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MINISTRSTVA

911. Odredba o izvajanju preventivnih cepljenj in
diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu
2001

Na podlagi tretje alinee 114. člena zakona o veterinar-
stvu (Uradni list RS, št. 82 /94, 21/95, 16/96, 98/99,
101/99 in 8/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o izvajanju preventivnih cepljenj in diagnostičnih

ter drugih preiskav živali v letu 2001

1. člen
Da se odkrijejo in preprečijo v tej odredbi navedene

živalske kužne bolezni, morajo veterinarske organizacije, ki
opravljajo javno veterinarsko službo (v nadaljnjem besedilu:
veterinarske organizacije), opraviti v letu 2001 s to odredbo
predpisane ukrepe.

2. člen
V tej odredbi uporabljeni izrazi pomenijo:
1. Reja živali je skupina živali, ki živijo v zaključeni enoti

in so pod veterinarsko-sanitarnim nadzorom. Z rejo se ukvar-
ja rejec, ki je lahko fizična ali pravna oseba.

2. Vzrejno središče je reja plemenskih živali, kjer rejec
posluje v skladu s selekcijskim in rejskim programom za
tisto vrsto in pasmo plemenskih živali, za katero ima poobla-
stilo ministra, pristojnega za živinorejo.

3. Osemenjevalno središče je odobrena organizacija,
ki redi plemenjake za pridobivanje in promet z njihovim
semenom in izpolnjuje predpisane veterinarsko-sanitarne po-
goje.

4. Živali v naravnem pripustu so kategorija živali, ki se
naravno razmnožujejo.

5. Plemenske živali so kategorija živali, ki so odbrane
in namenjene za načrtno razmnoževanje. Imeti morajo zna-
no poreklo in lastnika, oceno plemenske vrednosti in mora-
jo biti predpisano označene.

6. Osemenjevanje je zooprofilaktična metoda za pre-
prečevanje in zatiranje živalskih spolnih in drugih kužnih
bolezni ter zootehnični ukrep, ki omogoča kontrolirano in
kvalitetno spremembo plemenskega sestava živalske popu-
lacije.

7. Valilna jajca so oplojena jajca iz matičnih jat vseh vrst
pernatih živali.

8. Matična jata perutnine je jata perutnine, ki nese
valilna jajca za nadaljnji razplod.

9. Plemenska jata rib je jata odbranih samcev in samic,
namenjenih za razplod.

10. Bolezni proste reje so tiste reje živali, ki so proste
določene oziroma določenih kužnih bolezni, ki se zatirajo
po veterinarskih predpisih.

11. Organizirana reja je reja, kjer rejec združuje svoje
interese preko posebnih organizacij.

12. Kobilarna je organizirana reja plemenskih kobil
(več kot 10) in žrebcev, namenjenih za razplod.

13. Vzrejališče čebeljih matic je vzreja, s katero uprav-
lja pravna ali fizična oseba, ki ima za vzrejo in dajanje v
promet čebeljih matic dovoljenje ministra, pristojnega za
kmetijstvo.

14. Vzrejališče plemenskih ribjih jat je vzreja, s katero
upravlja pravna ali fizična oseba, ki ima za vzrejo in dajanje v
promet plemenskega ribjega materiala dovoljenje ministra,
pristojnega za kmetijstvo.

15. Lokacija vzrejališča plemenskih rib ali čebeljih ma-
tic je mesto, kjer se vzreja in daje v promet plemenski ribji
material ali čebelje matice.

16. Plemenilna postaja je lokacija, kjer se uporabljajo
plemenske živali (plemenjaki) za razplod.

17. Nadaljnje nasajanje rib je naselitev rib v izpraznjen
in razkužen ribnik.

18. Skupni hlevski mlečni vzorec je povprečni vzorec
mleka ene molže vseh molznic v hlevu.

3. člen
Veterinarski inšpektorji z odločbami določijo veterinar-

skim organizacijam roke za izvedbo posameznih del iz te
odredbe.

Veterinarske organizacije morajo veterinarski inšpekciji
mesečno predložiti predpisane obrazce ter o opravljenem
delu mesečno poročati. Iz poročila mora biti razvidno na-
slednje:

– številka in datum odločbe veterinarske inšpekcije;
– opravljena cepljenja po odredbi: vrsta in kategorija

živali, bolezen, število cepljenj, cena po ceniku Veterinarske
uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: VURS), skupni
znesek;

– odvzem krvnih vzorcev;
– prve živali – vrsta in kategorija živali, bolezen (vzorec

vzet za preiskavo na:…), število vzorcev, cena po ceniku
VURS, skupni znesek;

– naslednje živali – vrsta in kategorija živali, bolezen
(vzorec vzet za preiskavo na:…), število vzorcev, cena po
ceniku VURS, skupni znesek;
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– tuberkulinizacija: vrsta in kategorija živali, število živa-
li, cena po ceniku VURS, skupni znesek;

– izdaja zdravstvenih spričeval: vrsta živali in kategorija,
število živali, višina takse po predpisu, ki ureja upravne takse
(v nadaljnjem besedilu: taksa) za zdravstveno spričevalo,
višina takse za Veterinarsko-higiensko službo (v nadaljeva-
nju: VHS), znesek, skupni znesek za vsa izdana spričevala;

– opravljeni veterinarsko-sanitarni pregledi v notranjem
prometu: vrsta in kategorija živali, vrsta pošiljke, število,
taksa za posamezni pregled, skupni znesek;

– oskrbni dan za psa: število, cena po ceniku VURS,
skupni znesek;

– zbiranje lisic: število, cena po ceniku VURS, skupni
znesek;

– označevanje domačih živali: vrsta živali, število, cena
po ceniku VURS, skupni znesek;

– opombe;
– poročilo pripravil: ime in priimek, kraj, datum;
– odgovorna oseba: ime in priimek;
– žig.
Vzorec obrazca je kot priloga 1 objavljen skupaj s to

odredbo kot njen sestavni del.
Veterinarske organizacije morajo veterinarski inšpekciji

mesečno predložiti obračun za povračilo stroškov za izved-
bo odrejenih ukrepov, iz katerega je razvidno, da so bile
takse odvedene.

Veterinarski inšpektorji na podlagi dokumentacije iz dru-
gega in četrtega odstavka tega člena ugotovijo, ali je bil
posamezen ukrep iz te odredbe opravljen v skladu s predpi-
si in zahtevami iz te odredbe, ter s podpisom računa potrdi-
jo, da je bilo delo opravljeno v skladu s predpisi.

4. člen
Preventivna cepljenja je treba opraviti v skladu z navo-

dili proizvajalca registriranega cepiva.

5. člen
Veterinarske organizacije, ki izvajajo preventivna ce-

pljenja oziroma diagnostične preiskave, morajo voditi evi-
denco, v katero vpišejo osebno ime ter bivališče oziroma
firmo in sedež imetnika živali, oznako (številko) živali, datum
cepljenja oziroma preiskave, ime cepiva, ime proizvajalca
cepiva, rok uporabnosti in kontrolno številko cepiva ter re-
zultate diagnostične preiskave.

Če je za živali, pri katerih se opravljajo preventivna
cepljenja in diagnostične preiskave iz te odredbe, predpisa-
na identifikacija in registracija in če niso označene na pred-
pisan način, jih je treba označiti.

Veterinarske organizacije morajo spremljati zdravstve-
no stanje živali po uporabi biološkega preparata in obveščati
veterinarsko inšpekcijo o vseh stranskih pojavih in morebitni
nezanesljivi imunosti.

Krvne vzorce morajo veterinarske organizacije jemati
istočasno za vse preiskave pri posameznih vrstah živali.

Krvne vzorce in vzorce urina na vsebnost hormonov in
reziduov morajo veterinarske organizacije odvzeti po poseb-
nem programu VURS, ki ga za vsako posamezno veterinar-
sko organizacijo z odločbo predpiše veterinarski inšpektor.

6. člen
Preventivni ukrepi pri govedu:
I. V rejah
1. Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti

goveda v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen
vranični prisad.

Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne
preden se živali ženejo na pašo oziroma najkasneje do 30.
aprila 2001.

Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
2. Proti šumečemu prisadu je treba preventivno cepiti

goveda v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen
šumeči prisad.

Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne
preden se živali ženejo na pašo oziroma najkasneje do 30.
aprila 2001.

Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
3. Proti steklini je treba cepiti govedo, ki se žene izven

naselij na pašo in je vso pašno sezono izven hleva.
Cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne preden se

živali ženejo na pašo.
Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
4. Tuberkulinizirati je treba 100% vseh govedi, starej-

ših od 6 tednov, ki izhajajo iz rej, iz katerih se oddaja mleko
za javno potrošnjo.

Tuberkulinizacijo z govejim tuberkulinom opravijo vete-
rinarske organizacije s tuberkulinom, predpisanim v prilogi
2, ki je objavljena skupaj s to odredbo kot njen sestavni del,
najkasneje do 10. novembra 2001.

5. Na brucelozo je treba preiskati vse krave v laktaciji z
metodo ELISA hlevskih mlečnih vzorcev, in sicer trikrat v
razmiku 3 mesecev. Zadnji odvzem vzorcev se mora opraviti
v mesecu novembru 2001.

Vzorce se odvzame v zbiralnicah mleka ob rednem
pregledu. En vzorec zajema največ 50 molznic.

Preiskave opravi Veterinarski Inštitut Slovenije (v nada-
ljevanju: VIS).

6. Na govejo spongiformno encefalopatijo je potrebno
z enim od odobrenih laboratorijskih testov preiskati možga-
ne vseh govedi, starejših od 18 mesecev, ki so kazale
klinične znake obolenj centralnega živčnega sistema, in re-
prezentativni vzorec poginulih živali, starejših od 30 mese-
cev, v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.

Živali, starejše od 30 mesecev, ki niso pregledane z
enim od odobrenih testov in se koljejo v registriranih klavni-
cah, ne smejo v promet za prehrano ljudi.

Preiskave opravi VIS in o tem enkrat mesečno obvesti
VURS.

7. Na infekciozni bovini rinotraheitis in infekciozni pu-
stularni vulvovaginitis (v nadaljevanju: IBR/IPV) in govejo
virusno diarejo – mukozno bolezen (v nadaljevanju: GVD-
MB) je treba serološko pregledati vsa goveda v tistih rejah
bikovskih mater, ki so bile v letu 2000 proste obeh bolezni
ali proste IBR/IPV in pozitivne na GVD–MB.

Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije. Preiskave
opravi VIS.

II. V vzrejnih in osemenjevalnih središčih in v naravnem
pripustu

Enkrat letno je treba vse bike tuberkulinizirati in pregle-
dati:

a) serološko na:
– brucelozo;
– IBR/IPV in
– enzootsko govejo levkozo;
b) na virusni antigen:
– GVD-MB;
c) mikrobiološko na:
– genitalno kampilobakteriozo in
– trihomoniazo.
Tuberkulinizacijo z bovinim tuberkulinom iz priloge 2 te

odredbe opravijo in vzorce odvzamejo veterinarske postaje v
osemenjevalnem središču, v naravnem pripustu pa veteri-
narske organizacije.

Preiskave opravi VIS.
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7. člen
Preventivni ukrepi pri drobnici:
1. Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti

drobnico v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen
vranični prisad.

Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne
preden se živali ženejo na pašo oziroma najkasneje do
30. aprila 2001.

Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
2. Proti šumečemu prisadu je treba preventivno cepiti

drobnico v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen
šumeči prisad.

Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne
preden se živali ženejo na pašo oziroma najkasneje do
30. aprila 2001.

Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
3. Proti steklini je treba cepiti drobnico, ki se žene

izven naselij na pašo in je vso pašno sezono izven hleva.
Cepljenje je treba opraviti najmanj 3 tedne preden se

živali ženejo na pašo.
Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
4. Tuberkulinizirati je treba vse plemenske ovne in

kozle.
Tuberkulinizacijo z govejim tuberkulinom opravijo vete-

rinarske organizacije.
5. Na brucelozo je treba enkrat letno serološko pre-

iskati vse plemenske ovne in kozle.
Vse mlečne živali iz registriranih rej, ki oddajajo mleko v

javno potrošnjo, je potrebno serološko pregledati na B. me-
litensis. Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije. Prei-
skave opravi VIS.

8. člen
Preventivni ukrepi pri prašičih:
1. Na velikih prašičerejskih obratih je potrebno enkrat

mesečno serološko pregledati 10 krvnih vzorcev pitancev
na prisotnost protiteles proti klasični prašičji kugi.

Jemanje vzorcev je potrebno začeti maja 2001. Vzorce
se vzame na klavnici ob rednem zakolu pitancev.

V prašičerejskih obratih, ki redijo več kot 10 pitancev,
je potrebno na vsakih 50 pitancev odvzeti enkrat letno 1
vzorec za serološko preiskavo na prisotnost protiteles proti
klasični prašičji kugi.

Jemanje vzorcev je potrebno začeti maja 2001. Vzorce
se vzame na klavnici ob rednem zakolu pitancev.

V prašičerejskih obratih na obmejnem področju z Re-
publiko Hrvaško, ki redijo več kot 10 pitancev, je potrebno
od pitancev odvzeti dvakrat letno, v presledku 6 mesecev,
po 1 vzorec za serološko preiskavo na prisotnost protiteles
proti klasični prašičji kugi.

Jemanje vzorcev je potrebno začeti maja 2001. Vzorce
se odvzame na klavnici ob rednem zakolu pitancev.

2. Na bolezen Aujeszkega in brucelozo je treba pregle-
dati s serološkim pregledom kri:

– vseh plemenskih merjascev v Sloveniji enkrat letno in
– vseh plemenskih svinj v registriranih vzrejnih sredi-

ščih, razen na farmah: Ihan, Klinja vas, Krško, Ljutomer,
Nemščak, Podgrad, Ptuj in Stična.

Kri plemenskih merjascev je treba pregledati tudi na
virusno vnetje želodca in črevesja pri prašičih (v nadaljeva-
nju: TGE) in prašičji respiratorni in reprodukcijski sindrom (v
nadaljevanju: PRRS).

Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije. Preiskave
opravi VIS.

3. Za pregled na TGE in PRRS je treba vsako četrtletje
odvzeti kri po 25 izločenim plemenskim svinjam s farm Ihan,
Klinja vas, Krško, Ljutomer, Nemščak, Podgrad, Ptuj in
Stična.

Kri teh živali je treba pregledati tudi na bolezen Aujes-
zkega in brucelozo.

Vzorce se odvzame na klavnici. Preiskave opravi VIS.
4. Vse plemenske merjasce v osemenjevalnih in vzrej-

nih središčih je treba enkrat letno tuberkulinizirati z bovinim
in aviarnim tuberkulinom.

Tuberkulinizacijo opravijo veterinarske organizacije.

9. člen
Preventivni ukrepi pri perutnini:
1. Proti atipični kokošji kugi je treba cepiti kokoši,

piščance, brojlerje, purane, japonske prepelice in matične
jate fazanov, noje in pegatke, in sicer:

– v perutninskih obratih pravnih oseb;
– v obratih rejcev, ki imajo nad 500 živali;
– v naseljih, kjer so perutninski obrati pravnih oseb ali

večje reje (nad 500 živali);
– v fazanerijah;
– v vseh rejah nojev.
Cepljenje iz prejšnjega odstavka se opravi z atenuirani-

mi in v Republiki Sloveniji registriranimi cepivi po peroralni
ali nazalni metodi.

Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
2. Valilna jajca smejo izvirati samo iz matičnih jat koko-

ši, matičnih jat fazanov, japonskih prepelic in matičnih jat
nojev, v katerih pri serološki preiskavi na kokošji tifus niso
bili ugotovljeni pozitivni reaktorji in ki so proste psitakoze in
Salmonelle enteritidis.

Take matične jate perutnine morajo biti imune proti:
– epidemičnem tremorju perutnine,
– Marekovi bolezni,
– infekcioznemu bronhitisu in
– bolezni Gumboro.
Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije.
Pregled z antigenom povzročitelja kokošjega tifusa po

metodi hitre krvne aglutinacije opravijo primarne veterinar-
ske organizacije. V rejah do 500 živali je treba pregledati vse
živali, v večjih rejah pa 20% živali.

Pregled na Salmonello enteritidis in psitakozo opravi
VIS.

Kontrolo imunosti opravi VIS.

10. člen
Preventivni ukrepi pri kopitarjih:
I. V rejah
1. Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti

kopitarje v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen
vranični prisad.

Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne
preden se živali ženejo na pašo oziroma najkasneje do
30. aprila 2001.

Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
2. Proti steklini je treba cepiti kopitarje, ki se ženejo

izven naselij na pašo in so vso pašno sezono izven hleva.
Cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne preden se

živali ženejo na pašo.
Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
II. V kobilarnah
Enkrat letno je treba pregledati plemenske kobile na:
– kužno malokrvnost;
– konjski arteritis in
– infekciozni metritis kopitarjev, in sicer le kobile, ki so

bile v pretekli sezoni pripuščene in se niso obrejile.
Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije do 31.

marca 2001. Preiskave opravi VIS.
III. Plemenski žrebci, ki se uporabljajo za naravni pri-

pust in osemenjevanje



Stran 1500 / Št. 15 / 2. 3. 2001 Uradni list Republike Slovenije

Enkrat letno je treba pregledati vse plemenske žrebce
na:

– infekciozni metritis kopitarjev – dvakrat v razmiku 7
dni;

– kužno malokrvnost in
– konjski arteritis.
Vzorce za preiskavo na infekciozni metritis kopitarjev

odvzame VIS, druge vzorce pa veterinarske organizacije.
Preiskave opravi VIS.
IV. Vzrejališča plemenskih žrebcev
1. Enkrat letno je treba pregledati vse plemenske žreb-

ce na:
– kužno malokrvnost;
– konjski arteritis in
– leptospirozo.
Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije. Preiskave

opravi VIS.

11. člen
Preventivni ukrepi pri psih:
1. Psi morajo biti cepljeni enkrat letno proti steklini. Od

zadnjega cepljenja ne sme miniti več kot dvanajst mesecev.
Splošno cepljenje psov proti steklini mora biti opravljeno
najpozneje do 15. maja 2001.

Mladi psi morajo biti cepljeni proti steklini takoj, ko
dopolnijo štiri mesece starosti.

Ob cepljenju je treba psom odpraviti notranje zajedav-
ce.

Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.

12. člen
Preventivni ukrepi pri čebeljih družinah:
Na hudo gnilobo čebelje zalege in povzročitelja nose-

moze, varooze, pohlevne gnilobe čebelje zalege in pršiča-
vosti je treba enkrat letno pregledati in preiskati vse čebelje
družine vzrejevalcev matic na lokaciji vzrejališča in čebelje
družine plemenilnih postaj.

Vzorce odvzame in preiskave opravi Veterinarski zavod
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VZS).

13. člen
Preventivni ukrepi pri ribah:
1. Na vrtoglavost postrvi je treba enkrat letno pregleda-

ti postrvi v ribogojnicah. Vzorce mladic je treba poslati v
preiskavo od 1. junija do 31. decembra 2001.

Vzorce odvzame VZS. Preiskave opravi VIS.
2. Na virusno hemoragično septikemijo postrvi in infek-

ciozno hematopoetsko nekrozo je treba preiskati ovarialno
in semensko tekočino v plemenskih jatah postrvi in lipanov.

Vzorce odvzame VZS. Preiskave opravi VIS.

3. Na spomladansko viremijo in eritrodermatitis je tre-
ba do 1. junija 2001 preiskati krape, namenjene za nadalj-
nje nasajanje.

Mladice krapov je treba preiskati do konca leta 2001.
Vzorce odvzame VZS. Preiskave opravi VIS.

14. člen
Kontrolo imunosti opravi pooblaščen laboratorij po na-

slednjem programu:
Atipična kokošja kuga:
– matične jate perutnine: 1 hlevski vzorec (20 krvnih

vzorcev) iz vsake jate oziroma vsakega hleva vsakih 6 te-
dnov;

– nesnice konzumnih jajc: 1 hlevski vzorec (20 krvnih
vzorcev) iz vsake jate oziroma vsakega hleva v času vzreje;

– pitovna perutnina: 1 hlevski vzorec (20 krvnih vzor-
cev) v vsakem objektu reje z več kot 500 živali, najmanj
enkrat letno.

Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije.

15. člen
Javna veterinarska služba mora podatke, pridobljene

na podlagi pooblastil iz te odredbe, uporabljati v skladu s
predpisi o veterinarskih evidencah in jih varovati kot poslov-
no tajnost. Za vsako uporabo podatkov v druge namene
mora javna veterinarska služba pridobiti pisno soglasje
VURS.

