Povezava na državni register predpisov z delovnega področja družbe KOMUNALA
Nova Gorica d.d.

SPLOŠNA UPORABA V PODJETJU KOMUNALA Nova Gorica d.d.



















































Ustava republike Slovenije
Zakon o gospodarskih družbah
Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS
Zakon o delovnih razmerjih
Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
Zakon o zemljiški knjigi
Zakon o računovodstvu
Slovenski računovodski standardi
Zakon o davčnem postopku
Zakon o davku od dobička pravnih oseb
Zakon o davku na izplačane plače
Zakon o davku na dodano vrednost
Zakon o davčnem postopku
Zakon o dohodnini
Zakon o javnih naročilih
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o elektronskih komunikacijah
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
Zakon o tujcih
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev
Zakon o arhivskem gradivu in arhivih
Zakon o izvršbi in zavarovanju
Zakon o pravdnem postopku
Zakon o upravnih taksah
Obligacijski zakonik
Obrtni zakon
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Zakon o zdravstveni inšpekciji
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
Zakon o varstvu potrošnikov
Zakon o trgovini
Zakon o splošni varnosti proizvodov
Zakon o kmetijstvu
Zakon o veterinarstvu
Zakon o geodetski dejavnosti
Zakon o nalezljivih boleznih
Zakon o prekrških
Zakon o varnosti cestnega prometa
Zakon o javnih cestah
Zakon o prevozih v cestnem prometu
Carinski zakon
Zakon o meroslovju



Zakon o varstvu pred požarom

ZAKONODAJA NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA






















Zakon o komunalnih dejavnostih
Zakon o varstvu okolja
Zakon o vodah
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
Zakon o ohranjanju narave
Statut Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije d.d.
Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega
odstranjevanja
Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti
Zakon o ratifikaciji Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje
Zakon o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja
Zakon o urejanju prostora
Zakon o graditvi objektov
Energetski zakon
Zakon o geodetski dejavnosti
Zakon o denacionalizaciji
Zakon o gospodarskih javnih službah
Zakon o temeljni geodetski izmeri
Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo
Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
Nacionalni program varstva okolja

ZAKONODAJA NA PODROČJU ODPADKOV


















Pravilnik o ravnanju z odpadki
Pravilnik o odlaganju odpadkov
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
Pravilnik o predelavi in odstranjevanju odpadkov v premičnih napravah
Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost
Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki
Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi
Pravilnik o higieni živil
Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje od 2002 do
konca 2007
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja z odpadki
Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje
Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki

ZAKONODAJA NA PODROČJU GRADBENIŠTVA





Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji
Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev
Pravilnik o pogojih za izdajo mnenja v postopku za priznanje kvalifikacije odgovornega projektanta
arhitekture
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah




















Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago
Pravilnik o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev
Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in
Inženirske zbornice Slovenije
Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb
Pravilnik o obliki in vsebini dokazila o zanesljivosti objekta
Pravilnik o pogojih, ki jih mora za izvajanje javnih pooblastil izpolnjevati poklicna zbornica
Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov
Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb
Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah
Pravilnik o zvočni zaščiti stavb
Odredba o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih
Statut Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
Disciplinski pravilnik
Kodeks poklicne etike arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev
Statut Inženirske zbornice Slovenije
Etični kodeks članov Inženirski zbornice Slovenije

ZAKONODAJA NA PODROČJU POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI


Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

