

svetov krajevnih skupnosti

1. člen
Za izvedbo volitev v svete krajevnih skupnosti se dolo-

čijo naslednje volilne enote po krajevnih skupnostih
1. V Krajevni skupnosti Medvode-center, v kateri se

skupno voli devet članov sveta, se določijo štiri volilne enote:
I. volilna enota obsega:
– Cesta komandanta Staneta;
– Cesta ob Sori;
– Gorenjska cesta, hišne številke od 1 do 12 in od 14

do 26;
– Seškova cesta;
– Žontarjeva ulica.
Volita se dva člana sveta.
II. volilna enota obsega:
– Cesta na Svetje, hišne številke 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
– Donova cesta, hišna številka 3;
– Klanska ulica;
– Kržišnikova ulica;
– Medvoška cesta, hišne številke 10, 12, 14, 16, 18;
– Ulica k studencu;
– Višnarjeva ulica.
Volijo se trije člani sveta.
III. volilna enota obsega:
– Čarmanova ulica;
– Gorenjska cesta, parne hišne številke od 28 do 50;
– Grajzerjeva ulica;
– Podvizova ulica;
– Šetinova ulica;
– Ulica ob gozdu;
– Ulica Simona Jenka;
– Zbiljska cesta.
Volita se dva člana sveta.
IV. volilna enota obsega:
– Arharjeva ulica;
– Cesta na Senico;
– Cesta na Svetje – vse hišne številke, razen tistih, ki

so v drugi volilni enoti;
– Cesta talcev;
– Čelesnikova ulica;
– Dimčeva ulica;
– Donova cesta – vse hišne številke, razen hišne števil-

ke 3;
– Finžgarjeva ulica;
– Gorenjska cesta, hišna številka 13;
– Jamnikova ulica;
– Kebetova ulica;
– Kuraltova ulica;
– Ostrovrharjeva ulica;
– Šlosarjeva ulica
– Šmalčeva ulica;
– Štalčeva ulica;
– Tehovnikova ulica;

– Trampuževa ulica;
– Turkova ulica;
– Ulica Ivanke Ovijač.
Volita se dva člana sveta.
2. V Krajevni skupnosti Pirniče, v kateri se skupno voli

devet članov sveta, se določijo štiri volilne enote:
I. volilna enota obsega naselje:
– Spodnje Pirniče.
Volita se dva člana sveta.
II. volilna enota obsega naselje:
– Verje.
Volita se dva člana sveta.
III. volilna enota obsega naselji:
– Vikrče;
– Zavrh pod Šmarno goro.
Volita se dva člana sveta.
IV. volilna enota obsega naselje:
– Zgornje Pirniče.
Volijo se trije člani sveta.
3. V Krajevni skupnosti Preska, v kateri se skupno voli

osem članov sveta, se določijo tri volilne enote:
I. volilna enota obsega:
– Barletova cesta;
– Cesta ob železnici;
– Škofjeloška cesta.
Volijo se trije člani sveta.
II. volilna enota obsega:
– Bečanova ulica;
– Bergantova cesta;
– Bernikova ulica;
– Bizantova cesta;
– Bogatajeva ulica;
– Cesta v Bonovec;
– Cesta v Žlebe;
– Dobnikarjeva ulica;
– Hrastarjeva ulica;
– Iztokova ulica;
– Kalanova ulica;
– Kurirska cesta;
– Na Čerenu;
– Preška cesta;
– Trilerjeva ulica.
Volijo se trije člani sveta.
III. volilna enota obsega naselje:
– Žlebe.
Volita se dva člana sveta.
4. V Krajevni skupnosti Senica, v kateri se skupno voli

devet članov sveta, se določi pet volilnih enot:
I. volilna enota obsega naselje:
– Spodnja Senica, od hišne številke 1 do 20.
Volita se dva člana sveta.
II. volilna enota obsega naselje:
– Spodnja Senica, od hišne številke 20b do 39.
Volita se dva člana sveta.
III. volilna enota obsega naselje:
– Zgornja Senica.
Volijo se trije člani sveta.
IV. volilna enota obsega naselje:
– Ladja.
Volita se dva član sveta.



Stran 922 / Št. 10 / 18. 2. 1999 Uradni list Republike Slovenije

5. V Krajevni skupnosti Smlednik, v kateri se skupno
voli devet članov sveta, se določi pet volilnih enot:

I. volilna enota obsega naselje:
– Dragočajna.
Voli se en član sveta.
II. volilna enota obsega naselje:
– Hraše.
Volita se dva člana sveta.
III. volilna enota obsega naselje:
– Moše.
Voli se en član sveta.
IV. volilna enota obsega naselje:
– Smlednik.
Volita se dva člana sveta.
V. volilna enota obsega naselje:
– Valburga.
Volijo se trije člani sveta.
6. V Krajevni skupnosti Sora, v kateri se skupno voli

sedem članov sveta, se določi ena volilna enota:
Obsega naselja:
– Sora;
– Rakovnik;
– Dol;
– Osolnik.
7. V Krajevni skupnosti Katarina, v kateri se skupno voli

pet članov sveta, se določi ena volilna enota:
Obsega naselja:
– Topol pri Medvodah;
– Brezovica pri Medvodah;
– Belo.
8. V Krajevni skupnosti Vaše-Goričane, v kateri se skup-

no voli sedem članov sveta, se določi ena volilna enota:
Obsega naselja:
– Vaše;
– Goričane.
9. V Krajevni skupnosti Zbilje, v kateri se skupno voli

pet članov sveta, se določi ena volilna enota:
Obsega naselje:
– Zbilje.
10. V Krajevni skupnosti Seničica-Golo Brdo, v kateri

se skupno voli pet članov sveta, se določi ena volilna enota:
Obsega naselji:
– Golo Brdo;
– Seničica.
11. V Krajevni skupnosti Trnovec, v kateri se skupno

voli pet članov sveta, se določi ena volilna enota:
Obsega naselji:
– Setnica, hišne številke 7, 7a, 8, 9;
– Trnovec.

2. člen
Vsa volilna opravila in tehnično izvedbo prvih volitev v

svete krajevnih skupnosti opravlja občinska volilna komisija
in volilne komisije krajevnih skupnosti. Volilne odbore ime-
nujejo volilne komisije krajevnih skupnosti.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 0244/99
Medvode, dne 2. februarja 1999.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

477. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Medvode

Na podlagi 110. in 111. člena zakon o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) in 41. člena statuta Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98)

R A Z P I S U J E M
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti

na območju Občine Medvode

I
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Medvode–

center, Pirniče, Preska, Senica, Smlednik, Sora, Katarina,
Vaše–Goričane, Zbilje, Seničica–Golo Brdo in Trnovec bo-
do v nedeljo, 18. aprila 1999.

II
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za

izvedbo volitev, se šteje 17. februar 1999.

III
Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija in

volilne komisije krajevnih skupnosti.

Št. 248/99
Mevode, dne 3. februarja 1999.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

478. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Medvode

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in
20/98) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine
Medvode na 2. seji 2. 2. 1999 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije

občine Medvode

I
V Občinsko volilno komisijo občine Medvode se ime-

nujejo:
1. za predsednico komisije: mag. Nina BETETTO, roj

6.  4. 1962, stanujoča Kmečka pot 31, Ljubljana,
2. za namestnico predsednice komisije: Alenka ČRNIČ,

roj. 16. 9. 1962, stanujoča Štula 17, Ljubljana-Šentvid,
3. za člana komisije: Vukašin LUTOVAC, roj 15. 3.

1943, stanujoč Klanska 2, Medvode,
4. za namestnika člana komisije: Emil LUŠTRIK, roj 2.

2. 1952, stanujoč Verje 11, Medvode,
5. za člana komisije: Peter PODGORŠEK, roj 20. 7.

1947, stanujoč Klanska 3, Medvode,
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6. za namestnika člana komisije: Anton GUSTINČIČ,
roj 8. 9. 1927, stanujoč Zgornje Pirniče 83e, Medvode,

7. za člana komisije: Miroslav MOZETIČ, roj 7.  2.
1950, stanujoč Vaše 5d, Medvode,

8. za namestnico člana komisije: Marija PODVEZ, roj
31. 8. 1944, stanujoča Verje 38a, Medvode.

II
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinske-

mu svetu občine Medvode.

Št. 0341/99
Medvode, dne 2. februarja 1999.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

479. Ugotovitev, da je mandat članice Občinskega
sveta občine Medvode prešel na naslednjega
kandidata

V zvezi s sklepom Občinskega sveta občine Medvode,
z dne 2. 2. 1999, da je članici občinskega sveta Vanji
Debeljak prenehal mandat na podlagi tretjega odstavka 37.a
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98), je Občinska volilna komisija občine Medvode na
seji, dne 9.  2. 1999, na podlagi 30. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95, 70/95 in 20/98)

u g o t o v i l a,

da je mandat članice Občinskega sveta občine Medvo-
de prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Ne-
strankarska lista – za napredek krajev Občine Medvode v
prvi volilni enoti.

Ta kandidat je Janez Burgar, roj. 7.  5. 1954, ki stanu-
je v Valburgi 21, Smlednik.

Kandidat je dne 1. 2. 1999 podal izjavo, da sprejema
mandat.

Št. 343/99
Medvode, dne 9. februarja 1999.

Predsednica
Občinske volilne komisije občine

Medvode
mag. Nina Betetto l. r.

Člani:
Vukašin Lutovac l. r.
Peter Podgoršek l. r.
Marija Podvez l. r.

METLIKA

480. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Metlika za območje Občine Metlika ter
prostorskih sestavinah srednjeročnega
družbenega plana Občine Metlika za območje
Občine Metlika

Na podlagi zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 17. člena
statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95 in 76/98)
je Občinski svet občine Metlika na seji, dne 4. 2. 1999
sprejel

P R O G R A M    P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Metlika za območje
Občine Metlika ter prostorskih sestavinah
srednjeročnega družbenega plana Občine

Metlika za območje Občine Metlika

1. člen
Ta program priprave podrobneje določa področja ure-

janja prostora in potrebne strokovne podlage in naloge, ki
jih je potrebno izdelati oziroma pridobiti v postopku priprave
in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Metlika za obdobje od leta 1986
do leta 2000, dopolnjen v letu 1993 (Uradni list RS, št.
63/93) in v letu 1998 (Uradni list RS, št. 50/98) in prostor-
skih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Met-
lika za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v
letu 1993 (Uradni list RS, št. 63/93) in v letu 1998 (Uradni
list RS, št. 50/98 – v nadaljevanju: spremembe in dopolni-
tve občinskih planskih aktov).