16. člen
Rezultate preiskav iz te odredbe mora pooblaščen la-

boratorij poslati veterinarski inšpekciji, ki je izdala odločbo o
roku za izvedbo posameznih del, in veterinarski organizaciji,
ki je vzorce odvzela. Veterinarska organizacija mora o preje-
mu rezultatov preiskav nemudoma obvestiti veterinarsko in-
špekcijo.

17. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323–465/00
Ljubljana, dne 23. februarja 2001.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
mag. Franc But l. r.
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Priloga 2

STANDARDI ZA UPORABO BOVINIH IN AVIARNIH TUBERKULINOV

Tuberkulinski test za potrebe te odredbe je treba izvajati s tuberkulini PPD in HCSM.

Bovini tuberkulin, ki se sme uporabljati za potrebe te odredbe, mora biti pripravljen z enim od
naslednjih sevov Mycobacterium bovis:
� AN5;
� Vallee.

Aviarni tuberkulin je treba pripraviti z enim od naslednjih sevov Mycobacterium avium:
� D4ER;
� TB56.

PH tuberkulinov mora biti med 6,5 in 7,5.

Dovoljene so naslednje koncentracije fenola in glicerola:
� fenol: 0,5% m/v;
� glicerol: 10% v/v.

Pod pogojem, da so tuberkulini shranjeni v temi in pri temperaturi od 2 do 8 °C, jih je mogoèe
uporabljati do konca naslednjih obdobij po zadnjem zadovoljivem testu jakosti:
� tekoèi PPD tuberkulini: dve leti,
liofilizirani PPD tuberkulini: osem let;
� razredèeni HCSM tuberkulini: dve leti.

Uradne preiskave tuberkulina se morajo izvajati v skladu z metodami in tehnikami, ki jih doloèi
VURS in jih izda v posebni publikaciji, ki je dosegljiva javnosti na VURS, opraviti pa jih mora
poobla�èen zavod v dr�avi dobaviteljici.

Koncentracija apliciranega bovinega tuberkulina ne sme biti manj�a od 2000 CTU.
Koncentracija apliciranega aviarnega tuberkulina W15 ne sme biti manj�a od 2000 IU.

Kolièina apliciranega tuberkulina ne sme biti veèja od 0,2 ml.
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912. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Radovljica – levi
breg

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 59/99 –
ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spre-
jel dne 19. februarja 2001

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospo-

darskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica – levi
breg, izdelanega za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni

v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska c.19, Radovljica.
Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v
Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Radovljica,
ter na kraju javne razgrnitve.

4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve

organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-02-3/00
Ljubljana, dne 19. februarja 2001.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
mag. Franc But l. r.

913. Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja
za varstvo pred požarom

Na podlagi pravilnika o usposabljanju zaposlenih za
varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb
za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS,
št. 64/95) objavlja Ministrstvo za obrambo, Uprava Republi-
ke Slovenije za zaščito in reševanje

S E Z N A M
pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za varstvo

pred požarom

I
Izvajalci, pooblaščeni za usposabljanje za varstvo pred

požarom, ki so pridobili pooblastilo oziroma odločbo do
31. 12. 2000, so:
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II
Ta seznam pooblastil oziroma odločb velja do preklica oziroma do datuma, navedenega na pooblastilu oziroma odločbi.

Št. 845-10-13/01-7
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.

Direktor
Uprave Republike Slovenije

 za zaščito in reševanje
Bojan Žmavc l. r.
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914. Seznam pooblaščenih izdelovalcev študij požarne varnosti

Na podlagi pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 13/98) objavlja Ministrstvo za obrambo, Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje

S E Z N A M
pooblaščenih izdelovalcev študij požarne varnosti

I
Izdelovalci, pooblaščeni za izdelavo študij požarne varnosti, ki so pridobili odločbo do 31. 12. 2000, so:
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II
Ta seznam pooblastil oziroma odločb velja do preklica oziroma do datuma, navedenega na pooblastilu oziroma odločbi.

Št. 845-10-13/01-2
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.

Direktor
Uprave Republike Slovenije

 za zaščito in reševanje
Bojan Žmavc l. r.
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915. Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja

Na podlagi pravilnika o pogojih za izvajanje požarnega varovanja (Uradni list RS, št. 64/95) objavlja Ministrstvo za
obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

S E Z N A M
pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja

I
Izvajalci, pooblaščeni za izvajanje požarnega varovanja, ki so pridobili pooblastilo oziroma odločbo do 31. 12. 2000 so:
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II
Ta seznam pooblastil oziroma odločb velja do preklica oziroma do datuma, navedenega na pooblastilu oziroma odločbi.

Št. 845-1013-01-5
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.

Direktor
Uprave Republike Slovenije

 za zaščito in reševanje
Bojan Žmavc l. r.
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916. Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov

Na podlagi 14. člena pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih
aparatov (Uradni list RS, št. 22/95) objavlja Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

S E Z N A M
pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov

I
Pooblaščeni izvajalci za vzdrževanje gasilnikov, ki so pridobili pooblastilo oziroma odločbo do 31. 12. 2000, so:
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II
Ta seznam pooblastil oziroma odločb velja do preklica oziroma do datuma, navedenega na pooblastilu oziroma odločbi.

Št. 845-10-13/ 01-04
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.

Direktor
Uprave Republike Slovenije

 za zaščito in reševanje
Bojan Žmavc l. r.
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917. Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij

Na podlagi 11. člena pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95) objavlja Ministrstvo za
obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

S E Z N A M
pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij

I
Izvajalci, pooblaščeni za preizkušanje hidrantnih omrežij, ki so pridobili pooblastilo oziroma odločbo do 31. 12. 2000, so:
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II
Ta seznam pooblastil oziroma odločb velja do preklica oziroma do datuma, navedenega na pooblastilu oziroma odločbi.

Št. 845-10-13/01-3
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.

Direktor
Uprave Republike Slovenije

 za zaščito in reševanje
Bojan Žmavc l. r.
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918. Seznam pooblaščenih izobraževalnih organizacij za izvajanje usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami

Na podlagi pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izobraževalne organizacije, ki izvajajo usposabljanje s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 16/96 in 31/97) objavlja Ministrstvo za obrambo RS, Uprava
RS za zaščito in reševanje

S E Z N A M
pooblaščenih izobraževalnih organizacij za izvajanje usposabljanja s področja varstva

pred naravnimi in drugimi nesrečami

I
Izobraževalne organizacije, pooblaščene za izvajanje programov usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil

za zaščito, reševanje in pomoč, ki so pridobile pooblastilo oziroma odločbo do 31. 12. 2000, so:

Zap. Izobraževalna organizacija Program/i/, ki ga/jih/ izvaja Datum izdaje
št. pooblastila oz. odločbe

1. Animacija d.o.o - izobraževanje, razvoj, - program uvajalnega in temeljnega usposabljanja 28. 12. 1998
storitve, Aškerčeva 1, 2250 Ptuj poverjenikov za Civilno zaščito

- program uvajalnega in temeljnega usposabljanja
pripadnikov enot za prvo veterinarsko pomoč
- program uvajalnega in temeljnega usposabljanja
pripadnikov enot za radiološko, kemijsko in biološko zaščito
- program uvajalnega in temeljnega usposabljanja
pripadnikov služb za podporo
- program uvajalnega in temeljnega usposabljanja
pripadnikov reševalnih enot v sestavi tehničnih
reševalnih enot Civilne zaščite

2. Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana, - program uvajalnega in temeljnega usposabljanja 30. 6. 1997
Miklošičeva 26, 1000 Ljubljana poverjenikov za Civilno zaščito

3. Inštitut za varstvo pri delu in - program uvajalnega in temeljnega usposabljanja 4. 9. 1997
varstvo okolja Maribor, pripadnikov službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč
Valvasorjeva ul. 73, 2000 Maribor

4. UPI-Ljudska univerza Žalec, - program uvajalnega in temeljnega usposabljanja 11. 11. 1997
Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec poverjenikov za Civilno zaščito

- program uvajalnega in temeljnega usposabljanja
pripadnikov enot za prvo veterinarsko pomoč
- program uvajalnega in temeljnega usposabljanja
pripadnikov za radiološko, kemijsko in biološko zaščito
- program uvajalnega in temeljnega usposabljanja
pripadnikov službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč

5. UNIVAR, Regentova 3, 6280 Ankaran - program uvajalnega in temeljnega usposabljanja 25. 5. 1998
pripadnikov službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč

6. Andragoški zavod Maribor, - program uvajalnega in temeljnega usposabljanja 22. 1. 1999
Maistrova ul. 5, 2000 Maribor poverjenikov za Civilno zaščito

- program uvajalnega in temeljnega usposabljanja
pripadnikov enot za prvo veterinarsko pomoč
- program uvajalnega in temeljnega usposabljanja
pripadnikov enot za radiološko, kemijsko in biološko zaščito
- program uvajalnega in temeljnega usposabljanja
pripadnikov služb za podporo

7. Zavod za varstvo pri delu d.d., - program uvajalnega in temeljnega usposabljanja 22. 3. 1999
Bohoričeva 22 a poveljnikov Civilne zaščite in članov štabov Civilne zaščite
pp. 2227, 1102 Ljubljana - program uvajalnega in temeljnega usposabljanja

poverjenikov za Civilno zaščito
- program uvajalnega in temeljnega usposabljanja
pripadnikov enot za radiološko, kemijsko in biološko zaščito
- program uvajalnega in temeljnega usposabljanja
pripadnikov službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč
- program uvajalnega in temeljnega usposabljanja
pripadnikov služb za podporo

8. SINET d. d., Grajska pot 8, 1000 Ljubljana - program uvajalnega in temeljnega usposabljanja 21. 7. 2000
poverjenikov za Civilno zaščito

II
Ta seznam pooblastil oziroma odločb velja do preklica oziroma do datuma, navedenega na pooblastilu oziroma odločbi.

Št. 845-10-13/01-8
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.

Direktor
Uprave Republike Slovenije

 za zaščito in reševanje
Bojan Žmavc l. r.
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919. Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

Na podlagi 11. člena pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list
RS, št. 22/95) objavlja Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

S E Z N A M
pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov

aktivne požarne zaščite

I
Izvajalci, pooblaščeni za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki so pridobili

pooblastilo do 31. 12. 2000, so:

II
Ta seznam pooblastil oziroma odločb velja do preklica oziroma do datuma, navedenega na pooblastilu oziroma odločbi.

Št. 845-10-13/01-6
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.

Direktor
Uprave Republike Slovenije

 za zaščito in reševanje
Bojan Žmavc l. r.
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920. Spremembe in dopolnitve daljinarja s časi
vožnje relacij primestnih in medkrajevnih
avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena zakona o pre-
vozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95,
54/96, 48/98, 7/99 – odl. US, 65/99 in 36/00) minister
za promet določa

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
D A L J I N A R J A

s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih
avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji

I
V daljinarju s časi vožnje relacij primestnih in medkra-

jevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 22/00, v nadaljnjem besedilu: daljinar) se v
prvem odstavku V. točke daljinarja črta besedilo »s potni-
škim načinom prevoza«.

II
V V. točki daljinarja se doda nov tretji odstavek, ki se

glasi: »Izjemoma prevoznik lahko registrira spremenjen voz-
ni red s potniškim načinom prevoza tudi, če na vseh avtobu-
snih postajah, pomembnejših postajališčih, postajališčih in
krajih z oznako AC nima vpisanih voznih časov, če za to
pridobi soglasje prevoznikov, ki imajo na celotnem itinerarju
registrirani vsaj dve postajališči.«.

III
Besedilo prvega stavka v prvem odstavku VII. točke se

nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Ob spremembi
daljinarja se pri nespremenjenih voznih redih za vsako izpu-
ščeno avtobusno postajo, pomembnejše postajališče ali po-
stajališče v voznem redu vozni čas skrajša za trideset se-
kund.«.

IV
Te spremembe in dopolnitve daljinarja začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 2656-15/2000
Ljubljana, dne 14. februarja 2001.

Jakob Presečnik l. r.
Minister

za promet

BANKA SLOVENIJE

921. Sklep o spremembi navodila za izvajanje sklepa
o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da
kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od
oseb, ki so si za opravljanje teh poslov
predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije
in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih
poslih

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena in četrtega
odstavka 53. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni
list RS, št. 23/99), drugega odstavka 2. točke sklepa o
obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma

prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh
poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o
obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih (Uradni list
RS, št. 50/99) in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi navodila za izvajanje sklepa
o obveznosti rezidentov in nerezidentov,

da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo
od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov

predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije
in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih

poslih

1
V 3. točki navodila za izvajanje sklepa o obveznosti

rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo
tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov
predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obvez-
nosti poročanja o tako sklenjenih poslih (Uradni list RS, št.
50/99 in 78/99) se stavek “Pri poslih nakupa oziroma
prodaje tujih plačilnih sredstev, kjer je datum izvršitve za več
kot 3 delovne dni daljši od dneva sklenitve posla, banka
posreduje tudi podatek o datumu izvršitve posla, ter posa-
meznemu poslu določi oznako vrste posla iz šifranta termin-
skih poslov:” zamenja s stavkom “ Pri poslih nakupa oziroma
prodaje tujih plačilnih sredstev, kjer je razlika med datumom
sklenitve in datumom izvršitve 3 ali več delovnih dni, banka
posameznemu poslu določi oznako vrste posla iz šifranta
terminskih poslov: ”.

2
Ta sklep začne veljati 1. aprila 2001.

Ljubljana, dne 27. februarja 2001.

Guverner
Banke Slovenije

dr. France Arhar l. r.

922. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 5. do 11. 3. 2001

Na podlagi drugega odstavka 14. točke navodila o
unovčevanju akceptnih nalogov v bankah v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 65/00) objavlja Banka Slovenije
podatke o pravnih osebah, ki bodo v naslednjem tednu
zaprle račun pri Agenciji RS za plačilni promet in odprle
transakcijski račun v banki

S E Z N A M
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno

okolje v obdobju od 5. do 11. 3. 2001

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

3MBA INŽENIRING D.O.O. 05100-8010022129
AA, INŽENIRING COMMERCE D.O.O. 02011-0015914125
AKTIS PAJNIK & PARTNER D.N.O. 20470-0052883866
ALP METAL D.O.O. 02010-0013933337
ANDY-AB D.O.O. 02023-0014900275
APIS D.O.O. 02010-0019204317
APOLON D.O.O. 20470-0015456610
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

AQUASAVA D.O.O. 30000-0080033863
ASPI D.O.O. 02021-0012570045
ATRIUM NOVI INTERIERI D.O.O. 03173-1006678722
AUTOMAKEDONIJA, D.O.O. 02085-0016221481
AVTO BH D.O.O. 11970-0035005002
AVTO MOTO DRUŠTVO HRASTNIK 26331-0012003729
AVTOELIZBIRA D.O.O. 02312-0014446607
AVTOHIŠA M. SOBOTA D.O.O. 12496-0019356990
AVTOHIŠA RAJBAR M. SOBOTA D.O.O. 12496-0035358983
BENGSON D.O.O. 24100-9004133328
BILANS STORITVE IN TRGOVINA D.O.O.
   ARTIČE 04802-0000151636
BISER D.O.O. 11970-0016498081
BIT&CO D.O.O. 05100-8010022032
BLB PODJETJE ZA TRGOVINO
   IN SVETOV. D.O.O. 26331-0017443392
BMC D.O.O. 02312-0050349605
BOBCOT D.O.O. 02056-0012995809
BODOČNOST MARIBOR D.D. 24100-9000218796
BRIC D.O.O. 03117-1012072920
BUKEV D.O.O. 20470-0011176485
BULLET D.O.O. 02068-0018863042
CHIP TRADE D.O.O. 25100-9707633185
CMC EKOCON D.O.O. 29000-0001911048
CMC EKOCON D.O.O. 02921-0012091870
CMD D.O.O. 02033-0016797881
COLUMBUS D.O.O. 10100-0000053733
COSTA, D.O.O. 02010-0018605342
ČEBELARSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD 20470-00113468789
DAREDA D.O.O. 02085-0017603537
DELIMEX D.O.O. 11970-0012862424
DHL INTERNATIONAL D.O.O. 02921-0011839282
DIGITAL DATA COMM. D.O.O. 25100-9703105128
DISS D.O.O. 05100-8000055961
DONAR D.O.O. 02085-0011714376
DORIMPEX D.O.O. 05100-8000065758
DRUŠTVO ARS BOVEC 04753-0000150642
DRUŠTVO DREIZEHN-DREIZEHN 1313
   BOVEC 04753-0000150836
DRUŠTVO RAZMETANO PODSTREŠJE
   VIPAVA 04751-0000150546
EKO-COM D.O.O. 02085-0014787918
EKONCEPT D.O.O. 04102-0000151404
ELBATEX D.O.O. 02085-0011190091
ELECTRUM D.O.O. RADENCI 12341-0016042820
ELEKTRONČEK D.O.O. 02312-0020195991
ELEKTRONČEK D.O.O. 19100-0010013558
ELLES D.O.O., BOROVNICA 02027-0015566566
EMO-TRADE D.O.O. CELJE 06000-0074666534
E-TRADING D.O.O. 03119-1012631445
EURO FOTO D.O.O. 05100-8000062945
F CITY-GARAŽNA HIŠA D.O.O. 03121-1012614760
FABER-K D.O.O. 02033-0052147397
FAR TRADE D.O.O. 26330-0016135978
FARONIKA D.O.O. 02083-0018879088
FIDEX D.O.O. 02022-0051797184
FORTUNA D.O.O. 02033-0018981933
FRIDRO D.O.O. 20470-0016636421
FTONI D.O.O. 03110-1012824819
G PROJEKT D.O.O. 03110-1012025151
GASILSKA ZVEZA DRAVOGRAD 20470-0016833040
GASILSKO DRUŠTVO MARNO 26331-0018638529
GASILSKO DRUŠTVO SRPENICA 04753-0000149478
GASILSKO DRUŠTVO TIP OTIŠKI VRH 20470-0019560195
GIC GRADNJE D.O.O. 03163-1012520940
GIPIT D.O.O. 25100-9705002157
GIZ KOLO, LJUBLJANA 02045-0020085302
GLOBALVISION D.O.O. 02010-0018146726
GRADBENIK TOLMIN, D.O.O. 17000-0000033502
GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE D.D. 03100-1006283726
GRAPLAS D.O.O. 20470-0050947552
HENKEL-EKOLAB D.O.O. 04515-0000152119
HORIZONTE D.O.O. 03100-1012212657

