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VLADA

1900. Uredba o spremembah uredbe o pogojih in
postopku za izdajo ter odvzem licence za
opravljanje energetske dejavnosti

Na podlagi drugega odstavka 7. člena energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah uredbe o pogojih in postopku

za izdajo ter odvzem licence za opravljanje
energetske dejavnosti

1. člen
V uredbi o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem

licence za opravljanje energetske dejavnosti (Uradni list RS,
št. 21/01) se v drugem odstavku 6. člena v tabeli besedilo
18., 19. in 20. točke nadomesti z naslednjim besedilom:

Energetska dejavnost Standardna klasifikacija

18. trgovanje na organiziranem trgu z E 40.105 Distribucija elektrike
električno energijo

19. zastopanje in posredovanje na K 74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
organiziranem trgu z električno energijo J 67.120 Posredništvo z vrednostnimi papirji

20. organiziranje trga z električno energijo J 67.110 Dejavnost finančnih trgov.

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

Št. 391-03/2001-1
Ljubljana, dne 12. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1901. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s
področja distribucije električne energije

Na podlagi petega odstavka 20. člena energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) ter 3. in 7. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93 in 30/98) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu
izvajanja gospodarskih javnih služb s področja

distribucije električne energije

1. člen
V uredbi o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s

področja distribucije električne energije (v nadaljnjem be-
sedilu: uredba, Uradni list RS, št. 54/00) se v 43. členu
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Upravičeni odjemalci in proizvajalci električne energi-
je, ki so priključeni na distribucijsko omrežje, uveljavljajo
dostop do prenosnega omrežja v razmerju do upravljavca
distribucijskega omrežja na enak način, kot uveljavljajo do-
stop do distribucijskega omrežja, pri tem pa morajo izpolnje-
vati pogoje, ki jih za dostop do prenosnega omrežja določa
uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos
električne energije in gospodarske javne službe upravljanje
prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 54/00, 79/00 in
124/00). Upravljavec distribucijskega omrežja mora upravi-
čenemu odjemalcu oziroma proizvajalcu električne energije,
ki je priključen na distribucijsko omrežje, ločeno zaračunati
ceno dostopa do distribucijskega in ceno dostopa do pre-
nosnega omrežja.“

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.

2. člen
51. člen uredbe se spremeni tako, da se glasi:
“Upravljavec omrežja je dolžan izvajati odločitve, ki jih

organizator trga sprejema pri prednostnem dispečiranju po
četrtem odstavku 24. člena energetskega zakona (predno-
stno dispečiranje).

Vso energijo, ki jo je dolžan prednostno dispečirati po
prejšnjem odstavku, mora upravljavec omrežja prodati na
organiziranem trgu z električno energijo po trenutni tržni
ceni.

Stroške prednostnega dispečiranja krije upravljavec
omrežja iz cene, po kateri jo lahko proda na trgu ter dela
cene za uporabo omrežja.

Poračun stroškov prednostnega dispečiranja mora iz-
delati upravljavec omrežja v petnajstih dneh po izteku kole-
darskega leta in ga predložiti agenciji.“.

3. člen
V 55. členu uredbe se za prvim odstavkom doda nov

drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na prejšnji odstavek tega člena pridobi po-

srednik, ki je priključen na prenosno omrežje, hkrati s kon-
cesijo po prejšnjem odstavku brez tudi koncesijo za uprav-
ljanje distribucijskega omrežja na obstoječem zaokroženem
gospodarskem kompleksu. Za podelitev te koncesije se
razen razpisa uporablja 38. člen te uredbe.“

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek tega
člena.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 312-32/2001-1
Ljubljana, dne 12. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1902. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
komunalnih čistilnih naprav

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 9/99, 56/99 in
22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih

čistilnih naprav

1. člen
(1) V uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod

iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in
90/98, v nadaljevanju: uredba) se v 2. členu besedilo 6.
točke spremeni tako, da se glasi:

“6. Zmogljivost komunalne čistilne naprave območja
poselitve je izračunana sposobnost čiščenja komunalne od-
padne vode pri njeni največji obremenitvi. Za največjo obre-
menitev komunalne čistilne naprave se šteje največja pov-
prečna tedenska obremenitev v stanju običajnega obratova-
nja. Zmogljivost se meri v PE.“

(2) V 2. členu uredbe se dodajo 10., 11. in 12. točka,
ki se glasijo:

“10. Telo površinske vode je reka, potok ali kanal, del
reke, potoka ali kanala, rečno ustje ali obalno morje.

11. Prispevno območje je površina, iz katere se vse
površinske vode stekajo v telo površinske vode in vplivajo na
njegovo onesnaženje.