Program priprave za spremembe in dopolnitve občin-
skih planskih aktov določa tudi nosilce organizacijskih aktiv-
nosti in strokovnih nalog ter seznam sodelujočih pri izdelavi
strokovnih in drugih gradiv, ki jih bo pri tem potrebno prido-
biti. Sodelujočim določa način sodelovanja, naloge ter ob-
veznosti.

Program priprave vsebuje še terminski plan izdelave in
sprejemanja sprememb in dopolnitev občinskih planskih ak-
tov, kot tudi način zagotavljanja sredstev, ki bodo za to
potrebna.

2. člen
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se

pripravijo v tekstualni in grafični obliki tako, da bodo pri tem
ustrezno upoštevane zahteve zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84) in navodila o vsebini in metodo-
logiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin plan-
skih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).

3. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev občinskih plan-

skih aktov je:
1. Uskladitev z obveznimi izhodišči odloka o spremem-

bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije.

2. Dopolnitev območij namenjenih gospodarskim de-
javnostim in stanovanjski gradnji.

3. Dopolnitev vinogradniških območij Vinomer in Vido-
šiči z izvedbo komasacij.

4. Popravki meja ureditvenih območij pri dokazljivih
napakah.
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5. Vnos trase rezervata metliške obvoznice in nove
trase priključne ceste za Kiževsko vas.

6. Pripraviti predlog spremembe poteka državne ceste
R2-421 (meja občine Semič - priključek na G2 – 105).

4. člen
Za organizacijo priprave sprememb in dopolnitev ob-

činskih planskih aktov se kot nosilca in koordinatorja določa
upravni organ za prostorsko načrtovanje pri Občini Metlika.

Za izdelavo zbirnih gradiv posameznih faz strokovnih
podlag sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na
osnovi pridobljenih posameznih strokovnih rešitev in po pred-
hodnih verifikacijah na odboru za gospodarstvo oziroma ob-
činskem svetu, se določi nosilca na podlagi zbranih ponudb
od zainteresiranih izvajalcev. Enako velja za posamezna stro-
kovna gradiva, ki so vezana na neposredno naročilo Občine
Metlika in ki se lahko pridobi na prostem trgu.

5. člen
Organi, skupnosti in podjetja, ki sodelujejo pri pripravi

sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov in način
njihovega sodelovanja:

1. Upravni organ pristojen za prostorsko načrtovanje
Občine Metlika:

– koordinira delo vseh sodelujočih,
– naroča in spremlja izdelavo strokovnih gradiv in po

potrebi zagotavlja stališča Občine Metlika in pristojnih služb
do vmesnih faz,

– skrbi za ustrezno pripravo gradiv za obravnave in
objave.

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
Zavod za gozdove RS:

– poda mnenje za posege, ki se nanašajo na kmetijska
ali gozdna zemljišča,

– posreduje stališča do morebitnih predlogov prekate-
gorizacije kmetijskih zemljišč.

3. Ministrstvo za obrambo:
– pripravi pogoje, ki jih je potrebno upoštevati na po-

dročju obrambe in zaščite.
4. Ministrstvo za promet in zveze:
– pripravi, oziroma sodeluje pri izdelavi strokovnih reši-

tev cest in drugih prometnih objektov državnega pomena.
– poda mnenje do morebitnih posegov, ki bi tangirali

prometno infrastrukturo državnega pomena.
5. Cestno podjetje Novo mesto:
– poda mnenje do morebitnih posegov, ki bi se nana-

šali na prometno infrastrukturo v njihovem upravljanju.
6. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo

mesto:
– pripravi mnenja pri predlogih nove izrabe v odprtem

prostoru in v naseljih, ki so evidentirana kot kulturna dedišči-
na, oziroma spomeniki ali naravna znamenitost.

7. Javno podjetje Komunala Metlika:
– prikaže planirane večje posege in poda mnenje gle-

de posegov, ki bi se lahko nanašali na njihove naprave.
8. Telekom Slovenije – PE Novo mesto:
– prikaže planirane večje posege in poda mnenja gle-

de posegov, ki bi se lahko nanašali na njihove naprave.
9. Elektro Ljubljana PE Novo mesto:
– prikaže planirane večje posege in poda mnenja gle-

de posegov, ki bi se lahko nanašali na njihove naprave.

10. Krajevne skupnosti Občine Metlika:
– predlagajo in sodelujejo pri določanju ureditvenih ob-

močij naselij in drugih posegov v KS.
11. Agrarne skupnosti, društva in posamezniki:
– dajejo pobude in predlagajo posege v okviru svojih

dejavnosti in sodelujejo v času javnih obravnav pri skupni
vsebini plana.

6. člen
Terminski plan izdelave in sprejemanja sprememb in

dopolnitev občinskih planskih aktov:
– s pridobivanjem strokovnih podlag se prične 1. 3.

1999 in zaključi 30. 4. 1999.
– osnutek se na osnovi pridobljenih smernic in stro-

kovnih podlag izdela do 31. 5. 1999 in dostavi občinskemu
svetu v obravnavo do 30. 6. 1999.

– občinski svet na prvi redni seji obravnava osnutek in
ga s sklepom posreduje v javno obravnavo za en mesec,

– občinska uprava poskrbi za objavo sklepa, ustrezno
obvestilo javnosti o pričetku, trajanju in smislu javne obrav-
nave ter o datumu javne razprave. Občinska uprava zagotovi
tudi ustrezno razgrnitev osnutka, po potrebi zagotovi tolma-
čenje in vodi javno razpravo. Čas med sprejetim sklepom in
začetkom javne obravnave se omeji na 14 dni,

– po preteku javne obravnave občinska uprava in stro-
kovne službe pripravijo na pridobljene pripombe iz javne
obravnave gradivo za obravnavo na odborih in Občinskem
svetu občine Metlika, in sicer v 14 dneh po zaključku obrav-
nave, oziroma do sklica seje občinskega sveta,

– občinski svet do pripomb zavzame stališča, ki jih je
potrebno upoštevati pri nadaljnji izdelavi,

– občinska uprava nato poskrbi za izdelavo usklajene-
ga predloga skupaj z izbranim nosilcem strokovne osnove v
14 dneh po pridobitvi pisnega stališča do pripomb s seje
občinskega sveta,

– predlog občinska uprava nato takoj posreduje Mini-
strstvu za okolje in prostor – Uradu RS za prostorsko plani-
ranje, glede njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS,
ki glede tega izda in posreduje strokovno mnenje Vlade RS v
45 dneh,

– občinski svet po prejetem ustreznem sklepu Vlade
RS predlog ponovno obravnava in odloča o njegovem spre-
jetju z odlokom,

– občinska uprava poskrbi, da se odlok nato takoj ob-
javi v Uradnem listu RS.

7. člen
Stroški za pripravo in izdelavo sprememb in dopolnitev

občinskih planskih aktov se krijejo s sredstvi proračuna Ob-
čine Metlika. Pri tem z ustreznim deležem sodelujejo tudi
tisti, ki v spremembah in dopolnitvah uveljavljajo svojo mož-
nost poseganja v prostor Občine Metlika.

8. člen
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-1/99
Metlika, dne 4. februarja 1999.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l. r.
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MIRNA PEČ

481. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Mirna Peč v letu 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
39/96, 26/97, 70/97 in 10/98) in 17. člena zakona o
financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91,
30/92, 7/93 in 80/94) je Občinski svet občine Mirna Peč
na seji dne 9.  2. 1999 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb

Občine Mirna Peč v letu 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Mirna Peč za leto 1999,

vendar najdlje do 31. 3. 1999, se financiranje potreb pro-
računskih porabnikov začasno nadaljuje v mesečnih dvana-
jstinah na podlagi proračuna Mestne občine Novo mesto, in
sicer za naloge in namene kot v letu 1999.

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po tem sklepu so sestav-

ni del proračuna Občine Mirna Peč za leto 1999.

3. člen
Določila odloka o proračunu Mestne občine Novo mes-

to za leto 1998 se smiselno uporabljajo tudi v času začas-
nega financiranja Občine Mirna Peč.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se s 1. 1. 1999 dalje.

Št. 3/99
Mirna Peč, dne 12. februarja 1999.

Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l. r.

MURSKA SOBOTA

482. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Murska
Sobota

Na podlagi določb zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98) in 23. člena statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96,
8/97 in 63/98) je Mestni svet mestne občine Murska So-
bota na seji dne 2. februarja 1999 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Mestni občini Murska Sobota

1. člen
S tem odlokom se ureja plačilo turistične takse v Mest-

ni občini Murska Sobota, način poročanja o zbrani turistični
taksi in nadzor nad njenim pobiranjem in odvajanjem.

2. člen
Turistična taksa je pavšalni znesek, ki ga plačuje turist

za vsak dan bivanja v kraju izven stalnega bivališča. Turistič-
na taksa se plačuje praviloma skupaj s plačilom storitev za
prenočevanje. Z njo turist v registriranem prenočitvenem
obratu poravna storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen
brezplačno. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v
primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.

3. člen
Turistična taksa se določa v točkah. Vrednost točke

določa in usklajuje Vlada Republike Slovenije enkrat letno,
na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Višina turi-
stične takse na območju Mestne občine Murska Sobota
znaša 11 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da
se število točk pomnoži z vrednostjo točke.

4. člen
Plačila turistične turistične takse so oproščeni:

– otroci do 7. leta starosti,

– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,

– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih
ali bolnicah,

– učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobra-
ževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizira-
jo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter ver-
ske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,

– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih
domovih,

– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem
gostinskem obratu več kot 30 dni,

– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in šport-
nih tekmovanj,

– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in
sporazumih oproščeni plačila takse.