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

HORIZONTE VENTURE MANAGEMENT
   D.O.O. 03100-1012265716
HRIB D.O.O. DOBJE PRI PLANINI 06000-0084672472
HYGAL D.O.O.  25100-9707540144
HYUNDAI AVTO TRADE D.O.O. 02921-0019859533
HYUNDAI AVTO TRADE D.O.O. 25100-9702919179
HYUNDAI AVTO TRADE D.O.O. 19100-0010017147
ICP D.O.O. 03118-1012871957
ID-INTERIER DESIGN D.O.O. 11970-0012764260
IMONT D.O.O. 20470-0019628871
IMONT D.O.O. 05100-8000044030
IMONT D.O.O. 25100-9700312110
INDUSTRIJSKO GASILKO DRUŠTVO TKI 26331-0035104473
INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO
   RUDNIK 26331-0015093082
INFORMA ECHO D.O.O. 02085-0013115347
INTER DISKONT D.O.O. 20470-0014719216
INTERIJER BREŽICE D.O.O. 02373-0050813283
IZPUŠNI SISTEMI LAUŠ D.O.O. 02022-0013551927
JEŽ D.O.O. IDRIJA 04752-0000150109
J-NOSE TEXTIL D.O.O. 02022-0015500657
JURCA & CO., D.N.O., ŽIRI 02024-0052594911
JURČIČ & CO. D.O.O. 03138-1008483861
KA-PIS D.O.O. 05100-8000022302
KD SLIKARJEV AMATERJEV 04753-0000149284
KEMIČNA ČISTILNICA IN PRALNICA
   JESENICE D.O.O. 07000-0000036174
KIRM D.O.O. 02022-0050945621
KLIMA PLUS D.O.O. 02059-0018870176
KLUB ZA MALI NOGOMET FRIKA 04753-0000149672
KMETIJA AG D.O.O. 02312-0015810912
KOŠARKARSKI KLUB AET 04753-0000151224
KPS LITIJA D.O.O. 02023-0020080754
KRESNICA D.O.O. 03106-1005734703
KRESNIK D.O.O. 02025-0035829091
KROKAR D.O.O. 25100-9706249189
KSL STUDIO D.O.O. 05100-8000011632
KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER 04753-0000151127
KUPOLA D.O.O. 24100-9004004124
LAMITA-TRANS D.O.O. 03100-1008961508
LASTRA COMPANY D.O.O. 17000-0000006924
LES, D.O.O. RIBNICA 02321-0016447179
LISCA TRADE D.O.O. 02379-0015541364
LORIS D.O.O. 20470-0010377011
LTH SERVIS, D.O.O., ŠKOFJA LOKA 02024-0018161754
LTH ŠKOFJA LOKA D.D. 02024-0011616291
M.S.D. D.O.O. 04851-0000151757
M.TRADE D.O.O. GORNJA RADGONA 12341-0019836781
MAGL D.O.O. 19100-0010008514
MAIS D.D. 05100-8000036561
MAJ INŽENIRING D.O.O. 11970-0013970940
MAPEI D.O.O. 11970-0051448733
MASA D.O.O. 03134-1012179175
MEDICON SULT D.O.O. 03137-1007724497
MINERALKA D.O.O. 30000-0003386985
MO-GY D.O.O. 03103-1007691631
MONY D.O.O. 03139-1008993450
MULLER RADENCI D.O.O. 12341-0016173673
NEOPLAN D.O.O. 11970-0014458365
NORDEX D.O.O. 02011-0013046320
NOV-SISTEM D.O.O. 02312-0011069067
OBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE 20470-0020175272
OBMOČNO ZDRUŽENJE RK 20470-0050431803
PA&ALI D.O.O. 02060-0019068007
PADEŽNIK D.O.O. SLOVENSKE KONJICE 06000-0059451211
PANGRAD D.O.O. 05100-8010020577
PEST D.O.O. 02033-0020154372
PGI GORNJA RADGONA D.O.O. 12341-0018446480
PIKOLO D.O.O. 02032-0018638893
PINO MARKETING D.O.O. 02060-0013402916
PIVKA OPREMA D.O.O. 10100-0000055964
PLANINSKO DRUŠTVO DOLGA POT 20470-0014590206
PONTES D M D.O.O. 29000-0055040858
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

PREMIERA P.O. 04753-0000149381
PREVOZI ČATER D.O.O. 30000-0002638533
PRIM. ADOLF RIGLER, DR. STOM. D.O.O. 26331-0052449431
PROBANKA LEASING KOROŠKA D.O.O. 25100-9705781164
PROS. GASIL. DRUŠTVO LENART 04102-0000152374
PROSVETNO DRUŠTVO ŠMARTNO 24202-9004266652
PTZ BISTRICA Z.O.O. 04430-0000150464
PUST, PODJ. ZA PROIZVODNJO D.O.O. 12341-0010745747
R M D.O.O. 03150-1009570643
RAFTING KAJAK KLUB KOBARID 04753-0000150739
RENGEO D.O.O. 24900-9004133995
ROKEC D.O.O. 04202-0000151839
RT GRADNJA JAHT D.O.O. 03122-1012273659
RUDENSA D.O.O. 20470-0012154633
SESJAK D.O.O. 03138-1012119130
SIMAS D.O.O. 03108-1061256144
SINDIKAT CARINARNICE 20470-0015694842
SINDIKAT DELAV. V ZDRAV. NEGI TOLMIN 03180-1085698459
SINDIKAT KOMUNALNEGA PODJETJA
   DRAVOGRAD 04851-0000152533
SINTEZA LINING D.O.O. 02232-0013443279
SM STROJKOPLAST D.O.O. 04515-0000145620
SMUČARSKI KLUB IDRIJA 04752-0000151564
SPELA D.O.O. 02010-0011247019
SPORTINA BLED D.O.O. 02068-0016173135
STATUS D.O.O. 03152-1012238821
STEKLARSKI CENTER LESKOŠEK D.O.O. 24300-9004173774
STEP ONE D.O.O. 02921-0052515456
STRUC TOVARNA KOS IN SRPOV D.O.O. 20470-0011536258
SVIZ VVZ TRŽIČ 05100-8010022323
ŠAHOVSKO DRUŠTVO TOLMIN 04753-0000149575
ŠPORTNO DRUŠTVO CARINARNICE
   DRAVOGRAD 04851-0000152048
ŠPORTNO DRUŠTVO GIB 05100-8010021644
ŠUŠTERŠIČ D.O.O., LOGATEC 02027-0035398313
TAURUS D.O.O. 02013-0015507209
TEHNA D.O.O. 33000-1834964123
TEHTNICA D.O.O. 03138-1000199091
TEOL KEMIČNA INDUSTRIJA D.D. 02921-0011873232
TEOL KEMIČNA INDUSTRIJA D.D. 03100-1000035471
TERMOPOL, D.D. 02024-0019535080
TICONA AUSTRIA GMBH PODRUŽNICA 29000-0003295820
TOK D.O.O. 29000-0001842372
TOPOLINO D.O.O. 02085-0011470130
TOVARNA SLADKORJA D.D. 04103-0000152422
TP OBUTEV D.O.O. 02980-0015318982
TRAJAN D.O.O. 02011-0011757384
TRGO D.O.O. 05100-8010020965
TRIBECA D.O.O. 03103-1012464516
UB 46 D.O.O. 02010-0089625832
UNIMONT D.O.O. 02033-0012814285
URSA MAJOR D.O.O. 03123-1010866237
VERDERBER D.O.O. 02013-0016756569
VETERINARSKA POSTAJA ORMOŽ D.O.O. 04103-0000148930
VIKTON D.O.O. HRASTNIK 06000-0114403069
VITANOVA D.O.O. 20470-0089200957
VITRUM D.O.O. 04750-0000150983
VOLJA D.O.O. 02085-0016852660
VP DRAVOGRAD VETERINARSKA POSTAJA 20470-0051143589
VRHOVEC&CO. D.N.O. 02023-0016082608
WAGGON SERVICE D.O.O. 02078-0017535689
WESTING D.O.O. 03122-1008850723
ZAVOD ZA RAZVOJ KABEL.SAT.TV KAMNIK 03103-1012439490
ZDRUŽ. ŠOFERJEV IN AVTOMEH. HRASTNIK26331-0013197411
ZIDES D.O.O. 02242-0089051476
ZLATARSTVO DR D.O.O. 02022-0017912465
ZVEZA ZA TELESNO KULTURO DRAVOGRAD 20470-0019519067
ŽALUJKA D.O.O. 30000-0003285038
ŽAR D.O.O. 02022-0011050103

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 5. do 11. 3. 2001 so
na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/

Preklicujemo objavo pravne osebe MD MARKETING
D.O.O. s transakcijskim računom 10100-0000039474, ki
je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 8 z dne 2. 2. 2001,
stran 759.

Ljubljana, dne 27. februarja 2001.

Guverner
Banke Slovenije

Dr. France Arhar l. r.

SODNI SVET

923. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrajnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka 24.
člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96 in 24/98) je Republika Slovenija, Sodni svet na 31. se-
ji dne 18. 1. 2001 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na položaj svetnice

okrajnega sodišča

Na položaj svetnice okrajnega sodišča se z 18. 1.
2001 imenuje: Marija Gerden, okrajna sodnica na Okraj-
nem sodišču v Trebnjem.

Predsednik
Sodnega sveta

dr. Aleksej Cvetko l. r.

924. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka 24.
člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96 in 24/98) je Republika Slovenija, Sodni svet na 32. se-
ji dne 15. 2. 2001 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na položaj svetnice

okrožnega sodišča

Na položaj svetnice okrožnega sodišča se s 15. 2.
2001 imenuje: Milena Vajda, okrožna sodnica na Okrož-
nem sodišču na Ptuju.

Predsednik
Sodnega sveta

dr. Aleksej Cvetko l. r.
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925. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice

Republika Slovenija, Sodni svet je na 31. seji dne
18. 1. 2001 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na sodniško mesto

okrožne sodnice

Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem
sodišču v Ljubljani se z dnem 18. 1. 2001 imenuje: Mateja
Levstek.

Predsednik
Sodnega sveta

dr. Aleksej Cvetko l. r.

OBČINE

926. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi
kandidatur za prosto mesto

Na podlagi četrtega in petega odstavka 62. člena za-
kona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99
in 28/00) je Republika Slovenija, Sodni svet na 32. seji dne
15. 2. 2001 sprejel

S K L E P
Republika Slovenija, Sodni svet objavlja javni poziv so-

dnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto:
podpredsednika Okrajnega sodišča v Žalcu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svo-

je strokovne dejavnosti in organizacijskih izkušenj po izvolitvi v
sodniško funkcijo, ki naj jo v 15 dneh od objave poziva v
Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na naslov: Repu-
blika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639.

Predsednik
Sodnega sveta

dr. Aleksej Cvetko l. r.

LJUBLJANA

927. Ugotovitveni sklep

Na podlagi sklepa 4. izredne seje Mestnega sveta mestne
občine Ljubljana z dne 4. 12. 2000, da je mestnemu svetniku
mag. Janezu Kopaču prenehal mandat na podlagi 37.a 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,
73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 14/96 – odl. US, 36/96 –
odl. US, 44/96 – odl. US, 68/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 22/99 – odl. US, 36/99 – odl. US in 59/99
– odl. US), je Mestna volilna komisija na seji dne 12. 12. 2000
na podlagi 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)

u g o t o v i l a ,

da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjo
kandidatko z liste kandidatov Liberalne demokracije Slove-
nije, Mestni odbor Ljubljana.

Ta kandidatka je Irena Dobravc-Tatalovič roj. 14. 4.
1962, dipl. pravnica, stanuje v Ljubljani, Vandotova 21.

Kandidatka je podala izjavo, da sprejema mandat.

Št. 77/2000
Ljubljana, dne 12. decembra 2000.

Predsednica
Volilne komisije

dr. Tjaša Strobl, dipl. prav. l. r.

BREZOVICA

928. Odlok o spremembi odloka o plačilu
komunalnega prispevka

Na podlagi 42., 43., 44., in 45. člena zakona o stav-
bnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izra-

čun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) ter
16. in 96. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS,
št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet občine Brezovica na
19. redni seji, ki je bila 22. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o plačilu komunalnega

prispevka

1. člen
V odloku o plačilu komunalnega prispevka (Uradni list

RS, št. 94/00) se 2. člen v celoti črta in nadomesti z
besedilom, ki glasi:

“Komunalni prispevek je plačilo sorazmernega dela
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča in pripada občini,
kjer se zemljišče nahaja.“

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati takoj po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 08/01
Brezovica, dne 23. februarja 2001.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

DOBRNA

929. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Dobrna

Na podlagi 64. 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; 39/96 – odl. US; 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US; 74/98 in 59/99 – odl. US in
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Uradni list RS, št. 70/00) in na podlagi 15. člena statuta
Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet
občine Dobrna na 17. redni seji dne 6.  2. 2001 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Dobrna

1. člen
V statutu Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) se

v prvem odstavku 10. člena za besedo “ima“ doda beseda
“enovito“.

Drugi odstavek 10. člena se v celoti črta.

2. člen
V zadnjem stavku 11. člena se za besedo “večina“

dodajo besedi: “opredeljenih glasov“.

3. člen
V 12. členu statuta Občine Dobrna se dodajo trije novi

odstavki, ki glasijo:
“Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lah-

ko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva nasled-
nje podatke:

– enotno matično številko občana,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi

občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski
pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno
prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške pove-
zave.

Za pridobivanje osebnih podatkov iz prejšnjega odstav-
ka tega člena neposredno preko računalniške povezave je
potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister
dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina
zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja
zavarovanje osebnih podatkov.“

4. člen
V osmi alinei 15. člena se za besedilom “imenuje člane

nadzornega odbora“ doda besedilo: “najkasneje v 45 dneh
po svoji prvi seji“.

5. člen
V drugem stavku prvega odstavka 20. člena se za

besedo “večino“ doda beseda “opredeljenih“.

6. člen
V drugem odstavku 23. člena se doda nova četrta

alinea, ki glasi:
“– obravnava vprašanja v zvezi z zakonom o nezdružlji-

vosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo“.

7. člen
V šesti alinei 29. člena se črta besedilo: “predlaga

ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega
delovnega področja in notranje organizacije“.

V sedmi alinei 29. člena se na koncu besedila črta
vejica in besedilo: “predstojnike organov občinske uprave“.

8. člen
V 46. členu se črta beseda “potrdi“, ki se nadomesti z

besedo “določi“.

9. člen
Tretji odstavek 70. člena se spremeni tako, da se črta

beseda “vseh“ za besedo “volivcev“ pa se doda vejica in
besedilo, ki glasi: “ki so glasovali“.

10. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 160/01-6
Dobrna, dne 19. februarja 2001.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

930. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Dobrna

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US; 45/94 –
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US; 39/96 – odl.
US; 44/96 – odl. US; 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odl. US; 74/98 in 59/99 – odl. US in Uradni list RS, št.
70/00) in na podlagi 15. člena statuta Občine Dobrna
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna
na 17. redni seji dne 6.  2. 2001 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
P OS L O V N I K A

Občinskega sveta občine Dobrna

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Dobrna (Uradni

list RS, št. 47/99) se v 5. členu črta besedica “in“ katera se
nadomesti z vejico, črta se beseda “sejah“ in se nadomesti z
besedilom “in korespondenčnih sejah“.

2. člen
V zadnjem stavku 23. člena se doda besedilo, ki glasi:

“Odločitev na korespondenčni seji je sprejeta, če za njo
glasujejo vsi člani občinskega sveta“.

3. člen
44. člen se spremeni tako, da prvi stavek 44. člena po

spremembi glasi: “Predlagana odločitev je sprejeta, če se je
večina opredeljenih glasov navzočih članov izrekla “ZA“ njen
sprejem.

Drugi stavek 44. člena po spremembi glasi: “Občinski
svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih
glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na
seji navzoča večina članov občinskega sveta.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 161/01-6
Dobrna, dne 19. februarja 2001.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.
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IVANČNA GORICA

931. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Ivančna Gorica za leto 2001

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 32. in 33. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in
124/00) in 105. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Urad-
ni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) je župan Občine
Ivančna Gorica sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine

Ivančna Gorica za leto 2001

1. člen
Za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2001 se financiranje

funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih
namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nad-
aljuje na podlagi proračuna za leto 2000 in za iste programe
kot v letu 2000.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2000.

V obdobju začasnega financiranja Občina Ivančna Gor-
ica ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na
dan 31. 12. 2000.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

4. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri

mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mese-
cev začasnega financiranja, se začasno financiranje občin-
skega proračuna lahko podaljša na predlog župana s skle-
pom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje
funkcij občine.

5. člen
S tem sklepom se določi prioriteta financiranja glede

na obseg sredstev, kar pomeni, da se sredstva zagotavljajo
po naslednjem vrstnem redu glede na razpoložljivo kvoto:

1. za izplačilo plač in prispevkov,
2. za socialne transfere,
3. za materialne stroške, ki omogočajo izvajanje za-

konsko predpisanih nalog,
4. za ostale materialne stroške,
5. za že sprejete obveznosti iz naslova investicij,
6. za dogovorjene programe.

6. člen
S sklepom o začasnem financiranju Občine Ivančna

Gorica se seznani občinski svet in nadzorni odbor Občine
Ivančna Gorica.

7. člen
Z dnem objave tega sklepa preneha veljati sklep župana

št. 41410-0003/00 z dne 6. 12. 2000.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.

Št. 41410-0003/00
Ivančna Gorica, dne 20. februarja 2001.

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret, prof. l. r.

932. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Ivančna Gorica

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Urad-
ni list RS, št. 62/94, 13/98 in 70/00) in 16. člena statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gor-
ica, št. 2/99) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 16.
seji dne 16. 2. 2001 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini

Ivančna Gorica

1
Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati

za člane Občinskega sveta pripadajo sredstva iz proračuna
Občine Ivančna Gorica.

2
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih

strank, se določi v proračunu za posamezno proračunsko
leto. Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne
smejo presegati 30 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno
glasoval za te stranke in ne 0,2% sredstev, ki jih ima občina
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje lokalnih
skupnosti in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in
zakonskih nalog.

3
Sredstva se strankam dodeljujejo mesečno na njihov

žiro račun.

4
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep

Občinskega sveta občine Ivančna Gorica št.
41401-0014/99 z dne 26. 3. 1999.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3.
2001 dalje.

Št. 41410-0003/01
Ivančna Gorica, dne 16. februarja 2001.

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret, prof. l. r.
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933. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
zazidalnem načrtu 14/a “Novi center Ivančna
Gorica“

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegih 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,
44/97), prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90) in 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni
vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) je Občinski svet
občine Ivančna Gorica na 16. seji dne 16. 2. 2001 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem

načrtu 14/a “Novi center Ivančna Gorica“

1. člen
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta 14/a “Novi

center Ivančna Gorica“ (prva faza), ki ga je izdelal Acer d.o.o.,
Novo mesto, pod številko ZN-03/2000 v decembru 2000.

2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Ivančna

Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, in sicer od
12. marca 2001 do 12. aprila 2001.

3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obrav-

nava. Javna obravnava bo v torek, 27. marca 2001 ob
17. uri v prostorih kulturnega doma v Ivančni Gorici.

4. člen
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pripombe, mne-

nja in predloge na javno razgrnjen osnutek do 1. aprila 2001 na
Občino Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-45/99
Ivančna Gorica, dne 16. februarja 2001.

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret, prof. l. r.

934. Navodilo za oddajo javnih naročil male
vrednosti

Na podlagi prvega odstavka 125. člena in drugega
odstavka 134. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list
RS, št. 39/00) in 116. člena statuta Občine Ivančna Gorica
(Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) izdajam

N A V O D I L O
za oddajo javnih naročil male vrednosti

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
To navodilo določa obvezna ravnanja občinske uprave

Občine Ivančna Gorica v nadaljevanju naročnika, pri oddaji

javnih naročil male vrednosti (ki jih izvaja uprava Občine Ivanč-
na Gorica). Javna naročila male vrednosti so tista naročila,
katerih ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

2. člen
Pri oddaji javnih naročil male vrednosti mora naročnik

ravnati v skladu s tem navodilom tako, da pri nabavi blaga,
izvedbi storitev in gradenj ob enaki kakovosti doseže nižjo
ceno.

3. člen
To navodilo določa posebna pravila ravnanja naročnika

v primeru nabave blaga, izvedbe storitev in gradenj.

4. člen
Dokumentacija za izvedbo javnega naročila male vred-

nosti obsega:
– zahtevek za izvedbo javnega naročila male vrednosti

(OBR-A),
– povabilo k oddaji ponudbe (OBR-B),
– ponudbo (OBR-C),
– predračun (OBR-D oziroma D1),
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1

(OBR-E),
– poročilo o izvedbi naročila male vrednosti (OBR-F),
– vzorec letne kupoprodajne pogodbe (OBR-G),
– vzorec kupoprodajne pogodbe za gradbene storitve

(OBR-H).
Navedeni obrazci so sestavni del tega navodila.

5. člen
Župan oziroma direktor občinske uprave, če ga župan

pooblasti za ta postopek, uvede postopek za naročilo male
vrednosti z izdajo zahtevka za izvedbo javnega naročila male
vrednosti, v katerem se določi tudi odgovorna oseba za
vodenje postopka in izvedbo naročila (OBR-A). Zahtevek
odobri direktor občinske uprave na pobudo referenta za
posamezno področje.

Odgovorna oseba naročnika vodi vso dokumentacijo o
javnem naročilu male vrednosti ločeno za nabavo blaga,
izvedbo storitev oziroma gradnje in skrbi za nadzor nad
izvajanjem pogodbe oziroma izvedbo javnega naročila. Do-
kumentacija se nahaja v referatu predmeta javnega naročila,
po zaključku pa se dokumentacija odda v arhiv občine.

Dokumentacija se hrani do izteka garancijskega roka,
vendar ne manj kakor dve leti. Evidenca o naročilih malih
vrednosti se vodi v referatu za splošne zadeve Občine Ivanč-
na Gorica, in sicer ločeno za blago, storitve in gradnje.
Evidenca mora obsegati:

– ocenjeno celotno vrednost sklenjenih pogodb,
– število in vrednost sklenjenih pogodb ter navedbo

vrste postopka, po katerem je bilo naročilo oddano, vrsto
blaga, gradnje ali storitve, naziv pogodbene stranke in sedež
pogodbene stranke. Če je bilo naročilo oddano po postop-
ku s pogajanji, je treba navesti podlago iz 19. člena ZJN-1,
število in vrednost pogodb, ki so jih sklenili pogodbeniki s
sedežem v RS ali iz drugih držav.

6. člen
Naročnik pošlje ponudnikom, za katere meni, da so

usposobljeni izpolniti javno naročilo, obrazce B,C,D,(D1),E
in G iz 4. člena tega navodila. Dokumentacijo je treba posla-
ti vsem istočasno z navedbo datuma oziroma roka za vrnitev
ponudb. Naročnik mora dokumentacijo poslati najmanj dve-
ma ponudnikoma.

Če naročnik ne dobi vsaj dveh pravilnih ponudb post-
opek zbiranja ponudb ponovi tako, da dobi vsaj dve pravilni
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ponudbi. Če tudi po ponovljenem postopku ni možno prido-
biti dveh pravilnih ponudb, lahko naročnik sklene pogodbo
s ponudnikom, ki je predložil ponudbo ali pa izvede poga-
janje s ponudniki, ki so bili pozvani k predložitvi ponudb.

Kot merilo za izbor ponudnika s katerim bo sklenjena
pogodba se uporabi najnižja cena ob enaki kakovosti. Po
pregledu in ocenitvi ponudb naročnik izda naročilnico oziro-
ma povabi izbranega ponudnika k sklenitvi pogodbe.

7. člen
Naročilnice je možno uporabljati le za nabave blaga in

izvedbo storitev do vrednosti 600.000 SIT z DDV.
Naročila, katerih ocenjene vrednosti presegajo vred-

nost določeno v prvi alinei tega člena je potrebno urediti s
pogodbo.

S pogodbo se naročajo vsa gradbena naročila.

8. člen
Za naročila do vrednosti določene v 7. členu tega

navodila, se ponudbe lahko zberejo tudi po telefonu, tele-
faksu, internetu in podobno. O ponudbah se napiše za-
pisnik in izpolni obrazec F.

9. člen
Sposobnost ponudnikov se ugotavlja na osnovi izjave o

izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN (OBR-E). Pred sklen-
itvijo pogodbe pa lahko naročnik zahteva ustrezna dokazila.

II. NAROČANJE BLAGA Z NAROČILNICO

10. člen
Za nabavo blaga do vrednosti 600.000 SIT z DDV, se

lahko uporablja naročilnica, ki vsebuje naslednje elemente:
– naziv in naslov naročnika,
– davčno številko naročnika,
– datum,
– naziv in naslov dobavitelja,
– vrsto blaga,
– količino blaga,
– mersko enoto,
– ceno,
– plačilni rok,
– podpis naročnika.
Z naročilnicami se naroča blago iz podskupine št. 402,

kot ga predpisuje enotni kontni načrt zakona o računovodst-
vu (Uradni list RS, št. 23/99), ki je priloga navodila.

III. LETNE POGODBE ZA NABAVO BLAGA

11. člen
Če je predmet javnega naročila stalna nabava blaga, ki

je ni možno po obsegu in časovno vnaprej določiti, izvede
naročnik postopek za sklenitev pogodbe za nabavo blaga v
skladu s tem navodilom.

Za sklenitev letne pogodbe za nabavo blaga izvede
naročnik postopek z zbiranjem ponudbenih predračunov po
6. členu tega navodila.

IV. NAROČANJE STORITEV Z NAROČILNICO

12. člen
Za naročanje storitev do vrednosti 600.000 SIT z DDV,

se lahko uporabi naročilnica, ki vsebuje naslednje elemente:
– naziv in naslov naročnika,
– davčno številko naročnika,

– datum,
– naziv in naslov izvajalca storitev,
– vrsto storitve,
– količino storitve,
– mersko enoto,
– ceno,
– plačilni rok,
– podpis naročnika.
Z naročilnicami se naročajo storitve iz podskupine

št. 402, kot ga predpisuje enotni kontni načrt zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), ki je priloga
navodila.

V. LETNE POGODBE ZA IZVEDBO STORITEV

13. člen
Za naročanje storitev, ki se opravljajo med letom, ven-

dar jih količinsko in časovno ni možno natančno določiti, se
uporabljajo pravila iz 6. člena tega navodila.

Postopek za naročanje storitev se praviloma izvede v
skladu s 6. členom tega navodila, razen v primeru, kadar gre
za storitve, pri katerih naročnik ne more v celoti določiti
cene. V tem primeru lahko naročnik izvede pogajanja in na
pogajanja povabi ponudnike za katere meni, da so us-
posobljeni izvesti določene storitve.

Zlasti se pogajanja izvede kadar so predmet naročila
intelektualne storitve, storitve načrtovanja ali druge
storitve, ki jih ni možno enoznačno opisati ali jih opredeliti
po vsebini, obsegu ali časovno oziroma ni možno določiti
cene storitve. O pogajanjih naročnik sestavi zapisnik, v
katerega se vpisujejo bistveni pogoji, ki jih nudijo ponud-
niki.

14. člen
V primeru, da Občina Ivančna Gorica nastopa kot part-

ner oziroma sofinancer pri nabavi blaga, izvedbi storitev ali
gradnje in je bil za predmetno zadevo že izveden izbor
izvajalca po zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
39/00) se prevzame izbira izvajalca in cene pridobljene za
predmetno zadevo.

VI. NAROČANJE IZVEDBE GRADENJ

15. člen
Za naročanje gradenj male vrednosti mora biti izdelana

investicijska dokumentacija, popis del ali druga tehnična
dokumentacija, ki omogoča izvedbo naročila.

Naročnik mora vsako naročilo izvedbe gradenj zbrati
najmanj dve ponudbi. Kot najugodnejši se izbere ponudnik,
ki ob enaki kvaliteti ponudi nižjo ceno po predračunu.
Naročnik povabi ponudnika, k podpisu pogodbe in
predložitvi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo us-
posobljenost ponudnika.

Postopek sklenitve pogodbe se izvede po pravilih iz
6. člena tega navodila. Za odpravo napak v garancijski dobi
mora naročnik ob sklenitvi pogodbe zahtevati ustrezni doku-
ment zavarovanja oziroma izjavo o odpravi pomanjkljivosti v
garancijski dobi.

16. člen
Postopka po tem navodilu ni potrebno izvajati v primeru,

da za izvedbo naročila obstaja za območje Občine Ivančna
Gorica samo en ponudnik, ki naročilo lahko izvede. (Geo-
detska uprava, Zemljiška knjiga itd.)
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VII. KONČNI DOLOČBI

17. člen
To navodilo velja za vse neposredne in posredne porab-

nike proračuna, ki so ga le-ti dolžni uporabljati skladno s svojo
notranjo organizacijo, ob strokovni pomoči občinske uprave.
Vsak posredni in neposredni uporabnik sredstev proračuna
občine pa lahko na podlagi določil ZJN-1 sprejme svoj notranji
predpis o oddaji javnih naročil malih vrednosti. Če sprejme
tak notranji predpis, naročnik za oddajo javnih naročil male
vrednosti ne uporablja določil tega navodila, ampak uporablja
svoj notranji predpis, če je v skladu z ZJN-1.

18. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01503-0002/01
Ivančna Gorica, dne 22. februarja 2001.

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret, prof. l. r.

JESENICE

935. Sklep o podelitvi Naziva častnega občana
Občine Jesenice Jaku Čopu

Na podlaga 8. člena odloka o priznanjih Občine Jesen-
ice (Uradni list RS, št. 1/00), 10. člena statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je na predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinski svet
občine Jesenice na 26. redni seji dne 22. 2. 2001 sprejel

S K L E P
o podelitvi Naziva častnega občana Občine

Jesenice Jaku Čopu

1. člen
Jaku Čopu, roj. 26. 10. 1911, stanujočemu v Žirovnici,

Rodine 34, se podeli “Naziv častni občan Občine Jesenice“.

2. člen
“Naziv častnega občana Občine Jesenice“ se podeli

Jaku Čopu, jeseniškemu alpinistu, planinskemu fotografu in
avtorju številnih fotoalbumov, med katerimi so najbolj znani
“Svet med vrhovi“, “Raj pod Triglavom“, “Viharniki“, “V kraljest-
vu Zlatoroga“, “Slovenski kozolec“, “Trenta“, “Soča“ in še
zaradi drugih njegovih del, s katerimi je naše naravne lepote
planin in gora, na izvirni način prikazal, ne le doma, temveč
tudi v tujini in zaradi česar je ljubezen do gora, gorništva in
pohodništva prenesel tudi na mladi slovenski rod.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 903-1/01
Jesenice, dne 22. februarja 2001.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž str. l. r.

KAMNIK

936. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
12/99, 59/99, 70/00 in 100/00 – odločba US), zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98),
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in
16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99)
je Občinski svet občine Kamnik na 19. seji dne 21. 2. 2001
na predlog župana sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kamnik za leto 2001

1. člen
S tem odlokom se določa obseg javne porabe Občine

Kamnik v letu 2001 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in
ureja način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in
izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.

2. člen
Proračun Občine Kamnik za leto 2001 se določa v

naslednjih zneskih (v SIT):
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. skupaj prihodki 2.633,908.422
II. skupaj odhodki 2.911,547.833
III. proračunski primanjkljaj (I.-II.) –277,639.411

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih

deležev 1,100.000
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0
VI. prejeta minus dana posojila in spremembe kap.

deležev (IV.-V.) 1,100.000

C) Račun financiranja
VII. zadolževanje proračuna 0
VIII.odplačilo dolga 1,983.320
IX. neto zadolževanje (VII.-VIII.) –1,983.320
X. zmanjšanje sredstev na računih
(III.+VI.+IX.) –278,522.731

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov splo-
šnega in posebnega dela proračuna, ki sta sestavni del
proračuna Občine Kamnik za leto 2000. Sestavni del prora-
čuna Občine Kamnik za leto 2001 so tudi: račun finančnih
terjatev in naložb, račun financiranja, finančni načrt krajev-
nih skupnosti in načrt razvojnih programov.

3. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so

določeni s proračunom. Župan lahko v imenu občine prevze-
ma pogodbene obveznosti v breme proračuna Občine Kamnik
v prihodnjih letih, in sicer za investicije, ki so zajete v načrtu
razvojnih programov in se bodo začele v letu 2001. Višina
predobremenitev posameznega proračuna ne sme presegati
15% skupnih predvidenih prihodkov proračuna leta 2001.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi z zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji.

4. člen
Za izplačila iz proračuna Občine Kamnik za leto 2001

se upoštevajo roki, določeni v 13. členu zakona o izvrševa-
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nju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Uradni list
RS, št. 9/00).

Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že
opravljenih dobav in storitev.

Dogovarjanje predplačil je možno le izjemoma ob pri-
mernem zavarovanju predplačil in ob pogojih, ki jih predpiše
pristojni minister za finance.

5. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejem-

kov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna prora-
čunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sred-
stva splošne proračunske rezervacije se v proračunu določi-
jo v obsegu, ki ne sme presegati 0,5% prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporab-
ljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo
mogoče načrtovati, ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.

6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko

rezervo. V sredstva proračunske rezerve Občine Kamnik se
izloča do 1,5% prejemkov proračuna.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za finan-
ciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visok
sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični po-
jav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 2 mio
SIT za posamezen primer odloča župan. O uporabi sredstev
nad 2 mio SIT za posamezen primer odloča na predlog
župana občinski svet.

7. člen
Župan ima pravico odločati o pridobitvi in odtujitvi pre-

mičnega premoženja v lasti občine do višine 5,000.000 SIT
letno. Župan ima pravico odločati o pridobitvi nepremičnega
premoženja do višine v proračunu zagotovljenih sredstev.

8. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter

storitve se oddajo v skladu z zakonom, ki ureja javna naroči-
la. Z izbranim izvajalcem oziroma dobaviteljem se sklene
pisna pogodba.

Občina mora za oddajo javnih naročil nad vrednostjo,
ki jo določa zakon o izvrševanju proračuna RS, objaviti javni
razpis v skladu z zakonom o javnih naročilih.

9. člen
Če prejemki proračuna med letom niso doseženi v

predvideni višini ali če se med izvrševanjem proračuna zara-
di nastanka novih obveznosti povečajo izdatki, lahko župan
na predlog oddelka za gospodarske dejavnosti in finance
izvaja naslednje ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja po-
sameznih izdatkov:

– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil.
O sprejetju ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja

proračuna župan takoj obvesti občinski svet.
Če med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvr-

ševanja proračuna ni mogoče zagotoviti proračunskega rav-
notežja, mora župan v roku 15 dni pred iztekom roka zača-

snega zadržanja izvrševanja proračuna občinskemu svetu
predlagati rebalans proračuna, s katerim se prejemki in iz-
datki proračuna ponovno uravnovesijo.

10. člen
Župan lahko v okviru posamezne proračunske postav-

ke prerazporeja sredstva med posameznimi konti oziroma
ekonomskimi nameni proračunske porabe.

Za izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti
občine župan lahko prerazporeja sredstva tudi med prora-
čunskimi postavkami v okviru posameznega področja. Pre-
razporejanje sredstev med področji ni dovoljeno.

V zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto
2001 morajo biti navedene, obrazložene in utemeljene vse
izvršene prerazporeditve med proračunskimi postavkami.

11. člen
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v banke in

državne vrednostne papirje ob upoštevanju načel varnosti,
likvidnosti in donosnosti naložbe. S prostimi denarnimi sred-
stvi upravlja župan.

12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine

Kamnik.

13. člen
Po preteku leta, za katerega je bil sprejet proračun,

sprejme občinski svet zaključni račun proračuna za prete-
klo leto.

V zaključnem računu proračuna se prikažejo predvide-
ni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi
izdatki za preteklo leto. Zaključni račun zajema tudi obrazlo-
žitev zaključnega računa, katere sestavni del so podatki iz
bilance stanja ter pojasnilo odstopanj.

14. člen
Z dnem začetka veljave tega odloka preneha veljati

sklep župana Občine Kamnik o začasnem financiranju Obči-
ne Kamnik v letu 2001 z dne 29. novembra 2000.

15. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

Št. 40201-2/00
Kamnik, dne 21. februarja 2001.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

937. Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju
Občine Kamnik

Na podlagi 16., 17. in 18. člena zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/00 in
100/00 - odl. US), 29. in 65. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 100/00 – odl. US), 3.,
6., in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list
RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98,
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31/00 in 33/00) ter 16. člena statuta Občine Kamnik (Ura-
dni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Kamnik na
18. seji dne  31. 1. 2001 sprejel

O D L O K
o ureditvi cestnega prometa na območju Občine

Kamnik

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(splošno)

S tem odlokom se določajo prometna ureditev in zago-
tovitev prometne varnosti na javnih površinah na območju
Občine Kamnik, postopek, pogoji in način odstranjevanja
nepravilno parkiranih vozil, kot tudi obveznosti občinskih
upravnih organov, pristojnih za urejanje cestnega prometa v
Občini Kamnik.

2. člen
(javne površine)

Javne površine po določbah tega odloka (v nadaljeva-
nju: javne površine) so vse kategorizirane in nekategorizira-
ne občinske ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki,
parkirne površine, avtobusna postajališča, zelenice in povr-
šine javnega dobra.

II. UREDITEV PROMETA

3. člen
(promet na javnih površinah)

Promet na javnih površinah iz prejšnjega člena tega
odloka se odvija na način in pod pogoji, določenimi s po-
stavljeno prometno signalizacijo, ki promet na posamezni
javni površini dovoljuje, omejuje ali prepoveduje ter v skladu
z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.

Prometni režim na posamezni javni površini na obmo-
čju Občine Kamnik, določi občinski svet na predlog župana
Občine Kamnik z aktom, ki temelji na določbah tega odloka
oziroma veljavnih predpisov.

4. člen
(posebne prometne površine za pešce)

Posebne prometne površine, namenjene pešcem, so s
prometno signalizacijo posebej označene ceste, ulice, trgi
in druge površine v mestu ali naseljih, na katerih je promet z
vozili le izjemoma dovoljen.

Omejitev hitrosti na teh površinah ne sme presegati 5
km/h.

5. člen
(ureditev prometa na posebnih prometnih površinah za

pešce)
Promet z vozili na posebnih prometnih površinah za pe-

šce je v skladu s postavljeno prometno signalizacijo dovoljen za
stanovalce, ki imajo vhod v garažo oziroma na dvorišče.

Dovoz in odvoz blaga z motornimi vozili ter promet z
vozili komunalnih služb je na posebnih prometnih površinah
za pešce dovoljen le v skladu s postavljeno prometno signa-
lizacijo.

Na posebnih prometnih površinah za pešce ni omejen
promet za intervencijska vozila policije, gasilcev, nujne zdrav-
niške pomoči in službena vozila občine pri nadzoru prometa
in prometnih površin.

III. PREPOVEDI IN OMEJITVE PROMETA

6. člen
(fizične zapore)

Na posameznih delih ulic, trgov in ostalih javnih površin
se iz prometno tehničnih ali varnostnih razlogov lahko izve-
dejo  fizične zapore.

Odpiranje in zapiranje ter upravljanje z napravami za
fizično zaporo določa navodilo, ki ga  izda župan.

7. člen
(prireditve na javnih površinah)

Organizator prireditve na javni površini ali ob njej, mora
podati vlogo za omejitev, preusmeritev ali prepoved prometa
pri občinskem upravnem organu, pristojnem za promet,
30 dni pred pričetkom prireditve in predložiti prometno-te-
hnično dokumentacijo.

Če je zaradi športne ali druge prireditve na javni površini ali
ob njej potrebno omejiti, preusmeriti ali prepovedati promet,
izda dovoljenje za začasno omejitev, preusmeritev ali prepoved
prometa občinski upravni organ, pristojen za promet.

8. člen
(dovoljenje za omejitev, preusmeritev ali prepoved

prometa)
Skico z besedilom, ki vsebuje čas trajanja in razlog

prometne ureditve v času prireditve na javni površini ali ob
njej, potrdi občinski upravni organ, pristojen za promet.

Organizator prireditve mora na lastne stroške v sred-
stvih javnega obveščanja obvestiti javnost o spremembi ali
preusmeritvi prometa na javni površini najmanj 3 dni pred
pričetkom prireditve. Po končani prireditvi mora prireditelj
na javni površini nemudoma vzpostaviti prvotno stanje.

IV. UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA

9. člen
(umirjanje prometa)

Za zagotavljanje dodatne prometne varnosti posebnih
kategorij udeležencev v prometu, se lahko na podlagi veljav-
nih predpisov in upravičenosti zahtev za zavarovanje pe-
šcev, šolarjev ali v primerih potrebnega umirjanja prometa,
promet umirja z napravami in ukrepi za umirjanje prometa.

Dovoljenje za te posege izda občinski upravni organ,
pristojen  za promet.

V. USTAVITEV IN PARKIRANJE VOZIL

10. člen
(ustavitev)

Ustavitev je vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, kot
je potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki ali da se naloži
oziroma razloži tovor ali odpravi okvara na vozilu.

11. člen
(parkiranje)

Parkiranje vozil na javnih površinah je na območju Ob-
čine Kamnik dovoljeno le na javnih parkirnih površinah.

Javne parkirne površine so:
– površine, določene s prometnimi znaki kot parkirni

prostor,
– površine, kjer je parkiranje časovno omejeno,
– površine, kjer je parkiranje nadzorovano,
– rezervirane parkirne površine,
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– plačljive parkirne površine,
– parkirne površine, namenjene invalidom.

12. člen
(prepoved ustavitve in parkiranja vozil)

Ustavitev in parkiranje vozil je poleg primerov, določe-
nih z drugimi predpisi, prepovedano:

1. na javnih zelenicah;
2. v primerih, ki so v nasprotju z 18. členom tega

odloka;
3. v naravnem okolju in v pasu več kot 5 m od utrjene-

ga vozišča.
Ustavitev in parkiranje tovornih motornih vozil, priklo-

pnikov in avtobusov je prepovedano na parkirnih površinah,
namenjenih  za vozila drugih kategorij.