Turistično takso v višini 50% plačujejo:

– osebe od 7. do 18. leta starosti,

– turisti v kampih,

– turisti v domovih za učence in študente,

– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki
prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v med-
narodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.

5. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajal-

ci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje,
morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

Osebe iz prvega odstavka 5. člena morajo pobirati in
odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru,
če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.

Če je turist oproščen ali delno oproščen plačila turistič-
ne takse mora biti vpisan razlog oprostitve.
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6. člen
Osebe iz 5. člena tega odloka morajo nakazovati po-

brano turistično takso najkasneje do 25. v mesecu za prete-
kli mesec na poseben žiro račun občine (št. 51900-840-
080-32062). V tem roku morajo predložiti tudi poročilo, iz
katerega mora biti razvidno število nočitev in znesek turistič-
ne takse.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov
pravne ali fizične osebe, društva, nastanitvenih zmogljivosti,
število prenočitvenih gostov, število prenočitvenih oseb, ki
so uveljavljale olajšave in oprostitve, znesek plačane takse
ter mesec, na katerega se poročilo nanaša. To poročilo
morajo pravne in fizične osebe ter društva posredovati na
obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je sestavni del
tega odloka.

7. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse

ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nad-
zor opravlja tudi pristojni občinski organ uprave v okviru
svojih pristojnosti.

8. člen
Zbrana turistična taksa je prihodek občine in se upo-

rablja namensko za izvajanje razvoja turistične dejavnosti v
Mestni občini Murska Sobota.

9. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja

zakon o pospeševanju turizma.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na ob-

močju Mestne občine Murska Sobota odlok o določitvi viši-
ne krajevne turistične takse v Občini Murska Sobota (Urad-
ne objave, št. 19/91).

11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 33301-1/99
Murska Sobota, dne 2. februarja 1999.

Župan
Mestne občine
Murska Sobota

Anton Slavic l. r.
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NOVO MESTO

483. Sklep, da je zemljišče javna pot

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo mes-
to (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 23/96, 68/96
in 58/98) in odloka o javnih poteh v Občini Novo mesto
(Skupščinski Dolenjski list, št. 24/83, 10/85 in 14/88) je
Občinski svet mestne občine Novo mesto na 2. seji dne 28.
1. 1999 sprejel

U G O T O V I T V E N I    S K L E P

1
Zemljišče, parc. št. 977/49, pot v izmeri 113 m2 k.o.

Šmihel pri Novem mestu je občinska javna pot in jo lahko za
hojo in vožnjo vsi nemoteno uporabljajo.

2
Ta ugotovitveni sklep se objavi v Uradnem listu Repub-

like Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 467-1/99-1200
Novo mesto, dne 28. januarja 1999.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

PODČETRTEK

484. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih
zemljišč in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v letu 1999

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) 7., 12. in 20. člena pravilnika o
enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stano-
vanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list
SRS, št. 8/87), 2. člena navodila za podrobnejši izračun
sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavb-
nega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in naprava-
mi sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/90) ter 19.
člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, 30/95 in
58/98) je Občinski svet občine Podčetrtek na 3. redni seji
dne 28. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih

zemljišč in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v letu 1999

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, ki se izračuna po JUS U. C2. 100, III. stopnje
opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške urejanja
stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča znaša na dan
1. 1. 1999 za območje Občine Podčetrtek 117.800 SIT.

2. člen
Cena za stavbno zemljišče se določi v odstotkih od

povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša
0,9% povprečne gradbene cene.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–
200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 1999
17.665 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.

Od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe

7. 875 SIT na m2 koristne stanovanjske,
– površine stroški za naprave kolektivne komunalne

rabe 9. 790 SIT na m2 koristne stanovanjske površine.

4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zem-

ljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč se letno valorizirajo v skladu z določili zakona o
stavbnih zemljiščih.

5. člen
Občani lahko izjemoma uveljavljajo zmanjšanje plačila

komunalnega prispevka v višini do 30%, na podlagi predloži-
tve dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v prete-
klih letih.

O znižanju plačila komunalnega prispevka do 30% od-
loči župan ali od njega pooblaščena oseba na podlagi pi-
smenega dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v
zadnjih štirih letih, ki ga izda svet KS. Upoštevajo se vlaganja
v ceste, vodovode, kanalizacijo in plazove.

Župan lahko olajšavo zmanjša do 10% na podlagi ute-
meljenih argumentov.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povpreč-
nih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Obči-
ni Podčetrtek (Uradni list RS, št. 37/98).

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 06202–8/99
Podčetrtek, dne 29. januarja 1999.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik dipl. inž. l. r.

485. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta
občine Podčetrtek, njihovi sestavi, nalogah in
načinu dela

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97
70/97, 10/98 in 74/98) in 19. člena statuta Občine Pod-
četrtek (Uradni list RS, št. 30/95 in 58/98), je Občinski
svet občine Podčetrtek na 3. redni seji dne 28. 1. 1999
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta
občine Podčetrtek, njihovi sestavi, nalogah

in načinu dela
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1. člen
V odloku o ustanovitvi delovnih teles občinskega sveta

Podčetrtek, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela (Uradni
list RS, št. 49/95), se v 2. členu za prvim odstavkom doda
nov drugi odstavek, ki glasi:

»Delovna telesa lahko predlagajo občinskemu svetu v
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen
proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov,
za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih
sprejme občinski svet na predlog župana«.

2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki glasi:
»Delovno telo občinskega sveta lahko ustanovi za po-

samezno področje dela pododbore, ki pokrivajo posamezna
področja, po predhodni odobritvi občinskega sveta«.

3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delovno telo šteje najmanj tri in največ sedem članov

in ima predsednika in določeno število članov.
Delovno telo občinskega sveta vodi član občinskega

sveta. Predsednik delovnega telesa organizira in vodi njego-
vo delo, daje pobude za obravnavanje zadev, za katere je
pristojno delovno telo. Sodeluje z županom in predsedniki
drugih delovnih teles, s funkcionarji in delavci občinske
uprave zaradi pripravljanja vprašanj, ki jih bo delovno telo
obravnavalo ter skrbi za izvajanje sprejetih dogovorov in
sklepov delovnega telesa«.

4. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik in člani delovnega telesa se imenujejo

izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih
občanov, vendar največ polovico članov«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:

»Članstvo v delovnih telesih občinskega sveta ni združ-
ljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi«.

Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do
peti odstavek.

5. člen
V 5. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Delovno telo dela na sejah. Seje sklicuje predsednik

na lastno pobudo in na pobudo najmanj dveh članov delov-
nega telesa. Predsednik je dolžan sklicati sejo tudi na pred-
log župana«.

6. člen
V 8. členu se črta šesta alinea.

7. člen
V 12. členu se v prvi vrsti prvega odstavka število »7«

nadomesti s številom »5«.

8. člen
14. člen se črta.

9. člen
V 15. členu se v prvi vrsti prvega odstavka število »7«

nadomesti s številom »5«.

10. člen
V 18. členu se v prvi vsti prvega odstavka število »5«

nadomesti s številom »3«.

11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-6/99
Podčetrtek, dne 29. januarja 1999.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, dipl. inž. l. r.

486. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Podčetrtek za leto 1999

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 19. člena statuta Občine Podčetrtek
(Uradni list RS, št. 30/95 in 58/98), je Občinski svet obči-
ne Podčetrtek na 3. redni seji dne 28. 1. 1999 sprejel
naslednji

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Podčetrtek za leto 1999

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek v letu
1999 znaša 0,117 SIT.

II
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. ja-

nuarja 1999 dalje.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-7/99
Podčetrtek, dne 29. januarja 1999.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, dipl. inž. l. r.

ROGATEC

487. Program priprave PIN za ureditveni načrt
območja mejnega prehoda v Rogatcu

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 42/95
in 19/96) in 17. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list
RS, št. 42/95, 19/96 in 30/97) je Občinski svet občine
Rogatec na 1. izredni seji dne 9. 2. 1999 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E   P I N
za ureditveni načrt območja mejnega prehoda

v Rogatcu
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Predmet in cilj ureditvenega načrta območja mejnega

prehoda v Rogatcu:
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno opravi-
ti v postopku priprave ureditvenega načrta (v nadaljnjem
besedilu: UN), subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način nje-
govega sodelovanja, obveznosti, ki jih morajo opraviti, roki
za posamezne faze izdelave UN ter sredstva, potrebna za
njegovo pripravo.

2. člen
Vsebina in obseg prostorsko izvedbenega načrta (PIN)
Obseg PIN:
V območje ureditvenega načrta območja mejnega pre-

hoda je vključeno celotno območje znotraj meje, ki je v
planskih dokumentih Občine Rogatec opredeljeno kot ob-
močje mejnega prehoda (mp) v obsegu okvirno 1,5 ha in del
območja z oznako C3 v delu, kjer se cesta iz Republike
Hrvatske in mejnega prehoda priključuje na glavno cesto G
2/107 v obsegu okvirno 0,5 ha.

Program priprave se je pričel na pobudo Občine Roga-
tec.

V UN se preveri in ovrednoti obstoječ prostor in na
novo vzpostavi smernica za možen prostorski razvoj tega
območja. Glavni poudarek je na prometni ureditvi – ureditvi
dostopov do obstoječih stanovanjskih objektov, ureditvi pro-
meta na meddržavnem mejnem prehodu Rogatec in ureditvi
cestnega dostopa za območje servisno skladiščih dejavno-
sti P2 zahodno od mejnega prehoda.

II. STROKOVNE PODLAGE

3. člen
Glede na poseben pomen in lego obravnavanega ob-

močja se bodo zagotovile oziroma izdelale naslednje stro-
kovne podlage:

– geodetsko topografsko katastrski načrti,
– idejna zasnova ureditve mejnega prehoda Rogatec s

prestavitvijo mejne rampe in pripadajočih objektov na novo
lokacijo bližje državni meji pred mostom čez Sotlo,

– strokovne podlage za ureditev izlivnega odseka vo-
dotoka Draganje in pripadajočega odseka vodotoka Sotla,

– upoštevati je potrebno že izdelane strokovne podla-
ge – idejni projekt rekonstrukcije glavne ceste II. reda št. 07
in natečajne rešitve za območje C3 v Rogatcu.