13. člen
(izjeme od prepovedi ustavitve in parkiranja)

Prepoved iz 3. točke 11. člena tega odloka ne velja za
službena vozila pri opravljanju lovske, ribiške, čuvajske, na-
ravovarstvene, zdravstvene, reševalne, veterinarske, občin-
ske nadzorne službe, inšpekcijskega nadzora, preiskovalnih
organov, vojske in intervencijskih služb.

14. člen
(označitev parkirnih površin)

Parkirne površine morajo biti z ustrezno horizontalno in
vertikalno prometno signalizacijo označene, kot določa za-
kon glede na vrsto parkirne površine, za kategorijo vozil, ki
jim je parkirna površina namenjena.

15. člen
(ustavitev in parkiranje tovornih motornih vozil in

priklopnikov ter avtobusov)
Ustavitev in parkiranje tovornih motornih vozil in priklo-

pnikov ter avtobusov je dovoljeno le na parkirnih površinah,
ki so za to s prometnim znakom posebej določene.

Obvestilni znaki na mestnih vpadnicah morajo biti na-
meščeni tako, da opozarjajo voznike na javne parkirne povr-
šine določene za osebna vozila, tovorna motorna vozila,
priklopnike in avtobuse.

Občinski upravni organ, pristojen za promet, lahko izje-
moma dovoli ter določi pogoje za ustavitev in parkiranje
tovornih motornih vozil, priklopnikov in avtobusov na drugih
površinah, izven lokacij iz prejšnjega člena, podjetjem in
fizičnim osebam, če je to nujno za nemoteno opravljanje
njihove proizvodne ali storitvene dejavnosti in če to preko-
merno ne ovira drugih udeležencev v prometu.

16. člen
(označitev pogojev za parkiranje)

Čas parkiranja in parkirnina sta označeni na dopolnilni
tabli prometnega znaka oziroma na drug ustrezen način.

17. člen
(parkiranje na rezerviranih parkirnih površinah)

Na rezerviranih parkirnih površinah  lahko parkirajo samo
vozila, ki imajo posebno dovolilnico. Dovolilnica se glasi na
registrsko označbo vozila. V vozilu mora biti dovolilnica name-
ščena na armaturni plošči ali nalepljena na prednjem steklu.

18. člen
(parkiranje na plačljivih parkirnih površinah)

Na plačljivih parkirnih površinah, kjer je parkiranje ča-
sovno omejeno in so parkirne površine tako označene, je
voznik dolžan namestiti parkirni list o plačani parkirnini na

vidno mesto armaturne plošče pod prednje vetrobransko
steklo. Na parkirnem listu morata biti označena datum in čas
začetka parkiranja.

Voznik ne sme prekoračiti dovoljenega časa parkira-
nja, ki je določen na parkirnem listu.

19. člen
(določitev višine parkirnine in najemnine)

Višino parkirnine in višino najemnine za parkirišča, od-
dana v najem, potrdi na predlog župana Občinski svet obči-
ne Kamnik.

Na parkiriščih, oddanih v najem, določi Občinski svet
občine Kamnik na predlog župana najvišjo ceno parkirnine,
ki jo še lahko določi najemnik.

VI. AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

20. člen
(ureditev avtobusnih postajališč izven vozišča ceste)

Avtobusna postajališča za vstopanje in izstopanje pot-
nikov na občinski cesti in na delu državne ceste v naselju,
morajo biti izven vozišča ter izpolnjevati tehnične normative
in minimalne pogoje, ki so določeni s predpisi.

21. člen
(ureditev avtobusnih postajališč na vozišču ceste)
Po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa,

lahko občinski upravni organ, pristojen za promet, izda do-
voljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču
ceste. Svoje dovoljenje lahko prekliče, če ugotovi, da je
tako postajališče postalo nevarno oziroma da so nastali po-
goji za izgradnjo postajališča izven vozišča.

22. člen
(uporaba avtobusnih postajališč)

Avtobusna postajališča javnega prometa na območju
Občine Kamnik lahko uporabljajo z dovoljenjem občinskega
upravnega organa, pristojnega za promet, tudi podjetja in
zasebniki, ki opravljajo poseben prevoz potnikov (delavcev
na delo, učencev v šolo, izletnikov, itd.).

VII. OVIRE NA JAVNIH POVRŠINAH

23. člen
(dovoljenje za zaporo javne površine ob gradbenih ali

adaptacijskih delih)
Lastniki in najemniki objektov si morajo pred začetkom

gradbenih ali vzdrževalnih del ob javnih površinah pridobiti
ustrezno dovoljenje za delno ali popolno zaporo javne povr-
šine ob objektu.

Dovoljenje za zaporo javne površine izda občinski
upravni organ, pristojen za promet. Dovoljenje se izda za
čas, ki je nujno potreben za zagotavljanje varnega prometa
in hoje pešcev ob objektu.

24. člen
(postavitev objektov na javnih površinah)

Na ulicah, trgih, pločnikih, peš poteh in drugih javnih
površinah je po pridobitvi ustreznega dovoljenja dovoljeno
postavljanje prodajnih stojnic, mizic in podobno.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena izda ob-
činski upravni organ, pristojen za promet.

V dovoljenju mora biti navedena točna lokacija, čas in
pogoji postavitve.
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25. člen
(odstranitev vozila)

Na mestih, kjer je to posebej označeno z obstoječo
obvestilno tablo ali je z odločbo občinskega upravnega orga-
na, pristojnega za promet, odrejena splošna prepoved pro-
meta zaradi izvedbe športne ali druge prireditve na javni povr-
šini, konkretno vozilo pa predstavlja oviro za promet ali za
izvedbo prireditve, sme komunalno-nadzorna služba odrediti
odstranitev vozila ter prevoz na poseben prostor za parkiranje
in varovanje. Na ostalih krajih  sme to odrediti le, kadar
predstavlja parkirano vozilo neposredno nevarnost za udele-
žence v prometu.

26. člen
(začasno skladiščenje in varovanje odstranjenih vozil)

Izvajalec del iz prejšnjega člena mora zagotoviti prime-
ren prostor za parkiranje in varovanje vozil. Odstranjena in
začasno skladiščena vozila se varujejo do prevzema.

27. člen
(stroški odvoza)

Višino stroškov za odvoz nepravilno parkiranih vozil,
določi izvajalec po predpisih za določanje cen, po predho-
dnem soglasju Občinske uprave občine Kamnik.

28. člen
(predhodna odstranitev vozila)

Če voznik, lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila,
odstrani vozilo po tem, ko je pooblaščena uradna oseba že
pozvala pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, mora
voznik, lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, plačati
50% določene višine stroškov odvoza. Šteje se, da vozilo
ni odstranjeno, dokler ga vlečno vozilo ni odpeljalo.

29. člen
(prepoved ogrožanja ali oviranja prometa)

V interesu zagotavljanja varnega prometa, je ob lokal-
nih javnih cestah prepovedano saditi drevje in grmičevje ali
postavljati predmete, s katerimi bi se zmanjšala preglednost
ceste in železniške proge, s katero se cesta križa v isti
ravnini, kakor tudi preglednost na križišču, ali delati karkoli,
kar bi utegnilo ogrožati ali ovirati promet na javni cesti ali
poškodovati javno cesto in objekte na njej.

Glede na prvi odstavek tega člena je varovalni pas
izven naselja 3 m, v naselju pa 1 m od končne točke preč-
nega profila ceste, dovoljena višina pa 0,70 m.

VIII. NADZOR

30. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja na območju
Občine Kamnik pristojna služba v skladu s svojimi pooblastili.

31. člen
(posredovanje osebnih podatkov)

Kdor stori prekršek po tem odloku, mora na zahtevo
pooblaščene uradne osebe za nadzor posredovati svoje
osebne podatke.

IX. KAZENSKA DOLOČBA

32. člen
(denarna kazen)

Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti:

1. če krši določbe 4. člena tega odloka,
2. če dovaža oziroma odvaža blago v nedovoljenem

času brez dovoljenja občinskega upravnega organa, pristoj-
nega  za promet (drugi odstavek 5. člena),

3. če zaradi organiziranja športne ali druge prireditve
brez dovoljenja občinskega upravnega organa, pristojnega
za promet,  zapre, omeji ali preusmeri promet (7. člen),

4. če v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena pravo-
časno ne objavi športne ali druge prireditve v sredstvih jav-
nega obveščanja in po končani prireditvi takoj ne vzpostavi
javne površine v prvotno stanje,

5. če ustavlja in parkira tovorno motorno vozilo, priklo-
pnik ali avtobus izven za to določenih parkirnih prostorov
brez dovoljenja občinskega upravnega organa, pristojnega
za promet (prvi odstavek 15. člena),

6. če uporablja avtobusno postajališče v nasprotju z
22. členom tega odloka,

7. če ne pridobi ustreznega dovoljenja za delno ali popol-
no zaporo javne površine, kot to določa 23. člen tega odloka,

8. če postavlja objekte na javnih površinah brez dovo-
ljenja občinskega upravnega organa, pristojnega za promet
(24. člen),

9. če ne zagotovi primernega prostora za parkiranje in
čuvanje vozil, kot to določa 26. člen tega odloka,

10. če ravna v nasprotju z 29. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek

tudi odgovorna oseba pravne osebe in posameznik, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje voznik, ki
ravna v nasprotju z 11., 12., 17. in 18. členom tega odloka
ter oseba, ki ravna v nasprotju z 31. členom tega odloka.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
(izpolnitev obveznosti, določenih s tem odlokom)
Obveznosti, določene s tem odlokom, kakor tudi na-

mestitev cestno-prometne signalizacije, morajo ustrezni or-
gani in podjetja za vzdrževanje javnih prometnih površin
izpolniti v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.

34. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati odlok o
ureditvi cestnega prometa na območju Občine Kamnik (Ura-
dni list RS, št. 47/95 in 38/96).

35. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu RS.

Št. 02101-0085/95
Kamnik, dne 31. januarja 2001.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

938. Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje
športnih programov v Občini Kamnik

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveni-
ji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) in 16. člena statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet
občine Kamnik na 19. seji dne 21. 2. 2001 sprejel
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P R A V I L N I K
za vrednotenje in sofinanciranje športnih

programov v Občini Kamnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Predmet pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje

športnih programov v Občini Kamnik (v nadaljnjem besedilu:
pravilnik) je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih
nalogah zagotavlja Občina Kamnik za uresničevanje javnega
interesa na področju športa.

2. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Kamnik določa

pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sred-
stev, namenjenih za sofinanciranje športnih programov v
Občini Kamnik.

3. člen
Pravice iz sofinanciranja športnih programov imajo no-

silci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– da imajo sedež v občini,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organi-

zacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo organizirano redno dejavnost in vadbo, za

katero so registrirani, najmanj 35 tednov v letu;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani

članarini.

4. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna druš-

tva za posamezna območja oziroma panoge;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge or-

ganizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju športa;

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

5. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se na po-

dročju in za potrebe Občine Kamnik iz javnih financ sofinan-
cirajo naslednje vsebine:

a) interesna dejavnost v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja, ki ni predmet redne športne vzgoje:

– predšolska mladina,
– osnovnošolska mladina,
– srednješolska mladina,
– športna dejavnost študentov;
b) šport v društvih:
– šport mladih – redna športna vadba,
– šport mladih – šport za dosežek (selektivni šport),
– športno-rekreativna dejavnost odraslih,
– kakovostni šport odraslih (tekmovalni šport),
– vrhunski šport;
c) šport invalidov,
d) šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
e) priznanja športnikom in športnim delavcem,
f) promocijska dejavnost, športne prireditve;
g) mednarodna dejavnost,
h) založništvo.

6. člen
Vrednost sofinanciranja športnih programov je odvisna

od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proraču-
nu za področje športne dejavnosti.

7. člen
Poleg sofinanciranja športnih programov, ki so nave-

deni v 5. členu tega pravilnika, se iz proračunskih sred-
stev, ki so namenjena za področje športne dejavnosti,
zagotavljajo tudi sredstva za strokovno službo, katero se
izbere na podlagi javnega razpisa ali s podelitvijo koncesi-
je. Le-ta povezuje in usklajuje programe izvajalcev športa v
Občini Kamnik ter opravlja druge naloge, ki so skupnega
pomena za šport.

Medsebojne pravice in obveznosti med občino in stro-
kovno službo, ki izhajajo iz prvega odstavka tega člena, se
uredijo s pogodbo.

8. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi

župan, strokovna služba analizira prijave in pripravi predlog
izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev,
ki jih za sofinanciranje športnih programov zagotavlja prora-
čun občine.

Izbor programov in predlog delitve sredstev pripravi
strokovna služba. Mnenje poda Predsedstvo Športne zveze
občine Kamnik. O izbranih programih odloči župan.

9. člen
Župan z izbranimi izvajalci športnih programov sklene

pogodbe, ki med drugim opredeljujejo realizacijo progra-
mov in način nadzora nad porabo sredstev. Finančna sred-
stva, ki so namenjena za sofinanciranje športnih programov,
se nakazujejo pogodbenim izvajalcem direktno.

Izvajalci športnih programov morajo po opravljenih na-
logah oziroma v časovnih obdobjih, ki so določeni s pogod-
bo o izvedbi športnih programov, predložiti dokazila o izpol-
nitvi prevzetih obveznosti. Če izvajalci ne izpolnjujejo obvez-
nosti določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukine-
jo finančna sredstva.

10. člen
Zagotavljanje proračunskih sredstev za načrtovanje, iz-

gradnje, posodabljanja in vzdrževanja športnih objektov, ki
so last občine, ni predmet tega pravilnika.

III. POGOJI, NORMATIVI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
IN SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V

OBČINI KAMNIK

11. člen
V skladu s tem pravilnikom Občinski svet občine Kam-

nik sprejme pogoje, normative in kriterije za vrednotenje in
sofinanciranje športnih programov, ki so na vpogled pri pri-
stojnem oddelku občinske uprave.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o sofinanciranju športnih programov v Občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 3/98).

13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 650-6/00
Kamnik, dne 21. februarja 2001.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.
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KUZMA

939. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške
vežice

Na podlagi 47. člena odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine
Kuzma (Uradni list RS, št. 12/01) in 15. člena statuta Občine
Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine
Kuzma na 19. redni seji dne 2. 2. 2001 sprejel

S K L E P
o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice

1. člen
Cena najemnine za najem grobov znaša za vsak

posamezni grob 2.000 SIT.
V ceno ni zaračunan 8% davek na dodano vrednost.

2. člen
Vzdrževalnina se poravna po položnici v enkratnem

znesku.

3. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko

uporabljajo za vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic.

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 413/2001
Kuzma, dne 2. februarja 2001.

Župan
Občine Kuzma

Jožef Škalič l. r.

LAŠKO

940. Pravilnik o finančnih intervencijah za razvoj
kmetijstva in podeželja Občine Laško

Na podlagi 36. člena statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 8/00) je župan Občine Laško sprejel

P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za razvoj kmetijstva

in podeželja Občine Laško

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določita namen in način razdelje-

vanja sredstev, ki so v letnem proračunu Občine Laško
namenjena za razvoj kmetijstva in podeželja.

2. člen
Sredstva za razvoj kmetijstva in podeželja Občine La-

ško so predvidena za naslednje namene:
– urejanje zemljišč,
– izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva,
– ekološko kmetovanje,

– dopolnilne dejavnosti,
– projekte regionalnega in celostnega razvoja podeželja.
Prednostne naloge in višino sredstev v okviru navede-

nih postavk vsako leto določi odbor za razvoj kmetijstva in
podeželja.

3. člen
Do sredstev so upravičene fizične in pravne osebe, ki

opravljajo kmetijsko dejavnost in katerih zemljišča oziroma
investicija se nahaja v Občini Laško.

4. člen
Upravičenec poda na Občino Laško vlogo s kratkim

opisom del in prilogami, navedenimi v tem pravilniku za
posamezna področja. Občinska uprava lahko v posameznih
primerih zahteva dodatno dokumentacijo.

Vloge upravičencev se obravnavajo po kronološkem
vrstnem redu. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo kme-
tje, katerih kmetovanje je edini vir preživljanja oziroma so na
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

II. UKREPI

5. člen
Ukrepi za pospeševanje kmetijstva in podeželja so raz-

deljeni po naslednjih področjih:

1. Urejanje zemljišč
V okviru postavke urejanja zemljišč se izvaja subvencio-

niranje za:
A) Melioracije
– občina subvencionira melioracije v naslednji višini:
– samo planiranje in obsetev 100.000 SIT/ha,
– agromelioracije z delnim

odvodnjavanjem 150.000 SIT/ha,
– agromelioracije z več drenažami 200.000 SIT/ha,
– do subvencioniranja melioracij so upravičeni kmetje,

ki so že izvedli melioracijo, skladno s projektom KSS Laško,
– upravičenec k vlogi priloži projekt, ki ga je izdelala KSS

Laško ter račune opravljenih del in nabavljenega materiala.
B) Urejanje pašnikov
– urejanje pašnikov se izvaja na podlagi projekta, ki ga

izdela KSS Laško in dokazil o že izvedenih delih, in sicer:
a) za novo postavitev pašnika:
– do 30.000 SIT/ha za govedo in
– do 40.000 SIT/ha za drobnico,
b) za obnovo pašnika:
– do 21.000 SIT/ha za govedo in
– do 28.000 SIT/ha za drobnico,
– največja površina ureditve pašnikov znaša 2,5 ha,
– upravičenec k vlogi priloži projekt, ki ga je izdelala KSS

Laško ter račune opravljenih del in nabavljenega materiala.
C) Nakup kmetijskih zemljišč
– subvencionira se nakup kmetijskih zemljišč, velikosti

od 0,1 do 0,5 ha, predvsem z namenom zaokrožitve zemlji-
šča posameznih lastnikov, katerih kmetovanje je edini vir
preživljanja,

– višina sredstev znaša 30% vrednosti kupnine oziro-
ma največ do višine 500.000 SIT/ha,

– kmet mora imeti obdelana vsa svoja obdelovalna kme-
tijska zemljišča,

– upravičenec k vlogi priloži katastrski načrt in kupo-
prodajno pogodbo, sklenjeno v tekočem letu.

D) Urejanje zaraščenih zemljišč
– z namenom urejanja zaraščenih zemljišč lahko last-

nik opuščenih pašnikov zaprosi za subvencijo v višini 30%
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stroškov nakupa sadik iglavcev oziroma največ do višine
100.000 SIT,

– upravičenec k vlogi priloži račun za nabavo sadik,
mnenje KSS Laško in Zavoda za gozdove o pogozditvi,
dokazilo o lastništvu, katastrski načrt.

2. Izobraževanje in raziskovanje za potrebe
kmetijstva

V okviru postavke izobraževanje in raziskovanje za po-
trebe kmetijstva se sofinancirajo:

A) Izobraževanja za potrebe kmetijstva
– na podlagi vloge KSS Laško se izvede sofinanciranje

izobraževanj, ki obsega celotno plačilo honorarjev predava-
teljev, stoškov najema prostora za izobraževanja in prevozov
za strokovne ekskurzije ter 30% stroškov prireditev in tek-
movanj,

– KSS Laško k vlogi za sofinanciranje priloži program
izobraževanja in račune.

B) Analize zemlje, krme in sečnine v mleku
– višina regresiranja analiz znaša 50% stroškov le-teh,
– izvedbo analiz spremlja KSS Laško in v imenu upravi-

čencev poda vlogo s priloženim računom opravljanja storitev
ter dokazilom o plačilu stroškov.

C) Sofinanciranje tečaja higienskega minimuma
– sof. tečaja higienskega minimuma za kmetije, ki so

dolžne opraviti tečaj (zbiralnice, družinske kmetije), in sicer
do višine 50%,

– upravičenec poda vlogo s priloženim računom tečaja
in dokazilom o plačilu le-tega.

3. Ekološko kmetovanje
– Spodbujanje ekološkega kmetovanja se izvaja v obli-

ki zagotovitve sredstev za:
– izobraževanje kmetov o ekološkem kmetovanju in
– financiranje kontrole, in sicer:
– v 1. letu v višini 100% stroškov in
– v 2. in 3. letu v višini 30% stroškov.
– Upravičenec mora biti vključen v združenje ekoloških

kmetovalcev.
– Upravičenci k vlogi priložijo račune o nastalih stroških.

4. Dopolnilne dejavnosti
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih de-

javnosti, ki so po mnenju KSS Laško perspektivne:
A) Turistične kmetije
– sredstva se zagotovijo za sofinanciranje nakupa kon-

čne opreme za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji, v
višini 30% stroškov, vendar ne več kot 500.000 SIT,

– upravičenec mora k vlogi priložiti potrdilo o lastniš-
tvu, o registrirani dopolnilni dejavnosti oziroma o postopku
za pridobivanje le-te, gradbeno dovoljenje, mnenje KSS
Laško, račune za nakup opreme,

– upravičenec lahko dobi sredstva le enkrat za isto
dejavnost.

B) Plastenjaki, steklenjaki
– sredstva se namenijo za postavitev ali adaptacijo

(skupaj z opremo):
– steklenjakov, v višini največ 1.000 SIT/m2,
– plastenjakov, v višini največ 500 SIT/m2,
– upravičenec k vlogi priloži dokazilo o lastništvu, skico

objekta, račun, dokazilo o priglasitvi del, potrdilo o priglasitvi
dopolnilne dejavnosti,

– upravičenec lahko dobi sredstva le enkrat za isto
dejavnost.

C) Sadjarstvo – ekstenzivno
– občinska sredstva so predvidena za nakup mreže in

sadik jablan, hrušk, breskev, sliv, orehov,

– sredstva se zagotovijo v višini 50% stroškov sadik,
vendar skupaj ne več kot 100.000 SIT za posameznika,

– upravičenec mora zagotoviti mrežo za zaščito sadik,
– k vlogi je potrebno priložiti dokazilo o lastništvu,

mnenje KSS Laško, račun.
D) Alternativne rastline
– sredstva so namenjena za nakup semen zdravilnih

zelišč, dišavnic, soje, pire, ajde, boba, krmnega graha,
lanu, maka, industrijske konoplje, oljne ogrščice, v višini
50% po kulturi, vendar ne več kot 100.000 SIT za posa-
meznika,

– upravičenec mora k vlogi priložiti dokazilo o lastniš-
tvu, mnenje KSS Laško, račun o nabavi.

E) Prevozi mleka
– občina sofinancira prevoze mleka, ki jih organizira

Kmetijska zadruga Laško, od oddaljenih vasi do kraja pre-
vzema mleka, v višini 30% nastalih stroškov prevoza (goriva)
na teh relacijah,

– sredstva se zagotovijo na podlagi računa KZ Laško,
iz katerega je razvidna lokacija prevoza in višina stroškov.

F) Sofinanciranje postopka za registracijo dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji.

– v drugih primerih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
kot so predelava in prodaja kmetijskih pridelkov, domača
obrt in podobno, se zagotovijo sredstva v višini 100.000 SIT
na kmetijo,

– sredstva se refundirajo po pridobljeni registraciji,
– k vlogi je potrebno priložiti dokazilo o lastništvu,

mnenje KSS Laško, dokazilo o registraciji.

5. Projekti regionalnega in celostnega razvoja
podeželja

V okviru navedene postavke se zagotavljajo sredstva za:
– pripravo in izdelavo projektov CRPOV,
– izvedbo letnih del iz naslova CRPOV, v skladu z dolo-

čenimi prioritetami,
– pripravo regionalnih projektov za razvoj podeželja,
– izvedbo aktivnosti iz naslova regionalnih projektov,
– druge raziskovalne naloge za potrebe kmetijstva.
V občinskem proračunu se zagotovi razlika med dodelje-

nimi državnimi in celotnimi potrebnimi sredstvi za te namene.

III. KONČNA DOLOČBA

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
petnajsti dan po objavi.

Št. 32001-7/01
Laško, dne 16. februarja 2001.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

NOVO MESTO

941. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena v zvezi z 51.b členom 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, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl.
US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,
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68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US
in 70/00) so občinski sveti Mestne občine Novo mesto,
občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk sprejeli
naslednji

S K L E P

1
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc.

št. 1328/8, dvorišče v izmeri 469 m2, k.o. Šmihel pri No-
vem mestu, z dovoljenjem, da se nepremičnina odpiše od
zemljiškoknjižnega vložka št. 272, k.o. Šmihel pri Novem
mestu in pripiše k zemljiškoknjižnem vložku iste k.o., last
Mestne občine Novo mesto.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 465-02-29/2000-2108
Novo mesto, dne 21. decembra 2000.

Podžupan
Mestne občine Novo mesto

Marjan Somrak l. r.

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk l. r.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

942. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena v zvezi z 51.b členom 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, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl.
US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US
in 70/00) so občinski sveti Mestne občine Novo mesto,
občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk sprejeli
naslednji

S K L E P

1
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc.

št. 1756/7, cesta v izmeri 229 m2, k.o. Stranska vas, z
dovoljenjem, da se nepremičnina odpiše od seznama I, k.o.
Novo mesto in pripiše k zemljiškoknjižnem vložku iste k.o.,
last Mestne občine Novo mesto.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 465-13-9/2000-1200
Novo mesto, dne 21. decembra 2000.

Podžupan
Mestne občine Novo mesto

Marjan Somrak l. r.

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk l. r.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

943. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena v zvezi z 51.b členom 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, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl.
US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US
in 70/00) so občinski sveti Mestne občine Novo mesto,
občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk sprejeli
naslednji

S K L E P

1
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc.

št. 1756/6, cesta v izmeri 175 m2, k.o. Stranska vas, z
dovoljenjem, da se nepremičnina odpiše od seznama I, k.o.
Novo mesto in pripiše k zemljiškoknjižnem vložku iste k.o.,
last Mestne občine Novo mesto.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 465-13-10/2000-1200
Novo mesto, dne 21. decembra 2000.

Podžupan
Mestne občine Novo mesto

Marjan Somrak l. r.

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk l. r.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.
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PREBOLD

944. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) ter 15. in 110. člena statuta
Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet
občine Prebold na 21. seji dne 15. 2. 2001 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 stav-

bnega zemljišča na območju Občine Prebold za leto 2001
znaša 0,0601 SIT.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in se uporablja od 1. 1. 2001.

Št. 423-06/ 03/2001-01
Prebold, dne 15. februarja 2001.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

945. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Prebold

Na podlagi drugega odstavka 4. člena odloka o pov-
prečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega ure-
janja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega
zemljišča v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 22/00) in 15.
člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je
Občinski svet občine Prebold na 21. seji dne 15. 2. 2001
sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
v Občini Prebold

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanj-

ske površine, zmanjšane za stroške komunalnega urejanja
zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča, znaša na
območju Občine Prebold na dan 31. 12. 2000
144.904,20 SIT/m2.

2. člen
Povprečna gradbena cena koristne stanovanjske povr-

šine se valorizira med letom z indeksom rasti cen za obra-
čun razlike v ceni gradbenih storitev, ki ga vsak mesec
izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije –
Združenje za gradbeništvo in IGM. Višina povprečnih stro-
škov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednost
nezazidanega stavbnega zemljišča sta predstavljena v ra-
zmerju do povprečne gradbene cene.

3. člen
Višina povprečne gradbene cene za m2 se za tekoče

leto določi s sklepom Občinskega sveta občine Prebold.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 420-07/21/2001-01
Prebold, dne 15. februarja 2001.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

946. Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski
kulturi na območju Občine Prebold

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 15. člena
statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občin-
ski svet občine Prebold na seji dne 15. 2. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi

na območju Občine Prebold

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Prebold določa

pogoje in merila za izvajanje, ovrednotenje in razdelitev sred-
stev ljubiteljskim kulturnim društvom, skupinam in posamezni-
kom na območju Občine Prebold s sprejetim proračunom.

2. člen
Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubi-

teljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičenci nosilci in izva-
jalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Prebold,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da je njihova dejavnost področje kulture,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da je predloženi program namenjen čim večjemu

številu uporabnikov.

II. VSEBINSKA DOLOČILA

3. člen
Praviloma se sofinancira naslednja vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih

sekcij kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji
dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,

– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in
srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov –
vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne pro-
grame,

– udeležba na območnih, medobmočnih in državnih
srečanjih,

– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubitelj-
skih kulturnih dejavnosti,
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– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za vzdrževanje

in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in
spomeniško varstvene akcije.

4. člen
Za stimulacijo vrhunskih dosežkov ljubiteljskih skupin

(udeležba in dosežki na območnih in državnih srečanjih ter
državnih in mednarodnih tekmovanjih) se praviloma rezer-
vira 10 odstotkov sredstev, namenjenih za dejavnost kul-
turnih društev.

5. člen
Sredstva za financiranje in sofinanciranje ljubiteljskih

kulturnih programov se oblikujejo v skladu s sprejetimi
merili na podlagi razpisa, ki ga objavi župan.

Za pripravo predloga razpisa, meril in predlog progra-
mov je po pooblastilu župana pristojen odbor za negospo-
darstvo in javne službe družbenih dejavnosti.

Razpis se izvede v mesecu oktobru za naslednje pro-
računsko leto.

Sredstva se nakažejo nosilcem in izvajalcem ljubitelj-
skih kulturnih dejavnosti v skladu s podpisano pogodbo
med županom in nosilcem programa.

Odobrena sredstva se nakažejo kot akontacija v višini
mesečnih dvanajstin. Poročilo in dokazilo o izvedbi progra-
ma mora biti predloženo najkasneje do sredine meseca
decembra v tekočem letu.

6. člen
Izvajalci in nosilci ljubiteljske kulturne dejavnosti so

dolžni spoštovati določila pogodbe in predložiti dokazilo o
izpolnitvi obveznosti.

Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje
pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sred-
stev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.

Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina
prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porablje-
nih sredstev.

Izvajalec, ki krši določila drugega in tretjega odstavka,
ne more kandidirati za sredstva iz proračuna ob nasled-
njem razpisu.

7. člen
Merila so priloga tega pravilnika in se uporabljajo kot

izhodišče za financiranje v skladu z dejanskim obsegom in
kakovostjo dejavnosti in z višino proračunskih sredstev za
delovanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Odbor za nego-
spodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti lahko v
primeru, ko je na razpis prijavljenih več programov, kot je
na razpolago proračunskih sredstev, določi prioriteto za
vrednotenje programov ljubiteljske kulture.

Merila so določena v točkah.
Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi

razpoložljivih proračunskih sredstev za dotacije kulturnih
društvom in skupnega števila točk ovrednotenih progra-
mov.

8. člen
Konkretno višino točk oziroma sredstev za posamez-

nega upravičenca predlaga za vsako leto odbor za nego-
spodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, ki ob tem
poleg meril upošteva tudi predvideni dejanski obseg dejav-
nosti (na podlagi obsega in kakovosti dejavnosti v prete-

klem letu in na podlagi predloženih programov), najkasne-
je ob zaključku leta pa ugotavlja morebitna odstopanja.

V primeru, da upravičenec ne izpolni kriterija zahteva-
nih nastopov iz meril, se mu pri poračunu akontacij število
točk zniža sorazmerno z doseženim obsegom dejavnosti,
večji obseg pa se upošteva pri razdelitvi morebitnega ostan-
ka sredstev.

9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 67-1/02/2000
Prebold, dne 15. februarja 2001.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

SEŽANA

947. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za
gasilno in reševalno službo Sežana«

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96), 18. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 12. člena zakona
o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 1/95, 28/95), 16.
člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99),
16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS,
št. 34/99), 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list
RS, št. 39/99) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni
list RS, št. 40/99 in 68/99) so občinski sveti Občine
Divača dne 1. 2. 2001, Občine Hrpelje-Kozina dne 15. 2.
2001, Občine Komen dne 21. 12. 2000 in Občine Seža-
na dne 21. 12. 2000 sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za gasilno

in reševalno službo Sežana«

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Javni zavod Zavod za gasilno in reševalno službo

Sežana je poklicna gasilska enota, ki opravlja preventivna
in operativna dela v zvezi z varstvom pred požari ter zašči-
to in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na obmo-
čjih Občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana,
izven teh območij pa ob pogojih, ki jih določijo ustanovi-
telji.

Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana je organi-
ziran kot javni zavod (v nadaljevanju: zavod).

Ustanovitelji zavoda so občine Divača, Hrpelje-Kozina,
Komen in Sežana.

2. člen
Ime zavoda je: Zavod za gasilno in reševalno službo

Sežana.
Sedež zavoda: Sežana, Bazoviška cesta 13.
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II. DEJAVNOST ZAVODA

3. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti v skladu z uredbo

o uvedbi in uporabi standardne klasifikacijske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96, 89/98):

L/75.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M/80.422 Drugo izobraževanje
G/51.700 Druga trgovina na debelo
G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah
H/55.510 Dejavnost menz
I/60.240 Cestni tovorni promet
K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske

dejavnosti, davčno svetovanje
O/93.050 Druge storitvene dejavnosti.

4. člen
Ustanovitelji imajo do zavoda naslednje pravice in ob-

veznosti:
1. zagotavljajo sredstva za delo in razvoj zavoda na

podlagi programa tega in programa razvoja zavoda,
2. zagotavljajo pokrivanje izgub, ki bi nastale zaradi

motenj v financiranju zavoda zaradi okoliščin ali ukrepov
ustanoviteljev,

3. spremljajo in usklajujejo dejavnost s programi in
finančnimi načrti občin,

4. dajejo soglasje k statusnim spremembam zavoda in
statuta zavoda,

5. dajejo soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja
zavoda.

III. ORGANI ZAVODA

5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni vodja zavoda – poveljnik,
– strokovni svet zavoda.

6. člen
Organ upravljanja v zavodu je svet zavoda. Svet zavoda

ima devet članov:
– šest predstavnikov ustanoviteljev, in sicer: en pred-

stavnik Občine Divača, en predstavnik Občine Hrpelje-Kozi-
na, en predstavnik Občine Komen in trije predstavniki Obči-
ne Sežana,

– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik zainteresirane javnosti.
Mandatna doba članov sveta je štiri leta.

7. člen
Pristojnosti in odgovornosti sveta zavoda so naslednje:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja

njihovo izvrševanje,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun

zavoda,
– predlaga ustanoviteljem spremembe dejavnosti,

– daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,

– opravlja druge z zakonom, tem odlokom ali statutom
določene naloge.

8. člen
Individualni poslovodni organ zavoda je direktor. Direk-

tor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda. Direktor
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda. Za svoje delo je odgovoren ustanoviteljem.
Imenuje ga svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev. Mandat-
na doba traja štiri leta in po preteku te dobe je lahko ista
oseba znova imenovana za direktorja.

9. člen
Direktor zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa.

Za direktorja je lahko imenovan vsakdo, ki izpolnjuje pogoje
določene z zakonom in statutom zavoda.

Naloge in pristojnosti, razpis za imenovanje in posto-
pek razrešitve ureja statut zavoda.

Ko so izpolnjeni zakonski pogoji za imenovanje vršilca
dolžnosti zavoda ga imenuje svet zavoda.

10. člen
Funkciji direktorja in strokovnega vodja zavoda – pove-

ljnika sta ločeni. Strokovno delo zavoda vodi strokovni vodja
– poveljnik. Strokovnega vodjo zavoda – poveljnika imenuje
in razrešuje svet zavoda na predlog direktorja.

11. člen
Za obravnavo in odločanje o strokovnih vprašanjih v

okviru dejavnosti zavoda ima zavod strokovni svet, ki ga
imenuje direktor. Sestavljen je iz strokovnih delavcev zavo-
da. Strokovni svet zavoda vodi strokovni vodja – poveljnik.
Naloge strokovnega sveta in način delovanja se določijo s
statutom zavoda.

IV. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

12. člen
Zavod ima statut.
S statutom zavoda se ureja organizacija zavoda, orga-

ni, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vpraša-
nja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavo-
da, v skladu z zakonom in tem odlokom.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se
urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda,
v skladu s statutom zavoda.

Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev.
Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom
zavoda določeno, da jih sprejme direktor.

V. FINANCIRANJE DELA ZAVODA

13. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev ustanoviteljev,
– s plačili za storitve,
– iz drugih virov v skladu z veljavnimi predpisi.
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14. člen
Ustanovitelji zagotavljajo sredstva za:
– redno delovanje zavoda,
– gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva

za opazovanje, obveščanje in alarmiranje ljudi,
– vzdrževanje in obnavljanja sredstev gasilske opreme,
– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadni-

kov gasilske enote,
– gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za vzdr-

ževanje zavoda,
– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju

nalog gasilstva,
– povračilo škode tretjim osebam zaradi opravljanja na-

log gasilstva,
– zakonske obveznosti zavoda (zavarovanja, zdravniški

pregledi itd.).

15. člen
Ustanovitelji bodo financirali dejavnosti zavoda (sred-

stva za redno delovanje in amortizacijo) v skladu s spreje-
tim letnim načrtom. Finančne obveznosti se razdelijo na
deleže, in sicer:

– Občina Divača 15,36%,
– Občina Hrpelje-Kozina 16,20%,
– Občina Komen 12,79%,
– Občina Sežana 55,65%.

16. člen
Pridobivanje dobička ni cilj dejavnosti zavoda.
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki zavod

namenja za razvoj svoje dejavnosti ob soglasju ustanovi-
teljev.

V primeru primanjkljaja se način kritja tega primanjkljaja
določi v soglasju z ustanovitelji.

Ustanovitelji bodo svoje deleže zavodu tekoče nakazo-
vali po dvanajstinah, da ne bi bilo moteno delovanje zavoda.
Morebitne izgube zavoda bodo ustanovitelji krili po enakih
deležih kot je določeno v 15. členu tega odloka.

17. člen
O investicijskih vlaganjih za nabavo novih sredstev in

opreme se bodo ustanovitelji dogovorili s posebno pogodbo.

18. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod je last ustanovite-

ljev. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren usta-
noviteljem.

19. člen
Zavod je pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi

osebami ima vsa pooblastila, razen s prometom z nepremič-
ninami, kjer je potrebno soglasje ustanoviteljev.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Do sprejema novega statuta zavoda uporablja zavod

statut in druge splošne akte, ki so veljali na dan sprejema
odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom ali tem
odlokom.

V roku 60 dni od sprejema statuta zavoda se imenuje
nov svet zavoda v skladu s tem odlokom in statutom.

21. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o usta-

novitvi javnega zavoda za gasilno in reševalno službo Seža-
na (Uradni list RS, št. 32/98).

22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 19/02
Divača, dne1. februarja 2001.

Župan
Občine Divača

Rajko Vojtkovszky l. r.

Št. 022-3-1/01
Hrpelje-Kozina, dne 15. februarja 2001.

Podžupan
Občine Hrpelje-Kozina

Albert Pečar l. r.

Št. 06202-19/00-18
Komen, dne 21. decembra 2000.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

Št. 012-1/00
Sežana, dne 21. decembra 2000.

Župan
Občine Sežana

Miroslav Klun l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

948. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za
leto 2001

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99), 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 in 56/98) in 45. člena statuta Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski
svet občine Slovenska Bistrica na 21. redni seji dne 19. 2.
2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Slovenska Bistrica

za leto 2001

1. člen
S tem odlokom se določa obseg sredstev proračuna

Občine Slovenska Bistrica za leto 2001, porabo sredstev za
financiranje nalog občine in način izvrševanja proračuna.

2. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna, račun fi-

nančnih terjatev in naložb in račun financiranja znašajo:
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Proračun KS Konsolidirano

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 2.785,929.000 407,578.798 2.942,583.537
II. Skupaj odhodki 3.022,563.000 453,516.115 3.225,154.854
III. Proračunski presežek / primanjkljaj (I.–II.) –236,634.000 –45,937.317 –282,571.317

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 0 0 0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 2,000.000 0 2,000.000
VI. Prejeta minus Dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.) –2,000.000 0 –2,000.000

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje 150,280.000 0 150,280.000
VIII. Odplačila dolga 37,000.000 0 37,000.000
IX. Neto zadolževanje (VII.–VIII.) 113,280.000 0 113,280.000
X. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih

(I.+ V.+VII.)–(II.+VI.+VII.) –125,354.000 –45,937.317 –171,291.317
XI. Stanje sredstev na računih konec preteklega leta 130,553.000 150,848.394 281,401.394
XII. Ostanek sredstev 5,199.000 104,911.077 110,110.077

Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova
razporeditev po ekonomskih funkcionalnih odhodkih je iz-
kazan v splošnem delu plana proračuna za leto 2001, ki je
sestavni del tega odloka.