III. SOGLASJEDAJALCI

4. člen
V postopku izdelave UN sodelujejo naslednji soglasje-

dajalci:
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-

ste,
– Carinarnica Celje,
– Servis skupnih služb Vlade RS,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstva

narave, Izpostava Celje in Podjetje za urejanje voda NIVO
Celje,

– Slovenske železnice,
– Zdravstvena inšpekcija,

– Elektro Celje,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– JP OKP Rogaška Slatina,
– KS Rogatec.

IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE

5. člen
a) Naročnik vseh nalog in aktivnosti je Občina Roga-

tec.
b) Določi se izvajalec UN na podlagi najugodnejše po-

nudbe ene od strokovnih organizacij, ki jim je bila priznana
sposobnost na podlagi javnega razpisa.

c) Koordinator postopka priprave in sprejemanja je Ob-
čina Rogatec s svojimi strokovnimi službami.

Naloga nosilca izdelave je:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela UN v skladu

z zakonom in sprejetim programom priprave ter navodilom,
– sodelovanje na organiziranih javnih obravnavah v vseh

postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja na pripombe z javne

obravnave, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje na
občinskem svetu.

V. TERMINSKI PLAN

6. člen
Izdelavo strokovnih podlag iz 3. člena programa zago-

tovi naročnik. Obvezna je predhodna pridobitev geodetske-
ga topografskega načrta kot osnovo za izdelavo PIN.

Osnutek UN se dostavi občinskemu svetu najpozneje v
60 dneh po pridobitvi strokovnih podlag – pogojev soglasje-
dajalcev.

Občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgr-
nitvi osnutka UN na prvi seji po prejemu gradiva.

V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni,
je organizirana javna obravnava.

Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlo-
gov k osnutku ureditvenega načrta. Po sprejetju stališč do
pripomb na občinskem svetu, se v roku 0,5 meseca dopolni
ureditveni načrt v tistih sestavinah, na katerega so se nana-
šale strokovno utemeljene pripombe in predlogi. Pridobijo
se soglasja vseh soglasjedajalcev. Tako dopolnjen ureditve-
ni načrt se posreduje občinskemu svetu z odlokom v spre-
jem.

VI. KONČNI DOLOČBI

7. člen
Za pripravo UN bodo sredstva predvidena v okviru pro-

grama priprave planskih dokumentov in za to rezervirana v
proračunu Občine Rogatec.

8. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu občine Rogatec.

Št. 06202-13/99
Rogatec, dne 9. februarja 1999.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, dipl. inž. l. r.
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488. Sklep o uskladitvi točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999

Na podlagi 18. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 21/98) je Občinski
svet občine Rogatec na 1. seji z dne 9. 2. 1999 sprejel

S K L E P
o uskladitvi točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999

1. člen
Usklajena vrednost točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999 znaša 0,12 SIT.

2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja za odmero

nadomestila od 1. 1. 1999 dalje.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-14/99
Rogatec, dne 9. februarja 1999.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, dipl. inž. l. r.

SEMIČ

489. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah
stavbnega zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v
Občini Semič v letu 1999

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) in 11. člena statuta Občine
Semič (Uradni list RS, št. 38/95, 35/96 in 80/98), je
Občinski svet občine Semič na 2. seji dne 28. 1. 1999
sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega

zemljišča in povprečnih stroških komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Semič

v letu 1999

1. člen
Povprečna gradbena cena za 1m2 koristne stanovanj-

ske površine na dan 31. december 1998 znaša
127.000 SIT.

2. člen
Cena m2 stavbnega zemljišča se določi v odstotku od

povrečne gradbene cene iz 1. člena sklepa in znaša:
a) za območje Semiča 0,8% ali 1.016 SIT/m2,
b) za ostala območja v občini 0,6% ali 762 SIT/m2.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih

zemljišč na območju Občine Semič na dan 31. december

1998 so določeni v odstotku od povrečne gradbene cene iz
1. člena skepa in znašajo:

a) za individualne komunalne naprave 2% ali 2.540
SIT/m2 koristne stanovanjske površine,

b) za kolektivne komunalne naprave 3% ali
3.810 SIT/m2 koristne stanovanjske površine.

Izračun koristne stanovanjske površine se naredi skad-
no s tabelami 1-13 (Uradni list SRS, št. 8/87).

4. člen
Cene, določene v 1., 2. in 3. členu tega sklepa se

med letom usklajujejo z indeksom porasta cen stanovanjske
gradnje, ki ga mesečno objavlja GZS – Sekcija za gradbe-
ništvo in IGM.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999.

Št. 420-07-36/99
Semič, dne 29. januarja 1999.

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l. r.

490. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Semič za leto 1999

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiš-
čih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 10. in
17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95,
36/96 in 80/98) ter 10. člena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič (Uradni list
RS, št. 32/97, 64/97 in 31/98) je Občinski svet občine
Semič na 2. seji dne 28. 1. 1999 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Semič za leto 1999

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Semič za leto 1999 znaša
0,22 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 423-06-01/99-1
Semič, dne 29. januarja 1999.

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l. r.
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SEVNICA

491. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Sevnica v obdobju od 1. 1. do
30. 4. 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 23/95, 50/98, 65/98) je Občinski svet občine
Sevnica na seji dne 27. 1. 1999 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb

Občine Sevnica v obdobju od 1. 1.
do 30. 4. 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Sevnica za leto 1999

se javna poraba Občine Sevnica začasno financira po prora-
čunu za leto 1998.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se praviloma upo-

rabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po
proračunu za leto 1998. V tem obdobju je dovoljeno plačati
tudi že prevzete obveznosti za leto 1998.

3. člen
Plačila porabnikom proračuna se izvršujejo le do višine

zneskov iz prejšnjega člena, pri čemer se upošteva določila
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju
občine (Uradni list RS, št. 56/98) in druge predpise, ki se
nanašajo na proračun občine in državni proračun.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja ni dovoljeno začeti z

izvajanjem novih investicij, ki niso bile zajete v proračunu za
leto 1998.

5. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem sklepu so se-

stavni del proračuna Občine Sevnica za leto 1999.

6. člen
Župan Občine Sevnica je pooblaščen, da v primeru

neenakomernega priliva prihodkov začasno zmanjša porabo
sredstev po posameznih namenih.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999.

Št. 40200-0001/99
Sevnica, dne 3. februarja 1999.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

492. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 23/95, 50/98 in 65/98) je Občinski svet občine
Sevnica na seji dne 27. 1. 1999 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi javnega dobra

1. člen
Vzpostavi se občinsko javno dobro v splošni rabi za

parcelo št. 167/2, cesta v izmeri 132 m2, k.o. Sevnica.

2. člen
Parcela št. 167/2, k.o. Sevnica, se vpiše v zemljiško

knjigo pri Okrajnem sodišču v Sevnici kot status občinskega
javnega dobra, k.o. Sevnica.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 46500-0007/99
Sevnica, dne 3. februarja 1999.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

493. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Sevnica

Na podlagi 33. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – sklep
US, 70/95 in 20/98) ter 22. in 56. člena statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95, 50/98 in 65/98) je
Občinski svet občine Sevnica na seji dne 27. 1. 1999
sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije

občine Sevnica

1. člen
Za vodenje in izvedbo volitev za župana, volitev v občin-

ski svet in referenduma se imenuje Občinska volilna komisi-
ja občine Sevnica.

2. člen
V občinsko volilno komisijo se imenujejo:
1. Ivan Kovač, Log 45, Boštanj, za predsednika
2. Eva Špan, Zabukovje 34, Zabukovje, za namestnico

predsednika
3. Dušan Žičkar, Pot na Zajčjo Goro 27, Sevnica, za

člana
4. Karl Lindič, Škovec 9, Tržišče, za namestnika člana
5. Boris Koteski, Loka 92, Loka pri Zid. Mostu, za

člana
6. Oton Šket, Trg svobode 29, Sevnica, za namestni-

ka člana
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7. Zvone Tuhtar, Orehovo 89, Sevnica, za člana
8. Zlata Krnc, Pot na Zajčjo Goro 4, Sevnica, za na-

mestnico člana

3. člen
Člani občinske volilne komisije so imenovani za štiri

leta.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 10800-0002/99
Sevnica, dne 3. februarja 1999.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

494. Statutarni sklep Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica
na 2. redni seji, dne 18. 1. 1999 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P
Občine Slovenska Bistrica

1. člen
S tem statutarnim sklepom se do sprejetja sprememb

in dopolnitev statuta Občine Slovenska Bistrica ureja pravna
subjektiviteta krajevnih skupnosti na območju Občine Slo-
venska Bistrica.

2. člen
Občina Slovenska Bistrica je organizirana na manjše

lokalne enote – krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti občine Slovenska Bistrica so: Al-

fonz Šarh, Dr. Jagodič, Črešnjevec, Impol, Kebelj, Laporje,
Leskovec–Stari Log, Makole, Poljčane, Pragersko-Gaj,
Spodnja Polskava, Studenice, Šmartno na Pohorju, Tinje,
Zgornja Ložnica, Zgornja Polskava, Pohorski odred, Vrho-
le–Preloge.

3. člen
Krajevne skupnosti so pravne osebe javnega prava.
Krajevne skupnosti nastopajo v pravnem prometu v

svojem imenu in za svoj račun.

4. člen
Ta statutarni sklep se objavi se v Uradnem listu RS in

začne veljati takoj.