Sestavni del je tudi posebni del proračuna, ki obsega:
– Obrazložitev prihodkov in odhodkov proračuna po

funkcionalnih namenih,
– Načrt razvojnih programov Občine Slovenska Bistri-

ca za obdobje 2001–2004,
– Finančne načrte realizacije razvojnih programov,
– Plan prodaje občinskega premoženja,
– Načrte nabav in gradenj,
– Plane poslovanja neposrednih porabnikov proraču-

na Občine Slovenska Bistrica,
– Načrte delovnih mest.

3. člen
V stalno proračunsko rezervo Občine Slovenska Bis-

trica se izloči 0,5% skupno doseženih prihodkov občin-
skega proračuna za leto 2000.

Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno,
najkasneje pa po zaključnem računu.

Sredstva stalne proračunske rezerve se uporabljajo
skladno z zakonom o financiranju občin in občinskim statu-
tom.

4. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo

za naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti in po svoji
vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine ter za naloge,
za katere se med letom izkaže, da zanje niso zagotovljena
sredstva v zadostnem obsegu.

5. člen
Sredstva proračuna se praviloma delijo med letom

enakomerno med vse uporabnike proračuna v okviru dose-
ženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, v
skladu z likvidnostnim položajem, razen če občinski svet z
ustreznim aktom ne določi drugače.

6. člen
Uporabniki proračunskih sredstev smejo v imenu ob-

čine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev in za name-
ne, ki so določeni s proračunom, in če so izpolnjeni vsi z

zakonom ali drugimi akti predpisani pogoji za uporabo
sredstev.

Uporabniki proračuna morajo investicijska in vzdrže-
valna dela nad vrednostjo 10,000.000 SIT oddajati s po-
godbo na podlagi javnega razpisa sicer pa ravnati skladno
z zakonom o javnih naročilih ZNJ-1 (Uradni list RS, št.
30/00).

Uporabniki sredstev proračuna morajo poročati župa-
nu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob
polletju in ob zaključku leta ter tudi takrat, ko takšna poro-
čila zahteva župan.

7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko za posamezna področja izvrševanja pro-

računa pooblasti direktorja občinske uprave in vodje od-
delkov v občinski upravi.

8. člen
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske re-

zerve;
– odloča o porabi sredstev stalne proračunske rezer-

ve do višine 20% sredstev rezerv pri enkratni odobritvi;
– odloča o zmanjšanju odhodkov, če prihodki niso

realizirani v planirani višini;
– odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev za-

radi ohranitve njihove realne vrednosti;
– odloča o najetju dolgoročnih kreditov skladno s pla-

nom proračuna;
– odloča o najetju kratkoročnih kreditov;
– odloča o povečanju ali zmanjšanju planiranih prora-

čunskih postavk porabe sredstev do 10% vrednosti posa-
mezne proračunske postavke ter o notranjem prerazpore-
janju sredstev znotraj posameznega področja proračunske
porabe.

9. člen
Župan lahko začasno zmanjša obseg sredstev, ki

so v posebnem delu proračuna razporejena za posa-
mezne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sred-
stev, če prihodki proračuna niso doseženi v predvideni
višini.
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TREBNJE

949. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe
zazidalnega načrta za območje T6-2 “Obrtna
cona Trebnje” (2. in 3. faza)

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96,

O ukrepih iz prejšnjega odstavka je župan dolžan
obvestiti občinski svet in uporabnike sredstev in predla-
gati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega pro-
računa.

10. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov v

proračun, izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov najame kratkoročno po-
sojilo v višini do največ 5% sprejetega proračuna.

O najetju posojila za namene iz prejšnjega odstavka
obvesti župan občinski svet.

11. člen
Za realizacijo obveznosti proračuna iz naslova investi-

cij, bo občina najela dolgoročno posojilo do višine določe-
ne s proračunom.

Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim od-
stavkom sklene župan.

12. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslova-

njem uporabnikov proračuna glede na namen, obseg in
dinamiko porabe sredstev,

– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno
ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.

Če se pri nadzoru iz prvega odstavka tega člena ugo-
tovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so
bila dodeljena, odbor zahteva, da se ta sredstva vrnejo v
proračun in o tem obvesti občinski svet in župana.

13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 10/032-01/21-5/2001
Slovenska Bistrica, dne 19. februarja 2001.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

44/96, 26/97, 70/97, 10/98) in 19. člena statuta Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) je župan Občine
Trebnje sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka spremembe
zazidalnega načrta za območje T6-2
“Obrtna cona Trebnje” (2. in 3. faza)

I
Javno se razgrne osnutek spremembe zazidalnega na-

črta za območje T 6-2 Obrtna cona Trebnje (2. in 3. faza), ki
ga je izdelal Savaprojekt, d.d., Krško, pod št. ZN 6/01 v
februarju 2001.

II
Osnutek spremembe zazidalnega načrta, ki se razgri-

nja, se nanaša na nerealizirano območje 2. in 3. faze. Spre-
membo izvedbenega načrta pogojujejo današnji podjetniški
trendi ter ostali objektivni razlogi, ki izhajajo iz lastniškega
statusa zemljišč. Bistvene spremembe načrta se nanašajo
na racionalnejšo izrabo območja, opustitev stanovanjskega
programa, zasnovo pozidave ter ustreznejšo prilagoditev
gradbenih enot sedanji lastniško parcelni strukturi.

III
Osnutek spremembe zazidalnega načrta za območje T

6-2 “Obrtna cona Trebnje bo javno razgrnjen v prostorih
Občine Trebnje, Oddelka za okolje in prostor, Goliev trg 5,
II. nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15.
ure, ob sredah od 7. do 17. ure ter ob četrtkih in petkih od
7. do 14. ure), 30 dni od dneva objave tega sklepa v
Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va, in sicer v četrtek 29. 3. 2001 ob 18. uri v prostorih
Krajevne skupnosti Trebnje.

IV
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko

v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripom-
be, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih
pošljejo na naslov: Občina Trebnje, Oddelek za okolje in
prostor, Goliev trg 5, Trebnje.

Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
začetku javne razgrnitve.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-00-243/97
Trebnje, dne 22. februarja 2001.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.
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VLADA

950. Uredba o določitvi minimalne odkupne cene
kravjega mleka za namen izvajanja ukrepov v
okviru ureditve trga z mlekom in mlečnimi
izdelki

Na podlagi drugega odstavka 8. člena v zvezi s 16.
členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi minimalne odkupne cene kravjega

mleka za namen izvajanja ukrepov v okviru
ureditve trga z mlekom in mlečnimi izdelki

1. člen
Za izvajanje ukrepov, določenih v uredbi o ureditvi trga

z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list RS, št. 111/00), se
s to uredbo določi minimalna odkupna cena kravjega mleka
(v nadaljnjem besedilu: cena), ki jo mora predelovalec zago-
toviti kmetijskemu proizvajalcu mleka pri odkupu mleka.

V primeru, da predelovalec mleka ne zagotovi kmetij-
skemu proizvajalcu minimalne odkupne cene mleka po tej
uredbi, ni upravičen do ukrepov, ki so določeni s predpisi o
ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki, in do ukrepov, ki
so določeni s predpisi o podporah za pripravo kmetijskih
pridelkov in živil za zunanji trg.

2. člen
Minimalna odkupna cena kravjega mleka se oblikuje

glede na vsebnost maščobe, beljakovin, skupnega števila
mikroorganizmov (v nadaljnjem besedilu: SŠMO) in števila
somatskih celic.

Minimalna odkupna cena enega litra mleka se za kme-
tijskega proizvajalca izračuna po naslednji formuli:

MOCP= M + B + K
MOCP = minimalna odkupna cena za kmetijskega pro-

izvajalca
M = (ME) x ugotovljeni % maščobe
ME = cena maščobne enote
B = (BE) x ugotovljeni % beljakovin
BE = cena beljakovinske enote
K = dodatek na kakovostni razred =IC x % povečanja

oziroma zmanjšanja glede na kakovostni razred in število
somatskih celic.

IMOC = izhodiščna minimalna odkupna cena mleka =
cena mleka s 3,7% mlečne maščobe in 3,15% beljakovin

3. člen
Izhodiščna minimalna odkupna cena mleka brez davka

na dodano vrednost (3,7% mlečne maščobe in 3,15% belja-
kovin) je 53,94 SIT/l;

– cena maščobne enote je 7,29 SIT/l;
– cena beljakovinske enote je 8,56 SIT/l.

4. člen
Glede na kakovostni razred iz naslednjega odstavka se

izhodiščna minimalna odkupna cena mleka poveča oziroma
zmanjša:

– E kakovostni razred + 5%
– 1. kakovostni razred 0%
– 2. kakovostni razred – 5%
– 3. kakovostni razred – 15%,
rezultat pa se prišteje oziroma odšteje od izhodiščne

minimalne odkupne cene.

Mleko se glede na vsebnost SŠMO razvrsti takole:

Kakovostni razred SŠMO/ml

– E (ekstra) kakovostni razred do 50.000
– 1. kakovostni razred 50.001 do 100.000
– 2. kakovostni razred 100.001 do 400.000
– 3. kakovostni razred 400.001 do 800.000

5. člen
Za mleko E in 1. kakovostnega razreda, ki vsebuje do

400.000 somatskih celic v enem mililitru, se izhodiščna
minimalna odkupna cena mleka poveča za 5%.

Če mleko vsebuje več kot 600.000 somatskih celic v
enem mililitru mleka, to mleko ne more biti razvrščeno višje
kot v tretji kakovostni razred.

6. člen
Za izračun minimalne odkupne cene mleka se upošte-

vajo:
– povprečna vsebnost mlečne maščobe in beljakovin,

ugotovljene v tekočem mesecu na podlagi najmanj dveh
vzorcev mesečno;

– geometrijsko povprečje SŠMO, ugotovljeno v zad-
njih dveh mesecih na podlagi najmanj dveh vzorcev me-
sečno;

– geometrijsko povprečje števila somatskih celic v zad-
njih treh mesecih na podlagi najmanj enega vzorca me-
sečno.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 388-09/2001-1
Ljubljana, dne 1. marca 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

951. Uredba o spremembah uredbe o določitvi
režima izvoza in uvoza določenega blaga

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem po-
slovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94, 1/95,
28/95, 58/95, 23/99 in 36/00), 13., 18. in 31. člena
zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78,
29/86 in 5/90, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list RS-
stari, št. 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 in Uradni list
RS, št. 55/92, 13/93, 66/93 in 29/95), 8., 9., 25. in 36.
člena zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št.
42/73, 45/73, 29/86 in 5/90, Uradni list SFRJ, št. 83/89,
Uradni list RS – stari, št. 10/91, Uradni list RS/I 17/91 in
Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93 in 29/95), 4.
člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine
o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni
list RS/I, št. 1/91 in Uradni list RS, št. 45/94), drugega
odstavka 3. člena pogodbe o neširjenju jedrskega orožja
(Uradni list SFRJ, št. 10/70), točke C.2. Akta o notifikaciji
nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih kon-
vencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in medna-
rodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za kate-
re so depozitarji tri glavne jedrske sile (Uradni list RS, št.
14/92), 6. člena Konvencije o prepovedi razvoja, proizvod-
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nje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o
njegovem uničenju (Uradni list RS, št. 9/97 in 34/97) in
Zakona o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o postopku
soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne
kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Uradni list RS,
št. 26/99 in 86/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah uredbe o določitvi režima izvoza

in uvoza določenega blaga

1. člen
V uredbi o določitvi režima izvoza in uvoza določenega

blaga (Uradni list RS, št. 17/99, 1/00, 45/00, 69/00,
121/00 in 4/01) se v Prilogi 1:

–  črtajo tarifne oznake od 2619 00 do vključno 2620 90 99 s pripadajočim besedilom;
–  pri tarifni oznaki 2903 49 10 besedilo “F-22“ nadomesti z besedilom “HCFC 22“ in besedilo “F-141b“ z besedilom

“HCFC 141b“;
–  za tarifno oznako 2903 49 20 doda tarifna oznaka z besedilom:

“2903 49 30 – – – – iz metana, etana ali propana D63         D63“;
–  črta tarifna oznaka 3215 19 00 s pripadajočim besedilom in nadomesti z naslednjo tarifno oznako s pripadajočim

besedilom:
“iz 3215 19 00 10 – – – zaščitne barve za tiskanje mednarodnih papirjev, dokumentov, ipd

(barve, ki spreminjajo barvo pod UV-svetlobo) D1“;
–  pri tarifni oznaki 3814 00 90 za besedo “Druga“ doda opomba “5“:

“ 5 Če vsebuje kloro-, fluoro– ali bromo-ogljikovodike“;
–  pri tarifni oznaki 3824 90 95 besedilo “drugo (samo za spodaj navedene izdelke)“ nadomesti z besedilom “drugo (samo

za odpadke in ostanke spodaj navedenih proizvodov in za mešanice delno halogeniranih acikličnih ogljikovodikov)“;
–  črta tarifna oznaka 8112 11 90 s pripadajočim besedilom;
–  pri besedilu pred tarifno oznako 9306 21 00 črta opomba št. 7 s pripadajočim besedilom;
–  črta tarifna oznaka 9306 29 40 s pripadajočim besedilom;
–  dosedanja opomba št. 8 pri tarifnih oznakah 9306 21 00 in 9306 29 70 postane opomba št. 7.

3 Samo za hidrobromofluoro-metan, -etan ali -propan

2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 332-01/2000-3
Ljubljana, dne 1. marca 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

952. Odlok o organizaciji in delovnem področju
Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena, 25.a člena in
28. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99 in 119/00)
izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Službe
Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

1. člen
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (v

nadaljnjem besedilu: služba) se organizira kot samostojna
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strokovna služba Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju:
vlada) z delovnim področjem, določenim s tem odlokom, z
zakonom o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 57/96) in z drugimi predpisi.

2. člen
Služba opravlja naslednje naloge:
– obravnava z vidika skladnosti z ustavo in pravnim

sistemom ter s pravom Evropskih skupnosti in z vidika pravil
pravne tehnike predloge zakonov in drugih aktov, ki jih vlada
predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije (v nadalje-
vanju: Državni zbor) oziroma ki jih Državni zbor predloži v
mnenje vladi, predloge pravnih aktov vlade in osnutke prav-
nih aktov ministrov,

– obravnava vprašanja izgradnje pravnega sistema ter v
sodelovanju z vlado in resornimi ministrstvi skrbi za uresni-
čevanje ustavnosti in zakonitosti,

– po sklepu vlade pripravlja tudi predloge zakonov in
drugih aktov,

– obravnava vprašanja prilagajanja pravnega sistema
pravu Evropskih skupnosti,

– primerjalnopravno proučuje pravo drugih držav in
mednarodnih organizacij,

– oblikuje pravila pravne tehnike pri izdelavi predlogov
zakonov in drugih aktov, ki jih vlada predlaga Državnemu
zboru, ter pravnih aktov vlade in ministrov,

– opravlja za vlado strokovne naloge v zvezi z nadzor-
stvom ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki jih izdajajo mi-
nistri,

– izdaja v skladu z zakonom Uradni list Republike Slo-
venije in register pravnih predpisov,

– zagotavlja objavo predpisov vlade in ministrov v Urad-
nem listu Republike Slovenije,

– po sklepu vlade ali predsednika vlade pripravlja poro-
čila, stališča in pravna mnenja o posameznih pravnih vpraša-
njih s področja dela vlade,

– sodeluje pri delu vlade v Državnem zboru,
– opravlja vse druge naloge v skladu s sprejeto zako-

nodajo.

3. člen
Služba pri opravljanju svojih nalog sodeluje s pravnimi

službami ministrstev in drugih vladnih služb, s Sekretariatom
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve, z drugimi
pravnimi institucijami v državi ter s tujimi in mednarodnimi
pravnimi institucijami.

4. člen
Službo vodi direktor.
Direktorja službe imenuje in razrešuje vlada na predlog

predsednika vlade.

5. člen
Pri vodenju službe ima direktor enaka pooblastila, kot

jih ima minister pri vodenju ministrstva.
Direktor je za delo službe odgovoren predsedniku vla-

de in vladi.

6. člen
Direktor službe ima namestnike, ki mu pomagajo pri

vodenju službe in opravljajo najzahtevnejše strokovne nalo-
ge na področjih, ki jih določi direktor. Za opravljanje najza-
htevnejših strokovnih nalog direktor lahko imenuje največ
do tri namestnike.

Namestnike imenuje in razrešuje vlada na predlog di-
rektorja službe.

Namestniki imajo položaj državnega sekretarja.

7. člen
Direktor določi namestnika, ki ga nadomešča v času

odsotnosti ali zadržanosti.

8. člen
Služba opravlja svoje naloge v organizacijskih enotah,

ki jih praviloma vodijo državni podsekretarji.
Akt o notranji organizaciji službe in o sistemizaciji de-

lovnih mest v službi izda direktor službe po predhodnem
soglasju Vlade Republike Slovenije v 30 dneh po uveljavitvi
tega odloka.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike
Slovenije za zakonodajo (Uradni list RS, št. 36/96 in 59/00).

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 023-25/2001-1
Ljubljana, dne 1. marca 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

953. Sklep o določitvi izhodiščnih cen strojnih in
prevoznih storitev vodnogospodarske javne
službe v letu 2001

Na podlagi 5. člena odloka o cenah za obračunavanje
del in nalog vodnogospodarske javne službe (Uradni list RS,
št. 57/97 in 38/99) je Vlada Republike Slovenije na 15. se-
ji dne 1. 3. 2001 sprejela

S K L E P
o določitvi izhodiščnih cen strojnih in prevoznih
storitev vodnogospodarske javne službe v letu

2001

1. člen
Izhodiščne cene strojnih in prevoznih storitev v letu

2001 so določene v tabelah I, II in III in so sestavni del tega
sklepa.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 385-04/2001-1
Ljubljana, dne 1. marca 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Priloga I. STROJNE STORITVE NA URO

Tip stroja Moč Obračun. Efektivna
motorja ura ura

KW SIT % ob. ure

stroji 1,20
transport 1,15

* Buldožer Tg 110 80 4.187 5.024
* Buldožer TG – 80 70 3.888 4.666
* Buldožer TG 140 107 5.034 6.041
* Bager 600 G 68 5.020 6.024
* Bager 800 G 105 6.020 7.224
Bager RH 6 106 7.277 8.733
Bager RH 5 70 6.115 7.338
Bager RH City 49 5.369 6.442
Bager Case Poclan 126 5.968 7.162
* Rovokopač MF 865 60 4.027 4.832
Rovokopač MF 965 67 4.462 5.355
Rovokopač skip 51 60 3.829 4.595
Valjar Bomag 8,8 1.997 2.396
Pajek Komo M 170 62,5 6.061 7.273
Pajek Komo 60 N 49,3 4.995 5.994
Motorna žaga 2,2 1.780 2.136
Vibro plošča 7 1.809 2.171
Vibro nabijač 5,5 1.685 2.022
Pervibrat. in agregat 5,6 1.953 2.343
Črpalka 10.000 l 36 2.183 2.620
Črpalka 300 l 4 810 972
Bet. m. 300 l – agreg. 5,6 810 972
Elekt. agregat WFN 5,6 702 842
Obrezovalnik 2,9 1.523 1.828
Kompresor Maco 18,5 2.203 2.643
Bager vrvaž E 304 75 5.805 6.966
Traktor – košnja do 5 m 75 3.451 4.141
Traktor – košnja nad 5 m 75 3.997 4.796

* Obvezna uporaba v vodnogospodarskih normativih

Koeficient za preračun obračunske ure v efektivno uro v
višini 1,20.
Obračunska ura stroja za obračun del, ki se izvajajo v režiji.

Priloga II. TRANSPORTNA SREDSTVA

Vozilo Tip Obr. ura Ef. ura

TAM 190 1*pog 140 4.040 4.646
TAM 190 2*pog 140 4.098 4.713
TAM 260 2*pog 191 4.796 5.516
TAM 260 3*pog 191 4.959 5.702
MAN 33-372-403 272 6.051 6.959
MAN 18-232 169 4.767 5.482
TAM 80C 59 3.366 3.871
Prikolica za premike 2.396 2.755
IVECO 35,10D 76 2.792 3.211

Priloga III. TRANSPORTNE RAZDALJE

Material Sipki mat. Kamen nad 30

Cena na ton/uro 509,28 611,14
Teža/m3 1,60 2,00

Razdalja Čas vožnje
km ur Sit/m3 Sit/m3

1 0,35 302 453
1,5 0,40 345 518
2 0,44 380 570
3 0,53 458 687
4 0,62 536 803
5 0,71 613 920
6 0,79 682 1024
7 0,87 751 1127
8 0,94 812 1218
9 1,02 881 1322
10 1,09 941 1412
11 1,15 993 1490
12 1,21 1045 1568
13 1,28 1106 1658
14 1,35 1166 1749
15 1,42 1227 1840
16 1,48 1278 1918
17 1,54 1330 1995
18 1,60 1382 2073
19 1,66 1434 2151
20 1,72 1486 2228
21 1,77 1529 2293
22 1,83 1581 2371
23 1,89 1632 2449
24 1,95 1684 2526
25 2,01 1736 2604
26 2,10 1814 2721
27 2,14 1848 2773
28 2,19 1892 2837
29 2,24 1935 2902
30 2,29 1978 2967
31 2,34 2021 3032
32 2,39 2064 3097
33 2,44 2108 3161
34 2,49 2151 3226
35 2,54 2194 3291
36 2,59 2237 3356
37 2,64 2280 3420
38 2,69 2323 3485
39 2,74 2367 3550
40 2,79 2410 3615
41 2,83 2444 3667
42 2,88 2488 3731
43 2,93 2531 3796
44 2,98 2574 3861
45 3,03 2617 3926
46 3,07 2652 3978
47 3,11 2686 4029
48 3,16 2729 4094
49 3,21 2773 4159
50 3,26 2816 4224
51 3,31 2573 3860
52 3,39 2635 3953
53 3,43 2666 4000
54 3,47 2697 4046
55 3,51 2729 4093
56 3,55 2760 4139
57 3,59 2791 4186
58 3,63 2822 4233
59 3,67 2853 4279
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Material Sipki mat. Kamen nad 30

Cena na ton/uro 509,28 611,14
Teža/m3 1,60 2,00

Razdalja Čas vožnje
km ur Sit/m3 Sit/m3

60 3,71 2884 4326
61 3,76 2923 4384
62 3,81 2962 4443
63 3,86 3001 4501
64 3,91 3040 4559
65 3,95 3071 4606
66 3,99 3102 4653
67 4,03 3133 4699
68 4,07 3164 4746
69 4,11 3195 4792
70 4,15 3226 4839
71 4,20 3265 4897
72 4,25 3304 4956
73 4,30 3343 5014
74 4,34 3374 5061
75 4,38 3405 5107
76 4,42 3436 5154
77 4,46 3467 5201
78 4,50 3498 5247
79 4,54 3529 5294
80 4,58 3560 5341
81 4,63 3599 5399
82 4,68 3638 5457

Material Sipki mat. Kamen nad 30

Cena na ton/uro 509,28 611,14
Teža/m3 1,60 2,00

Razdalja Čas vožnje
km ur Sit/m3 Sit/m3

83 4,72 3669 5504
84 4,76 3700 5550
85 4,80 3731 5597
86 4,84 3762 5644
87 4,88 3794 5690
88 4,92 3825 5737
89 4,96 3856 5784
90 5,00 3887 5830
91 5,04 3918 5877
92 5,08 3949 5924
93 5,12 3980 5970
94 5,16 4011 6017
95 5,20 4042 6063
96 5,26 4089 6133
97 5,28 4105 6157
98 5,32 4136 6203
99 5,36 4167 6250
100 5,40 4198 6297

Koeficient za preračun obračunske ure v efektivno uro
prevoza v višini do 1,15.

20% povečanje cene za prevoze kamnitih agregatov.
10% zmanjšanje cene za prevoze v razdalji nad 50

kilometrov.

MINISTRSTVA
954. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o

obrazcu za obračun davka od dobička pravnih
oseb in načinu predlaganja obrazca davčnemu
organu

Na podlagi tretjega odstavka 109. člena zakona o dav-
čnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 35/98,
82/98, 91/98 in 108/99) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi odredbe o obrazcu za

obračun davka od dobička pravnih oseb in
načinu predlaganja obrazca davčnemu organu

1. člen
V odredbi o obrazcu za obračun davka od dobička

pravnih oseb in načinu predlaganja obrazca davčnemu or-
ganu (Uradni list RS, št. 3/01) se 2. člen spremeni tako, da
se glasi:

“Zavezanci predlagajo obračun davka od dobička na
tiskanem obrazcu (obrazec DDPO) ali na magnetnem medi-
ju (PC diskete). Navodilo za predlaganje obračunov v raču-
nalniški obliki je v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.“

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 416-20/2000
Ljubljana, dne 27. februarja 2001.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
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NAVODILO ZA PREDLOŽITEV PODATKOV IZ OBRAZCA ZA OBRAČUN DAVKA OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB V
RAČUNALNIŠKI OBLIKI

1. Zavezanci lahko predložijo podatke iz obrazca za obračun davka od dobička pravnih oseb tudi na magnetnih medijih
(PC disketah).

2. Zavezanci predložijo disketo na izpostavo pristojnega davčnega urada skupaj z izpisom celotne vsebine diskete.
Navedeni izpis, ki mora biti popolna kopija računalniških podatkov (brez posebnih oblikovnih dodatkov), potrdi
odgovorna oseba zavezanca.

Opomba: Davčna uprava Republike Slovenije je pripravila program za vnos podatkov za obračun davka od dobička pravnih oseb
(Windows: 95,98,2000,NT). Pravne osebe ga lahko pridobijo na izpostavi pristojnega davčnega urada v zameno za dve PC disketi.
Program je dosegljiv tudi na Internetu na naslovu: http://www.sigov.si/durs

2.1. Magnetni medij (PC disketa) mora imeti naslednje lastnosti:
– velikost 3.5“ (720 Kb ali 1.44 Mb)
– formatirano v MS-DOS formatu
– zapisano v ASCII kodni tabeli, kodna tabela 852
– naziv datoteke je PODAVSQ.DAT
– zapisi datoteke morajo imeti predpisano dolžino (tabela) in biti zaključeni z dvema posebnima znakoma CR in LF.

2.2. Na magnetni medij je potrebno čitljivo napisati:
– naziv in naslov pravne osebe
– število zapisov
– vse izbrane in v tej točki naštete lastnosti magnetnega medija (PC diskete).

Podrobna vsebina računalniškega zapisa – struktura datoteke PODAVSQ.DAT

Zaporedna Začetna Končna Dolžina Poravnava Opis polja z zaporedno številko polja na obrazcu
številka pozicija pozicija polja (L, D)

1 1 35 35 L Pravna oseba
2 36 70 35 L Sedež (kraj, ulica, hišna številka)
3 71 78 8 - Davčna številka
4 79 85 7 - Matična številka
5 86 103 18 L Žiro račun (brez vezajev)
6 104 108 5 - Šifra dejavnosti SKD
7 109 116 8 - Obdobje od DDMMLLLL
8 117 124 8 - Obdobje do DDMMLLLL
9 125 125 1 - Način ugotavljanja davka (I – individualno, S – skupinsko)
10 126 140 15 L Skupinski obračun – številka odločbe
11 141 148 8 - Skupinski obračun – datum odločbe
12 149 150 2 - Skupinski obračun – davčni urad
13 151 185 35 L Skupinski obračun – predlagatelj – naziv
14 186 220 35 L Skupinski obračun – predlagatelj – sedež
15 221 228 8 - Skupinski obračun – predlagatelj – davčna številka
16 229 229 1 - Davčni zavezanec je uporabnik ekonomske cone (D – da, N –

ne)
17 230 230 1 - Davčni zavezanec predlaga navedeni obračun: (1 – za del

poslovanja v ekonomski coni, 2 – za del poslovanja izven
ekonomske cone, 3 – skupaj za celotno poslovanje)

18 231 245 15 D 1. Prihodki (999999999999999)
19 246 260 15 D 2. Zmanjšanje prihodkov za prihodke, dosežene z udeležbo pri

dobičku pravnih oseb
20 261 275 15 D 3. Prihodki – skupaj
21 276 290 15 D 4. Odhodki
22 291 305 15 D 5. Davčna osnova I
23 306 320 15 D 6. Negativna razlika
24 321 335 15 D 7. Prihodki, doseženi z udeležbo pri dobičku pravnih oseb,

vključno s plačanim davkom
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Zaporedna Začetna Končna Dolžina Poravnava Opis polja z zaporedno številko polja na obrazcu
številka pozicija pozicija polja (L, D)

25 336 350 15 D 8. Razlika med obrestmi, obračunanimi po skupni povprečni
ponderirani medbančni letni obrestni meri in obrestmi, ki jih je
zaračunal davčni zavezanec za posojila zaposlenim, lastnikom ali
povezanim osebam

26 351 365 15 D 9. Razlika med obrestmi, ki jih je banka ali druga finančna
organizacija zaračunala tretjim osebam in obrestmi, ki jih je
zaračunala za dana posojila lastnikom ali povezanim osebam

27 366 380 15 D 10. Neporabljen del investicijskih rezerv ter izkoriščene davčne
olajšave iz naslova investicij v primeru prodaje oziroma odtujitve
sredstev in razporeditve dobička za udeležbo v dobičku (10.a do
10.c) od tega:

28 381 395 15 D 10.a Neporabljen del investicijskih rezerv
29 396 410 15 D 10.b Izkoriščene davčne olajšave iz naslova investicij v primeru

prodaje oziroma odtujitve sredstev
30 411 425 15 D 10.c Izkoriščene davčne olajšave iz naslova investicij v primeru

razporeditve dobička za udeležbo v dobičku
31 426 440 15 D 11. Povečanje davčne osnove – skupaj
32 441 455 15 D 12. Dobiček prenešen iz tujine
33 456 470 15 D 13. Prejete obresti od kratkoročnih in dolgoročnih vrednostnih

papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995 izdale Republika Slovenija,
občine ali javna podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija
ali občine

34 471 485 15 D 14. Neporabljene, že obdavčene dolgoročne rezervacije
stroškov

35 486 500 15 D 15. Zmanjšanje davčne osnove – skupaj
36 501 515 15 D 16. Davčna osnova II
37 516 530 15 D 17. Davčna izguba
38 531 545 15 D 18. Pokrivanje izgub iz preteklih let
39 546 560 15 D 19. Investirani znesek v opredmetena osnovna sredstva (razen v

osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva
40 561 575 15 D 20. Investicijska rezerva
41 576 590 15 D 21. Rezerve pri zavarovalnicah
42 591 605 15 D 22. Olajšava za novo zaposlene delavce
43 606 620 15 D 23. Olajšava za zaposlene invalide
44 621 635 15 D 24. Zadružni ristorno
45 636 650 15 D 25. Rezerve pri hranilno kreditnih službah
46 651 665 15 D 25.a Davčna olajšava za delodajalca, ki financira pokojninski

načrt
47 666 680 15 D 26. Davčna osnova III
48 681 695 15 D 27. Davek
49 696 710 15 D 28. Olajšava za davčne zavezance, ki so začeli s poslovanjem na

novo na demografsko ogroženih območjih – za prvo, drugo in
tretje leto

50 711 725 15 D 29. Olajšava za davčne zavezance, ki so začeli s poslovanjem na
novo na demografsko ogroženih območjih – za četrto leto

51 726 740 15 D 30. Olajšava za davčne zavezance, ki so začeli s poslovanjem na
novo na demografsko ogroženih območjih – za peto leto

52 741 755 15 D 31. Zmanjšanje davka – skupaj
53 756 770 15 D 32. Davčna obveznost
54 771 785 15 D 33. Plačani davek od prihodkov, doseženih z udeležbo pri

dobičku pravnih oseb
55 786 800 15 D 34. Vplačane akontacije
56 801 815 15 D 35. Obveznost za plačilo davka
57 816 830 15 D 36. Preveč vplačane akontacije
58 831 845 15 D 37. Osnova za določilo akontacije
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Zaporedna Začetna Končna Dolžina Poravnava Opis polja z zaporedno številko polja na obrazcu
številka pozicija pozicija polja (L, D)

59 846 860 15 D 38. Akontacija

60 861 875 15 D 38.a Mesečni obrok

61 876 890 15 D 38.b Trimesečni obrok

62 891 905 15 D 39. Razlika v prihodkih iz naslova transfernih cen (10. člen
ZDDPO)

63 906 920 15 D 40. Odhodki/izdatki, ki se po določilih 12. člena ZDDPO ne
vštevajo med odhodke

64 921 935 15 D 41. Denarne kazni

65 936 950 15 D 42. Zamudne obresti od nepravočasno plačanih davkov in
prispevkov

66 951 965 15 D 43. Odhodki za pokrivanje izgub iz prejšnjih let

67 966 980 15 D 44. Rezervacije za kritje možnih izgub

68 981 995 15 D 45. Formirani popravki vrednosti in odpisane terjatve do de-
lavcev, lastnikov ali povezanih oseb

69 996 1010 15 D 46. Obračunana amortizacija, ki presega amortizacijo, obračuna-
no na podlagi stopenj, predpisanih z zakonom

70 1011 1025 15 D 47. Obračunana amortizacija dokončno amortiziranih sredstev

71 1026 1040 15 D 48. Zmanjšanje odhodkov kot rezultat razlike med transfernimi
cenami in povprečnimi cenami

72 1041 1055 15 D 49. Obresti na prejeta posojila od lastnikov ali povezanih oseb
nad skupno povprečno ponderirano medbančno letno obrestno
mero

73 1056 1070 15 D 50. Obračunane plače, ki niso v skladu s splošnima kolektivnima
pogodbama

74 1071 1085 15 D 51. Povračila stroškov zaposlenim, ki presegajo nadomestila,
določena z uredbo

75 1086 1100 15 D 52. 30% dolgoročnih rezervacij stroškov

76 1101 1115 15 D 53. Rezervacije pri bankah, hranilnicah in hranilno kreditnih
službah, ki presegajo višino, ki jo predpiše Banka Slovenije

77 1116 1130 15 D 54. Splošne rezervacije pri bankah in hranilnicah, ki se ne
priznajo kot odhodek

78 1131 1145 15 D 55. Posebne rezervacije pri bankah in hranilnicah, ki se ne
priznajo kot odhodek

79 1146 1160 15 D 56. 30% reprezentančnih stroškov ter stroškov upravnega in
nadzornega odbora

80 1161 1175 15 D 57. Izplačila za humanitarne, kulturne, znanstvene, vzgojno-
izobraževalne, ekološke, športne in religiozne namene, ki
presegajo 0,3% ustvarjenih prihodkov

81 1176 1190 15 D 58. Izplačila političnim organizacijam, ki presegajo znesek, ki je
enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega

82 1191 1205 15 D 59. Povračila stroškov zaposlenim, ki se po 22. členu ZDDPO
ne priznavajo kot odhodek

83 1206 1220 15 D 60. Vrednostni učinek spremembe obračunavanja zalog

84 1221 1235 15 D 61. Dodatno oblikovane rezervacije po 18. členu ZFPPod

85 1236 1250 15 D 62. Odhodki/izdatki iz naslova prostovoljnega dodatnega
zavarovanja, ki niso davčna olajšava

86 1251 1265 15 D 63. Dodatni podatki – kontrolni seštevek (zap. št. 39 do zap. št. 62)

87 1266 1266 1 - Poslovno leto je enako koledarskemu (D/N)

88 1267 1270 4 - Poslovno leto od MM (meseca) do MM (meseca) (9999)
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955. Odločba o prepovedi uvoza v Republiko
Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike
Slovenije za kopitarje iz Bosne in Hercegovine

Direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije izda-
ja na podlagi 2. točke 120.a člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 101/99, 98/99
in  8/00) v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja žival-
skih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v
Republiki Sloveniji

O D L O Č B O

I
Zaradi nejasne epizootiološke situacije se prepoveduje

uvoz v Republiko Slovenijo in prevoz preko ozemlja Republi-
ke Slovenije za kopitarje iz Bosne in Hercegovine.

II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-111/01
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.

mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor

Veterinarske uprave RS

956. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi
uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko
ozemlja Republike Slovenije pošiljk domačih in
divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin,
zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke

Direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije izda-
ja na podlagi 2. točke 120.a člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 101/99, 98/99,
8/00) v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih
kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Repu-
bliki Sloveniji

O D L O Č B O

I
Odločba o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in

prevoza preko ozemlja Republike Slovenije pošiljk domačih
in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, zaradi
preprečitve vnosa slinavke in parkljevke (Uradni list RS, št.
9/01), se spremeni tako, da se v prilogi I črta besedilo
»Velika Britanija«.

II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-30/01-1
Ljubljana, dne 23. februarja 2001.

mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor

Veterinarske uprave RS

VSEBINA

VLADA
950. Uredba o določitvi minimalne odkupne cene kra-

vjega mleka za namen izvajanja ukrepov v okviru
ureditve trga z mlekom in mlečnimi izdelki 1583

951. Uredba o spremembah uredbe o določitvi reži-
ma izvoza in uvoza določenega blaga 1583

952. Odlok o organizaciji in delovnem področju Služ-
be Vlade Republike Slovenije za zakonodajo 1584

953. Sklep o določitvi izhodiščnih cen strojnih in pre-
voznih storitev vodnogospodarske javne službe v
letu 2001 1585

MINISTRSTVA
911. Odredba o izvajanju preventivnih cepljenj in diag-

nostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2001 1497
954. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o

obrazcu za obračun davka od dobička pravnih
oseb in načinu predlaganja obrazca davčnemu
organu 1587

912. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske eno-
te Radovljica – levi breg 1505

955. Odločba o prepovedi uvoza v Republiko Sloveni-
jo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije
za kopitarje iz Bosne in Hercegovine 1591
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956. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvo-
za v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozem-
lja Republike Slovenije pošiljk domačih in divjih
parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, zaradi
preprečitve vnosa slinavke in parkljevke 1591

913. Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za
varstvo pred požarom 1505

914. Seznam pooblaščenih izdelovalcev študij požar-
ne varnosti 1513

915. Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje po-
žarnega varovanja 1520

916. Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje
gasilnikov 1531

917. Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje
hidrantnih omrežij 1549

918. Seznam pooblaščenih izobraževalnih organizacij
za izvajanje usposabljanja s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami 1558

919. Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledova-
nje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne po-
žarne zaščite 1559

920. Spremembe in dopolnitve daljinarja s časi vožnje
relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voz-
nih redov v Republiki Sloveniji 1560

BANKA SLOVENIJE
921. Sklep o spremembi navodila za izvajanje sklepa

o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da ku-
pujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb,
ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pri-
dobile dovoljenje Banke Slovenije in o obvezno-
sti poročanja o tako sklenjenih poslih 1560

922. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 5. do 11. 3. 2001 1560

SODNI SVET
923. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice

okrajnega sodišča 1562
924. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice

okrožnega sodišča 1562
925. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto

okrožne sodnice 1563
926. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi

kandidatur za prosto mesto 1563

OBČINE

LJUBLJANA
927. Ugotovitveni sklep 1563

BREZOVICA
928. Odlok o spremembi odloka o plačilu komu-

nalnega prispevka 1563

DOBRNA
929. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobrna 1563
930. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinske-

ga sveta občine Dobrna 1564

IVANČNA GORICA
931. Sklep o začasnem financiranju javne porabe

Občine Ivančna Gorica za leto 2001 1565
932. Sklep o načinu financiranja političnih strank v

Občini Ivančna Gorica 1565
933. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidal-

nem načrtu 14/a “Novi center Ivančna Gorica“ 1566
934. Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti 1566

JESENICE
935. Sklep o podelitvi Naziva častnega občana Občine

Jesenice Jaku Čopu 1568

KAMNIK
936. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2001 1568
937. Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju

Občine Kamnik 1569
938. Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje športnih

programov v Občini Kamnik 1572

KUZMA
939. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške

vežice 1574

LAŠKO
940. Pravilnik o finančnih intervencijah za razvoj kme-

tijstva in podeželja Občine Laško 1574

NOVO MESTO
941. Sklep o ukinitvi javnega dobra 1575
942. Sklep o ukinitvi javnega dobra 1576
943. Sklep o ukinitvi javnega dobra 1576

PREBOLD
944. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-

domestila za uporabo stavbnega zemljišča 1577
945. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih

stroških komunalnega urejanja stavbnega zemlji-
šča v Občini Prebold 1577

946. Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski
kulturi na območju Občine Prebold 1577

SEŽANA
947. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za ga-

silno in reševalno službo Sežana« 1578

SLOVENSKA BISTRICA
948. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za

leto 2001 1580

TREBNJE
949. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe zazi-

dalnega načrta za območje T6-2 “Obrtna cona
Trebnje” (2. in 3. faza) 1582
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