Št. 015-02/1/99
Slovenska Bistrica, dne 18. januarja 1999.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

495. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Slovenska Bistrica za leto 1998

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 56/98) in 45. člena statuta Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95), je Občinski svet občine
Slovenska Bistrica na 2. redni seji dne 18. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Slovenska Bistrica za leto 1998

1. člen
V odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica za

leto 1998 (Uradni list RS, št. 27/98) se spremeni 2. člen in
v celoti glasi:

Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 1998
znašajo:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Po- Vrsta sredstev Plan 1998 Rebalans 98
stavka

1. Prihodki 2.165,481.050 2.171,592.439
2. Odhodki 2.146,329.000 1.993,824.000
3. Presežek prihodkov 19,152.050 177,768.439

B) Račun financiranja
Po- Vrsta sredstev Plan 1998 Rebalans 98
stavka

1. Neto zadolžitev
preteklega leta 111,750.000 111,750.000

2. Zadolžitev v letu 98 45,764.950 0
3. Odplačilo glavnice

kreditov 64,917.000 63,000.000
4. Neto zadolžitev 92,597.950 48,750.000

Prihodki so razdeljeni na financiranje zagotovljene po-
rabe in financiranje drugih nalog občine.

Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova
razporeditev so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, ki
je sestavni del tega odloka.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 1998 dalje.

Št. 10/032-01/2/1999
Slovenska Bistrica, dne 18. januarja 1999.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Post. Vrsta prihodka Rebalans 98

1. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
PORABO 1.623,838.000

1.1. PRIHODKI, KI SE
RAZPOREJAJO MED
REPUBLIKO IN OBČINO 761,392.000

1.2. PRIHODKI, KI PRIPADAJO
OBČINI 49,544.000

1.3. FINANČNA IZRAVNAVA 812,902.000
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Post. Vrsta prihodka Rebalans 98

1.3.1. Prenesena iz preteklega leta 0

1.3.2. Nakazilo v tekočem letu 722,719.000

1.3.3. Nujne investicije v finančni
izravnavi 50,588.000

1.3.4. Primanjkljaj fin. izravnave za
leto 1997 39,595.000

2. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE 544,118.389

2.1. DAVKI IN DRUGE DAJATVE 301,002.000

2.1.1. Davek od premoženja 3,250.000

2.1.2. Nadomestilo za uporabo stavb.
zemljišča 180,000.000

2.1.3. Odškod. spremembe namemb.
kmet. zemljišč 6,130.000

2.1.4. Pristojbine za vzdrževanje gozdnih
cest 3,540.000

2.1.5. Nadomestilo za degradacijo in
onesnaževanje 300.000

2.1.6. Prihodki komunale 60,400.000

2.1.7. Krajevne takse 580.000

2.1.8. Prihodki od obresti 12,200.000

2.1.9. Požarna taksa 4,862.000

2.1.10. Povračila funkc. stroškov državnih
ustanov 9,580.000

2.1.11. Drugi prihodki 7,960.000

2.1.12. Prispevek za urejanje stavbnega
zemljišča 12,200.000

2.2. PRIHODKI OD PREMOŽENJA 110,642.000

2.2.1. Kupnine od prodanih stanovanj 34,527.000

2.2.2. Najemnine za poslovne prostore
in stanovanja 62,900.000

2.2.3. Vrnjeni depoziti 10,000.000

2.2.4. Prodaja premoženja 1,685.000

2.2.5. Prihodki od koncesij 1,530.000

2.3. PRIHODKI IZ NASLOVA
SOFINANCIRANJ 132,474.389

2.3.1. Ministrstvo za kmetijstvo 36,209.637

2.3.2. Ministrstvo za okolje in prostor 47,822.384

2.3.3. Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj 22,000.000

2.3.4. Ministrstvo za šolstvo in šport 10,942.368

2.3.5. Sofinanc. šolskih investicij po
pogodbah s KS 5,000.000

2.3.6. Ministrstvo za obrambo 5,500.000

2.3.7. Ostali prihodki 5,000.000

3. PRENOS PRIHODKOV PRETEKLEGA LETA
3,636.050

PRIHODKI SKUPAJ 2.171,592.439

ODHODKI

Post. Vrsta odhodka Rebalans 98

1. DEJAVNOST OBČINSKIH
ORGANOV IN UPRAVE 162,896.000

1.1 OBČINSKI ORGANI 23,450.000
1.2. OBČINSKA UPRAVA 121,866.000
1.3. FUNKCIONALNI STROŠKI

DRŽAVNIH USTANOV 9,580.000
1.4. AMORTIZACIJA 8,000.000

2. SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE
OBČINE 91,600.000

2.1. DELOVANJE KRAJEVNIH
SKUPNOSTI 25,600.000

2.2. VOLITVE, REFERENDUMI 10,000.000
2.3. POŽARNO VARSTVO 33,000.000
2.4. ZAŠČITA, REŠEVANJE IN

PREVENTIVA 10,500.000
2.5. INFORMIRANJE 2,000.000
2.6. FINANCIRANJE POL. STRANK

IN DRUŠTEV 10,500.000

3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 877,058.000
3.1. OSNOVNO ŠOLSTVO 241,465.000
3.2. OTROŠKO VARSTVO 320,800.000
3.3. SOCIALNO VARSTVO 119,763.000
3.4. KULTURA 83,310.000
3.5. ŠPORT 52,800.000
3.6. ZDRAVSTVO 47,120.000
3.7. ŠTIPENDIJE 11,800.000

4. OKOLJE IN PROSTOR 481,000.000
4.1. KOMUNALA IN VARSTVO

OKOLJA 140,600.000
4.2. CESTE 143,800.000
4.3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

V KS 135,000.000
4.4. UREJANJE PROSTORA 9,100.000
4.5. ELEMENTAR 40,500.000
4.6. POSEBNE INVESTICIJE 0
4.7. DEMOGRAFIJA 12,000.000

5. GOSPODARSTVO 264,838.000
5.1. RAZVOJ PODJETNIŠTVA

IN OBRTI 18,000.000
5.2. RAZVOJ TURIZMA 11,000.000
5.3. KMETIJSTVO 73,238.000
5.4. STAN. GOSPODARSTVO IN

POSLOV. PROSTORI 151,000.000
5.5. JAVNA DELA 11,600.000

6. REŽIJSKI OBRATI 92,100.000

7. SREDSTVA REZERV 12,860.000
7.1. Stalna proračunska rezerva 10,860.000
7.2. Tekoča proračunska rezerva 2,000.000

8. STROŠKI FINANCIRANJA 11,472.000

SKUPAJ ODHODKI 1.993,824.000
PRIHODKI – ODHODKI
(PRESEŽEK) + 177,768.439



Uradni list Republike Slovenije Št. 10 / 18. 2. 1999 / Stran 935

496. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto
1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 56/98) in 54. člena statuta Občine Sloven-
ska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet
občine Slovenska Bistrica na 2. redni seji dne 18. 1. 1999
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Občine Slovenska Bistrica za leto 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Slovenska Bistrica za

leto 1999 se javna poraba Občine Slovenska Bistrica zača-
sno financira po proračunu za leto 1998.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se v globalu uporab-

ljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po
proračunu za leto 1998, in sicer v sorazmernem delu novo-
ustanovljenih občin.

3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševa-

ti plačila porabnikom proračuna le do višine zneskov iz prejš-
njega člena in pri tem upoštevati določila zakona o financira-
nju občin in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
lokalni samoupravi in drugih predpisov, ki se nanašajo na
proračun občine in predpisov, ki se nanašajo na državni
proračun.

4. člen
Sredstva za nove naloge, opredeljene z zakonskimi

predpisi, se uporabljajo v višini opredeljeni z zakonom.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so bile opredeljene v proračunu za leto
1998 in v prejšnjih letih.

5. člen
Prihodki in odhodki realizirani v obdobju začasnega

financiranja so sestavni del proračuna Občine Slovenska
Bistrica za leto 1999.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

Št. 10/032-01/3/1999
Slovenska Bistrica, dne 18. januarja 1999.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

497. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro za
nepremičnine na območju Občine Slovenska
Bistrica

Na podlagi 10. člena statuta Občine Slovenska Bistri-
ca (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slo-
venska Bistrica na 2. redni seji dne 18. 1. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javno dobro za nepremičnine

na območju Občine Slovenska Bistrica

I
Ukine se status javno dobro za nepremičnine:
– del parc. št. 470 pot v izmeri 372 m2, pripisana pri

ZKV Seznam VI k.o. Pokoše,
– del parc. št. 1537 funkcionalni objekt v izmeri

870 m2, pripisane pri ZKV Seznam XXIX k.o. Spodnja Pol-
skava,

– del parc. št. 362/12 pot v izmeri 33 m2, pripisane
pri ZKV Seznam VI k.o. Pokoše,

– del parc. št. 1442/1 pot v izmeri 29 m2, pripisane
pri ZKV Seznam XXIX k.o. Spodnja Polskava,

– del parc. št. 460 pot v izmeri 83 m2, pripisane pri
ZKV Seznam VI k.o. Pokoše,

– del parc. št. 462 pot v izmeri 70 m2, pripisane pri
ZKV Seznam VI k.o. Pokoše,

– del parc. št. 475 funkcionalni objekt v izmeri 870
m2, pripisane pri ZKV Seznam VI k.o. Pokoše,

– del parc. št. 1536 cesta v izmeri 60 m2, pripisana pri
ZKV Seznam XXIX k.o. Spodnja Polskava.

II
Nepremičnine navedene v I. točki tega sklepa postane-

jo last Občine Slovenska Bistrica.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 10/032-02/4/1999
Slovenska Bistrica, dne 18. januarja 1999.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

SLOVENSKE KONJICE

498. Sklep o vrednosti elementov za izračun
prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj
in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od
povprečne gradbene cene, s katerim se določi
korist za stavbno zemljišče

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list RS, št. 8/87),
42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97) ter na podlagi odloka o plačilu sorazmernega
dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 81/97) je
Občinski svet občine Slovenske Konjice na 3. seji dne
28. 1. 1999 sprejel
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S K L E P
o vrednosti elementov za izračun prometne

vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih
nepremičnin in o določitvi odstotka od

povprečne gradbene cene, s katerim se določi
korist za stavbno zemljišče

1. člen
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine na

območju Občine Slovenske Konjice (brez stroškov komu-
nalnega urejanja in brez cene zemljišča) znaša na dan
31. 12. 1998 95.600 SIT za m2.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega

zemljišča znašajo 18% od povprečne gradbene cene, in
sicer:

– 50% za individualno komunalno rabo,
– 50% za kolektivno komunalno rabo za 1 m2 koristne

stanovanjske površine.

3. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se določi v od-

stotku od povprečne gradbene cene in znaša 1,1%.

4. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavb-

no zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča se valorizirajo med letom v skladu z
indeksom za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v
Republiki Sloveniji, katerega vsak mesec izračunava Splo-
šno združenje gradbeništva in IGM Slovenije.

Omenjeni elementi služijo kot pripomoček pri delu
upravnih organov za leto 1999.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 025-4/98-9101-6
Slovenske Konjice, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

TIŠINA

499. Statutarni sklep

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95, 29/95,
63/95, 73/95, 39/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
je Občinski svet občine Tišina na 2. redni seji dne 29. 1.
1999 sprejel naslednji

S T A T U T A R N I   S K L E P

1. člen
S tem statutarnim sklepom se začasno, do sprejema

statuta Občine Tišina, urejajo vprašanja ustanovitve in ukini-

tve stalnih delovnih teles občinskega sveta, veljavnost ob-
činskih aktov in določitve žiga občine.

2. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan,
– nadzorni odbor.

3. člen
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski

organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi
predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in
referendumov ter varstva zakonitosti volilnih postopkov.

4. člen
Občina ima naslednje organe, katerih ustanovitev in

naloge določa zakon (obvezne):
– svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– svet za varstvo uporabnikov neprofitnih stanovanj,
– komisijo po zakonu o nezdružljivosti opravljanja jav-

nih funkcij s pridobitveno dejavnostjo,
– odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

5. člen
Občinski svet ima naslednja stalna in občasna delovna

telesa:
Odbori:
– odbor za negospodarstvo in občinske javne službe,
– odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
– odbor za okolje, prostorsko planiranje in gospodarje-

nje s nepremičninami.
Komisije:
– komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-

nja,
– statutarnopravna komisija,
– komisija za priznanja in nagrade,
– komisija za pritožbe.

6. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed

svojih članov in največ polovico članov izmed drugih obča-
nov. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja.

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član ob-
činskega sveta kot predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v odboru ali komisije ni združljivo s članstvom

v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

7. člen
Statut, poslovnik o delu sveta občine, odloki in drugi

veljavni splošni akti, ki jih je sprejela Občina Cankova-Tišina,
ostanejo v veljavi in se smiselno uporabljajo v Občini Tišina,
dokler Občina Tišina ne sprejme novih oziroma jih ne razve-
ljavi, kolikor niso v nasprotju z zakonom ali drugimi predpisi
in določili tega statutarnega sklepa.

8. člen
Do določitve žiga občine se uporablja žig okrogle obli-

ke z napisom: OBČINA TIŠINA, TIŠINA.
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9. člen
Ta statutarni sklep se objavi v Uradnem listu RS, upo-

rabljati se začne takoj.

Št. 032-1/99-1
Tišina, dne 4. februarja 1999.

Župan
Občine Tišina

Alojz Flegar l. r.

ŽALEC

500. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Žalec

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94,14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) je Občinski svet občine
Žalec na seji dne 28. januarja 1999 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v
Občini Žalec

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za
vrednost zemljišča, znaša na območju Občine Žalec na dan
31. 12. 1998 128.654,10 SIT.

2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče znaša 0,8 od-

stotka od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega

zemljišča za celotno območje Občine Žalec znašajo
11 odstotkov od vrednosti povprečne gradbene cene za m2

stanovanjske površine, od tega 5,5% za individualno rabo in
5,5% za kolektivno rabo.

Pri izračunu se upošteva dejanska stopnja opremljeno-
sti in dejanska gostota naseljenosti oziroma izkoriščenosti
pripadajočega stavbnega zemljišča k investitorjevemu ob-
jektu, upoštevajoč tabelo A in B pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87).

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča so izračunani za m2 predvidene neto etažne povr-
šine objekta, ugotovljene po JUS-UC-2-100.

4. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za

stanovanjsko blokovno gradnjo znašajo 85 odstotkov pov-
prečnih stroškov komunalnega urejanja za celotno območje
Občine Žalec.

5. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavb-

no zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja

stavbnega zemljišča se valorizira med letom v skladu z in-
deksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih stori-
tev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava Združenje za
gradbeništvo in IGM Slovenije pri Gospodarski zbornici Slo-
venije.

6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 42007/0003/99
Žalec, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, dipl. ek. l. r.

501. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94,14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 in 74/98) je Občinski svet občine Žalec na
seji dne 28. januarja 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Žalec znaša
0,0566 SIT.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in velja od 1. 1. 1999 dalje do določitve nove vrednosti
točke.

Št. 42008/0001/99
Žalec, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, dipl. ek. l. r.

ŽELEZNIKI

502. Program priprave prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Železniki

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93
in 71/93), 10. in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96 in 36/98) je
Občinski svet občine Železniki na 3. redni seji dne 3. 2.
1999 sprejel
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P R O G R A M   P R I P R A V E
prostorskih ureditvenih pogojev za območje

Občine Železniki

1. člen
1. Predmet in cilj sprejema prostorsko ureditvenih po-

gojev
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je
potrebno opraviti v postopku priprave sprejemanja prostor-
sko ureditvenih pogojev (v nadaljnjem besedilu: PUP) za
območje Občine Železniki.

Določijo se subjekti, ki sodelujejo pri pripravi PUP,
način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti,
ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne
faze priprave PUP ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo.

2. člen
2. Izhodišča, vsebina in obseg PUP
Izhodišče za pripravo PUP za območje Občine Železni-

ki je odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta-
vin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja
Loka za obdobje 1986-2000 za območje Občine Železniki
(Uradni list RS, št. 75/98).

Zaradi določitve novih stavbnih zemljišč v postopku
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
Občine Železniki je potrebno spremeniti in dopolniti tudi
veljavne PUP za območje Občine Škofja Loka (Uradni list
RS, št. 47/93, 8/94) za območje Občine Železniki.

3. člen
3. Strokovne podlage
Pri izdelavi PUP se uporabijo vse strokovne podlage, ki

so bile pripravljene za prostorsko izvedbene akte Občine
Železniki.

– V letu 1998 so bile izdelane posebne strokovne pod-
lage za pripravo PUP, ki opredeljujejo omejitve in pogoje za
posege v območja naravne in kulturne dediščine in za pose-
ge v ostale dele prostora. Naloga je bila naročena in izdela-
na na LRZVNKD.

– Po potrebi se pred izdelavo osnutka PUP izdelajo še
druge strokovne podlage.

4. člen
4. Organizacija in koordinacija priprave PUP
Koordinator aktivnosti bo župan Občine Železniki Mi-

hael Prevc. Sredstva za pripravo PUP so predvidena v prora-
čunu Občine Železniki.

5. člen
5. Soglasodajalci
Organi, organizacije in strokovne službe, ki sodelujejo

kot soglasodajalci pri izdelavi PUP:
5. 1. Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat

RS, izpostava Kranj
5. 2. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za

varstvo narave, področje voda, izpostava Kranj
5. 3. Ministrstvo za obrambo
5. 4. Elektro Gorenjske p.o. Kranj, PE Kranj
5. 5. Telekom Slovenije, PE Kranj
5. 6. Upravljavec vodovoda
5. 7. Upravljavec kanalizacije
5. 8. Upravljavec plinovoda

5. 9. LRZVNKD – Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Ljubljana

5.10. Cestno podjetje Kranj
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno

pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi dru-
gih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta
pridobi v postopku.

Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo
pogoje pred začetkom priprave osnutka PUP, ki jih mora
pripravljavec PUP upoštevati pri njegovi pripravi.

Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu programa
priprave posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogo-
jev nimajo in zato njihovo soglasje in sodelovanje ni po-
trebno.

Na izdelani dopolnjeni osnutek pa morajo v 30 dneh po
prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se
šteje, da je soglasje dano.

Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec PUP
upošteval postavljene pogoje.

Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje so-
glasja.

6. člen
6. Vsebina sprememb in dopolnitev
PUP se pripravijo v skladu s 43. členom zakona o

urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93,
47/93 in 71/93) ter v skladu z 53. in 54 členom zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93).

Vsebujejo tekstualni del – odlok in grafični del prikazan
na preglednih katastrskih načrtih PKN v merilu 1: 5000.

7. člen
7. Terminski plan
Osnutek PUP: 90 dni po podpisu pogodbe z izdeloval-

cem.
Stališča do pripomb: 30 dni po prejemu pripomb iz

javne razprave in javne razgrnitve
Predlog PUP: 30 dni po sprejetju stališč do pripomb
Končno gradivo: 30 dni po sprejetju PUP na občin-

skem svetu
Osnutek PUP se pripravi na podlagi strokovnih podlag

in pogojev soglasodajalcev, določenih v 4. členu tega pro-
grama priprave.

– osnutek PUP župan predloži občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem;

– Občinski svet občine Železniki sprejme sklep o eno-
mesečni javni razgrnitvi osnutka PUP; sklep o javni razgrnitvi
in javni obravnavi se objavi v Uradnem listu RS;

– javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Železni-
ki in na sedežih krajevnih skupnosti za 30 dni po dnevu
objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee;

– javna razprava se izvede na sedežu Občine Železniki
v času trajanja javne razgrnitve;

– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka PUP;

– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlo-
gov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi
naročila župana;

– župan po sprejetju stališča do pripomb in predlogov
iz prejšnje alinee naloži izdelovalcu, da poskrbi za pripravo
usklajenega osnutka PUP, dopolnitve in popravke tistih nje-
govih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripom-
be in predlogi;
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– župan Občine Železniki posreduje predloge PUP ob-
činskemu svetu v obravnavo in predlaga sprejem PUP z
odlokom;

– odlok se objavi v Uradnem listu RS.

8. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne

veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Želez-
niki.

Št. 080-09-0725
Železniki, dne 3. februarja 1999.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

503. Sklep o prenehanju javnega dobra

Na podlagi 51. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 17. člena statuta Občine
Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96,
47/96 in 36/98) je Občinski svet občine Železniki na
3. redni seji dne 3. 2. 1999 sprejel

S K L E P
o prenehanju javnega dobra

Zemljišče parc. št. 1633/4 – pot v izmeri 9 m2, vl. št.
seznam XVI, k.o. Studeno, in zemljišče parc. št. 1633/5 –
pot v izmeri 5 m2, vl. št. seznam XVI, k.o. Studeno, prene-
hata biti javno dobro in se izvzameta iz javne rabe. Vpišeta se
v nov vložek iste k.o., pri njem pa lastninska pravica za
Občino Železniki.

Št. 080-09-0724
Železniki, dne 3. februarja 1999.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

ŽIROVNICA

504. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov
funkcionarjem, članom nadzornega odbora in
delovnih teles Občinskega sveta občine
Žirovnica

Na podlagi 34.a in 100.b člena zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 26/97, 70/97, 74/98),
na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih orga-
nih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in
4/93), ter v skladu 14. in 19. členom statuta Občine Žirov-
nica na 2. seji dne 27. 1. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o določanju plač in drugih prejemkov

funkcionarjem, članom nadzornega odbora
in delovnih teles Občinskega sveta

občine Žirovnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določi višino in način določanja

plače, dela plače, nagrade, sejnine in drugih prejemkov, ki v
skladu z zakonom o funkcionarjih v državnih organih (Uradni
list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91 in Uradni list RS, št.
2/91-I, 4/93), zakonom o lokalni samoupravni (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) – (v nadaljevanju: zakon) pripadajo funkcionarjem v
Občini Žirovnica. Pravilnik določa tudi nagrade in druge
prejemke za člane nadzornega odbora, odborov in delovnih
teles občinskega sveta.

2. člen
V Občini Žirovnica opravljajo funkcijo nepoklicno žu-

pan, podžupan in člani Občinskega sveta občine Žirovnica.

II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV

3. člen
Občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ima

pravico do plače, osebnih prejemkov, nadomestila plače ter
do povračila stroškov, ki jih ima pri delu v zvezi z delom v
skladu z zakonom.

4. člen
Občinski funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo,

ima pravico do nagrade v obliki sejnine ter do povračila
stroškov, ki jih ima pri opravljanju funkcije v zvezi z opravlja-
njem funkcije. Nagrada se izplačuje na podlagi tega pravilni-
ka in ima značaj prejemka iz naslova opravljanja dela na
drugi podlagi.

Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja
funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uve-
ljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal funkcijo, se
prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje
za redni delovni čas.

III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ IN NAGRAD

5. člen
Plača funkcionarja, ki poklicno opravlja funkcijo, se

določi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s
količnikom za določanje plače in poveča za odstotek za
funkcijski dodatek in odstotek za vrednotenje delovne dobe.

Za določitev količnika za določitev osnovne plače in
funkcijskega dodatka za poklicno opravljanje funkcije župa-
na se uporabljajo določbe zakona o lokalni samoupravi.

Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada del
plače oziroma nagrade v višini 50% plače, ki bi jo prejemal,
če bi funkcijo opravljal poklicno.

6. člen
Delovne izkušnje se funkcionarjem, ki poklicno oprav-

ljajo funkcijo, vrednotijo tako, da se plača funkcionarja v
mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako začeto leto
delovne dobe, vendar največ za 20%. Odstotek 0,5 se za
ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča še za
0,25% za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.

7. člen
Za poklicno opravljanje funkcije podžupana znaša ko-

ličnik za določitev plače 80% količnika za določitev plače
profesionalnega župana.
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8. člen
Nagrada za nepoklicno opravljanje funkcije podžupa-

na, ki vključuje tudi nagrado za opravljanje funkcije občin-
skega sveta, znaša bruto 60% plače nepoklicnega župana.

9. člen
Članom občinskega sveta, predsedniku in članom nad-

zornega odbora, predsedniku in članom delovnih teles pri-
pada nagrada v obliki sejnin za udeležbo na sejah organov
občine in delovnih teles v naslednjem neto znesku:

– za članstvo v občinskem svetu v višini 8.000 SIT,
– za vodenje odbora ali delovnega telesa v višini

8.000 SIT,
– za članstvo v odboru ali delovnem telesu v višini

4.000 SIT,
– za predsednika nadzornega odbora v višini

16.000 SIT,
– za članstvo v nadzornem odboru v višini 8.000 SIT.
Nagrada se letno revalorizira s povečanjem osnove za

izračun plač v državni upravi.
Nagrada posameznemu člani občinskega sveta lahko

mesečno znaša bruto največ 15% plače župana, povečane
za dodatek za delovno dobo.

10. člen
Za nagrade za člane delovnih teles, ki opravljajo speci-

fične, strokovne naloge in ki so ustanovljena za krajše delov-
no obdobje, se uporabljajo določbe 9. člena tega pravilnika,
ki se nanašajo na nagrajevanje predsednikov in članov od-
borov občinskega sveta.

11. člen
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal

poklicno.
Podžupan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo oprav-

ljal poklicno, če na predlog župana tako odloči občinski
svet.

IV. DRUGE PRAVICE

12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroš-

kov prevoza na službeni poti, dnevnice za službena potova-
nja in povračil stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri oprav-
ljanju funkcije.

Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za
povračilo stroškov zaposlenim v državnih organih.

13. člen
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila

stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službe-
no potovanje, ki ga izda župan.

Za službeno potovanje župana izda potni nalog tajnik
občine.

Povračila stroškov se funkcionarjem izplačujejo po
opravljenem službenem potovanju.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

14. člen
Plače poklicnim funkcionarjem in nagrade nepoklicnim

funkcionarjem se obračunavajo in izplačujejo enkrat mesečno.

15. člen
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, članom

nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta na

sejah organov vodi občinska uprava, ki zagotavlja tudi stro-
kovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej
organov občine in delovnih teles.

16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1999 dalje.

Št. 032-01-02/6-99
Žirovnica, dne 27. januarja 1999.

Župan
Občine Žirovnica

Anton Dežman, prof. l. r.

ŽUŽEMBERK

505. Odlok o začasnem financiranju javne porabe
Občine Žužemberk v letu 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, odločba
US 63/95 – obvezna razlaga, odločba US 44/96, odločba
US 26/97 in 70/79) in 34. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) je Občinski svet
občine Žužemberk na 2. seji dne 29. 1. 1999 na predlog
župana sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine

Žužemberk v letu 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna za leto 1999 se financiranje

javne porabe Občine Žužemberk začasno financira po pro-
računu za leto 1998 Mestne občine Novo mesto, ki se
nanaša na Občino Žužemberk.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme porabiti me-

sečno povprečno ena dvanajstina sredstev proračuna za
leto 1998 Mestne občine Novo mesto, ki se nanaša na
Občino Žužemberk.

3. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so

sestavni del proračuna Občine Žužemberk za leto 1999.

4. člen
Določila odloka o proračunu Mestne občine Novo me-

sto za leto 1998 se bodo smiselno uporabljala tudi v obdob-
ju začasnega financiranja v letu 1999.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.

Št. 26/99
Žužemberk, dne 29. januarja 1999.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.
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506. Odlok o začasni organizaciji občinske uprave

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 10/97, 10/98 in 74/98), odločba US RS 6/94,
45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 44/96) in 8. člena statutar-
nega sklepa Občine Žužemberk je Občinski svet občine
Žužemberk na 2. seji dne 29. 1. 1999 na predlog župana
sprejel

O D L O K
o začasni organizaciji občinske uprave

1. člen
Naloge občine opravlja občinska uprava. Predstojnik

občinske uprave je župan. Delo občinske uprave neposred-
no vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.

2. člen
Občinska uprava je organizirana tako, da vsa področja

splošnega značaja pokriva tajnik občine.

3. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja za-

poslenih v občinski upravi odloča župan.

4. člen
Naloge iz delovnih področij, ki s sistemizacijo delovnih

mest ne bodo zajete v občinski upravi, se izvajajo z zunanji-
mi strokovnimi izvajalci.

5. člen
Za zaposlene v občinski upravi, se uporabljajo predpisi

o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni
upravi. Za delovno mesto tajnika občine se smiselno upo-
rabljajo določbe, ki urejajo delovno razmerje in plače načel-
nikov upravnih enot, kolikor ni z zakonom o lokalni samou-
pravi drugače določeno.

6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

Št. 27/99
Žužemberk, dne 29. januarja 1999.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

507. Sklep o prodaji zemljišča

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 –
odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odl.
US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 –
odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS in
74/98) je Občinski svet občine Žužemberk na drugi seji
dne 29. 1. 1999 sprejel naslednji

S K L E P

1
Občina Žužemberk soglaša, da Mestna občina Novo

mesto v skladu s svojimi prostorskimi in drugimi akti ter v
skladu z zakonom proda naslednja zemljišča:

– parc. št. 1020/86, travnik v izmeri 577 m2;
1020/27, travnik v izmeri 3150 m2; 1002/3, gozd v izmeri
690 m2; 1002/4, gozd v izmeri 682 m2; 1020/95, travnik
v izmeri 828 m2; 1020/84, travnik v izmeri 664 m2; 995/2,
travnik v izmeri 980 m2, vse k.o. Gotna vas;

– parc. št. 2165/43, gozd v izmeri 1189 m2;
2165/39, gozd v izmeri 1775 m2; 2165/38, gozd v izmeri
931 m2; 2165/35, gozd v izmeri 1160 m2 in 2165/33,
gozd v izmeri 1297 m2, vse k.o. Smolenja vas.

2
Prihodek iz naslova prodaje zemljišč mora biti prikazan

v skladu s četrtim odstavkom 51. člena zakona o lokalni
samoupravi.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 23/99
Žužemberk, dne 29. januarja 1999.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

508. Sklep o menjavi zemljišča

Na podlagi 29. čelna zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 –
odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odl.
US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS in 74/98) je Občinski
svet občine Žužemberk na drugi seji dne 29. 1. 1998
sprejel naslednji

S K L E P

1
Občina Žužemberk soglaša z menjavo zemljišča parc.

št. 955/3, gozd v izmeri 885 m2, k.o. Gotna vas zamenja z
zemljiščema parc. št. 78/26, pot v izmeri 587 m2 in parc.
št. 142/6, pot v izmeri 241 m2, obe k.o. Gotna vas.

Postopek menjave izvede Mestna občina Novo mesto.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem

listu RS.

Št. 22/99
Žužemberk, dne 29. januarja 1999.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.
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DRŽAVNI ZBOR
422. Akt o parlamentarni preiskavi o vpletenosti nosil-

cev javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slo-
venskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 so-
delovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem 853

VLADA
423. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod

iz objektov in naprav za proizvodnjo celuloze 853
424. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod

iz objektov in naprav za proizvodnjo papirja, kar-
tona in lepenke 856

425. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz objektov in naprav za proizvodnjo piva in slada 859

426. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz objektov in naprav za predelavo mleka in proi-
zvodnjo mlečnih izdelkov 861

427. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz objektov za proizvodnjo, predelavo in konzervi-
ranje mesa ter proizvodnjo mesnih izdelkov 862

428. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz kafilerij 864

429. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz objektov za opravljanje zdravstvene in veteri-
narske dejavnosti 866

430. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz objektov in naprav za proizvodnjo rastlinskih in
živalskih olj in maščob 868

431. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, ob-
jektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil
ter pralnic za motorna vozila 870

432. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz objektov reje domačih živali 875

433. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz objektov in naprav za proizvodnjo stekla in ste-
klenih izdelkov 877

434. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz objektov in naprav za kloralkalno elektrolizo 881

MINISTRSTVA
435. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov

skupine D, za katere je bilo od 30. 6. 1997 do
15. 12. 1997 izdano dovoljenje za promet 884

BANKA SLOVENIJE
436. Sklep o določanju trezorskih maksimumov za de-

poje bankovcev Banke Slovenije pri depotnih ban-
kah 885

437. Sklep o določitvi enotne tarife, po kateri depotna
banka zaračunava pristojbino za polog ali dvig ban-
kovcev iz depoja 886

438. Sklep o določanju nadomestila za upravljanje de-
pojev bankovcev Banke Slovenije 886

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
439. Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zava-

rovanje Slovenije 886
440. Sklep o kriterijih in merilih za znižanje zavaroval-

nih osnov za plačilo prispevka za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje 896

OBČINE

LJUBLJANA
441. Sklep o imenovanju Mestne volilne komisije 897

BELTINCI
442. Odlok o turistični taksi v Občini Beltinci 897
443. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načr-

ta ob Kmečki ulici v Beltincih 900

BREZOVICA
444. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Ob-

čine Brezovica v letu 1999 900

BREŽICE
445. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
občine Brežice za obdobje 1986 do leta 2000
za območja vodnih virov Pišece, Prilipe, Mokrice
in Aquaductus Romanus dopolnjen 1998/1 900

446. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih jav-
nih službah v Občini Brežice 901

447. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Mla-
dinskega centra Brežice 901

448. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999 901

449. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za
m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov
komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavb-
nega zemljišča na območju Občine Brežice za
leto 1999 902

CELJE
450. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-

tanovitvi javnih podjetij 902
451. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o na-

domestilu za uporabo stavbnih zemljišč 903
452. Odlok o zazidalnem načrtu Gaberje-del – hotel

ob Tovarniški ulici v Celju 903
453. Sklep o začasnem financiranju potreb iz prora-

čuna Mestne občine Celje v letu 1999 904
454. Sklep o ugotovitvi vrednosti točke nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999 905

ČRENŠOVCI
455. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delov-

nem področju občinske uprave Občine Črenšovci 905

GORIŠNICA
456. Odlok o začasnem financiranju potreb iz prora-

čuna Občine Gorišnica za leto 1999 906
457. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za upo-

rabo stavbnega zemljišča v Občini Gorišnica 906

GROSUPLJE
458. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih

taks v Občini Grosuplje 906

JESENICE
459. Odlok o spremembah odloka o priznanjih Obči-

ne Jesenice 907

KOBARID
460. Sklep o ukinitvi javnega dobra 907
461. Sklep o ukinitvi javnega dobra 907

KOČEVJE
462. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načr-

ta za območje S15 – K RINŽI 908
463. Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednote-

nje športnih programov v Občini Kočevje 908

VSEBINA
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KOMEN
464. Odlok o merilih za določanje plačil in načinu izva-

janja socialno-varstvene storitve “pomoč družini
na domu” 908

465. Odlok o turistični taksi v Občini Komen 910
466. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju Ob-
čine Komen za leto 1999 913

KOMENDA
467. Statutarni sklep Občine Komenda 913
468. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Ob-

čini Komenda 914
469. Sklep o organizaciji in delovnih področjih občin-

ske uprave Občine Komenda 915
470. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v le-

tu 1999 916
471. Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev Ob-

čine Komenda, članov delovnih teles občinske-
ga sveta in župana ter nadzornega odbora 916

KOZJE
472. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Ob-

čini Kozje za leto 1999 917
473. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni

za stavbna zemljišča in povprečnih stroških ko-
munalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Kozje za leto 1999 918

474. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu
1999 918

KRŠKO
475. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoroč-

nega plana Občine Krško za obdobje 1986–
2000 in družbenega plana Občine Krško za ob-
dobje 1986–1990 919

MEDVODE
476. Odlok o določitvi volilnih enot za redne volitve čla-

nov svetov krajevnih skupnosti 921
477. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skup-

nosti na območju Občine Medvode 922
478. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije ob-

čine Medvode 922
479. Ugotovitev, da je mandat članice Občinskega sve-

ta občine Medvode prešel na naslednjega kandi-
data 923

METLIKA
480. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Metlika za območje Občine Metlika ter prostor-
skih sestavinah srednjeročnega družbenega pla-
na Občine Metlika za območje Občine Metlika 923

MIRNA PEČ
481. Sklep o začasnem financiranju proračunskih po-

treb Občine Mirna Peč v letu 1999 925

MURSKA SOBOTA
482. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Murska

Sobota 925

NOVO MESTO
483. Sklep, da je zemljišče javna pot 928

PODČETRTEK
484. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih

zemljišč in povprečnih stroških komunalnega ure-
janja stavbnih zemljišč v letu 1999 928

485. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-
tanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine
Podčetrtek, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela 928

486. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča na ob-
močju Občine Podčetrtek za leto 1999 929

ROGATEC
487. Program priprave PIN za ureditveni načrt območ-

ja mejnega prehoda v Rogatcu 929
488. Sklep o uskladitvi točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999 931

SEMIČ
489. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavb-

nega zemljišča in povprečnih stroških komunal-
nega opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Se-
mič v letu 1999 931

490. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Ob-
čine Semič za leto 1999 931

SEVNICA
491. Sklep o začasnem financiranju proračunskih po-

treb Občine Sevnica v obdobju od 1. 1. do 30.
4. 1999 932

492. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra 932
493. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije ob-

čine Sevnica 932

SLOVENSKA BISTRICA
494. Statutarni sklep Občine Slovenska Bistrica 933
495. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine

Slovenska Bistrica za leto 1998 933
496. Sklep o začasnem financiranju potreb iz prora-

čuna Občine Slovenska Bistrica za leto 1999 935
497. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro za nepremič-

nine na območju Občine Slovenska Bistrica 935

SLOVENSKE KONJICE
498. Sklep o vrednosti elementov za izračun promet-

ne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in dru-
gih nepremičnin in o določitvi odstotka od pov-
prečne gradbene cene, s katerim se določi ko-
rist za stavbno zemljišče 935

TIŠINA
499. Statutarni sklep 936

ŽALEC
500. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih

stroških komunalnega urejanja stavbnega zem-
ljišča v Občini Žalec 937

501. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča 937

ŽELEZNIKI
502. Program priprave prostorskih ureditvenih pogo-

jev za območje Občine Železniki 937
503. Sklep o prenehanju javnega dobra 939

ŽIROVNICA
504. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov

funkcionarjem, članom nadzornega odbora in de-
lovnih teles Občinskega sveta občine Žirovnica 939

ŽUŽEMBERK
505. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Ob-

čine Žužemberk v letu 1999 940
506. Odlok o začasni organizaciji občinske uprave 941
507. Sklep o prodaji zemljišča 941
508. Sklep o menjavi zemljišča 941
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PrPrPrPrPred izidomed izidomed izidomed izidomed izidom

EVROPSKI SPORAZUM
o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije, na drugi strani
Napočil je dan D, ki ga je napovedal pred poldrugim letom ratificirani sporazum. Poznavanje in uporaba evropskega
sporazuma je postala slovenska realnost. Sporazum posega na mnoga področja. V njem so določene obveznosti
njegovih podpisnikov o političnem dialogu, prostem pretoku blaga, kmetijstvu, ribištvu, pretoku delovne sile,
opravljanju storitev, o konkurenci, finančnem sodelovanju itd. Priloge, vključno s XIII. o pravici do nakupa
nepremičnin, natančneje določajo pravila pri uresničevanju te pomembne mednarodne pogodbe.
Evropski sporazum s prilogami IX a, IX b, IX c, X, XI in XIII ter protokol k pridružitvenemu sporazumu in sklepno listino
bomo objavili v prvi knjigi nove zbirke založbe Uradni list RS z naslovom EVROPSKA UNIJA. Izdajateljica te knjige je
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. V knjigi bodo pri posameznih členih objavljene tudi skupne in
posamezne izjave, ki jih bomo povzeli tudi na koncu prvega dela knjige. V drugem delu pa objavljamo vse našteto tudi
v angleškem jeziku.
Uvodna pojasnila so pripravili Tone Dolčič, Miha Pogačnik, Miro Prek, Borut Šinkovec in Primož Vehar. Na
koncu knjige pa bo tudi obširno stvarno kazalo, ki bo bralcem gotovo olajšalo uporabo.
Dragocena informacija za vse, ki morajo delati v skladu s sporazumom, pa bo tudi povzetek vseh pomembnejših
rokov, ki jih določa evropski sporazum.

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q EVROPSKI SPORAZUM število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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