12. Občutljivo območje telesa površinskih voda (v na-
daljnjem besedilu: občutljivo območje) je telo površinske
vode:

– pri katerem je mogoče ugotoviti ali pričakovati njego-
vo evtrofikacijo, ali

– ki se ga odvzema ali je namenjeno za oskrbo s pitno
vodo, pri kateri je mogoče zaradi odvajanja odpadnih voda
pričakovati preseganje mejne vrednosti nitratov, določene
za kakovostni razred A3 s predpisom, ki ureja kakovost
površinskih voda, ki se jih odvzema za pitno vodo ali

– ki se nahaja na območju, kjer je zaradi izpolnjevanja
obveznosti iz predpisov s področja voda in ohranjanja nara-
ve potrebno nadaljnje čiščenje.“

2. člen
Prvi odstavek 5. člena uredbe se spremeni tako, da se

glasi:
“(1) Mejne vrednosti za celotni dušik in celotni fosfor

ter za učinek čiščenja celotnega dušika in fosforja so dolo-
čene v tabeli 2 tega člena, če odpadne vode iz novih ali
rekonstruiranih komunalnih čistilnih naprav iztekajo v povr-
šinske vode na prispevnih območjih.
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Tabela 2: Mejne vrednosti za koncentracijo in učinek
čiščenja celotnega dušika in celotnega fosforja

Zmogljivost čistilne
naprave, izražena v PE

Parameter Izražen Enota >= 10.000 >=
kot < 100.000 100.000

Celotni dušik N mg/l 15 10

Učinek čiščenja
celotnega dušika* % 70 80

Celotni fosfor P mg/l 2 1

Učinek čiščenja
celotnega fosforja % 80 80

*Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldalhu (Norganski +
N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika
(N-NO2).“

3. člen
Za 5. členom uredbe se doda nov 5.a člen, ki se glasi:

“5.a člen
(1) Občutljiva območja, pri katerih je mogoče ugotoviti

ali pričakovati evtrofikacijo, so določena s to uredbo na podla-
gi kriterijev za določitev evtrofikacije iz priloge 1, ki je sestavni
del te uredbe. Ne glede na te kriterije so rečna ustja in obalno
morje določena kot občutljiva območja s to uredbo.

(2) Občutljivim območjem se določi prispevno obmo-
čje na podlagi hidrografskih razvodnic.

(3) Seznam občutljivih območij z njihovimi prispevnimi
območji je v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Prispevna
območja iz priloge 2 so označena na karti v merilu 1:
250.000, ki jo hrani kot izvirnik ministrstvo, pristojno za
varstvo okolja.

(4) Seznam občutljivih območij se obnovi vedno, kadar
so izpolnjeni pogoji za določitev občutljivih območij, vendar
vsaj enkrat na štiri leta.

(5) Lastnik ali upravljavec čistilne naprave se mora pri-
lagoditi zahtevam, ki veljajo za prispevna območja, najka-
sneje v sedmih letih od določitve novih občutljivih območij,
skladno s četrtim odstavkom tega člena.“

4. člen
Peti odstavek 6.b člena uredbe se spremeni tako, da

se glasi:
“(5) Izvajalec javne službe mora za odpadno vodo z

območij poselitve s PE manj kot 2.000, ki se odvaja po
kanalizaciji, zagotoviti pred iztokom v vode ustrezno stopnjo
čiščenja do 31. decembra 2005.“

5. člen
Besedilo 11. člena uredbe se spremeni tako, da se

glasi:
“(1) Izvajalec javne službe, ki ni v roku iz 6.a in 6.b

člena te uredbe zagotovil zbiranja, odvajanja ali čiščenja
odpadnih vod, mora izdelati ter izvesti sanacijski program v
skladu z določili zakona, ki ureja varstvo okolja, ter predpisi,
ki urejajo odvajanje odpadnih voda.

(2) Sanacijski program zbiranja in odvajanja komunal-
nih odpadnih voda mora biti izveden za odvajanje komunal-
ne odpadne vode po kanalizaciji:

– do 31. decembra 2005 za območja poselitve s PE,
večjim od 100.000,

– do 31. decembra 2010 za območja poselitve s PE,
večjim od 15.000,

– do 31. decembra 2015 za območja poselitve s PE
med 2.000 in 15.000,

– do 31. decembra 2008 za območje poselitve s PE
več kot 10.000 na območjih iz prvega odstavka 5. člena te
uredbe.

(3) Sanacijski program čiščenja komunalnih odpadnih
voda mora biti izveden za posamezno stopnjo čiščenja in
posamezno območje poselitve:

1. za sekundarno čiščenje odpadne vode:
– do 31. decembra 2005 za območja poselitve s PE,

večjim od 100.000,
– do 31. decembra 2010 za območja poselitve s PE,

večjim od 15.000,
– do 31. decembra 2015 za območja poselitve s PE

med 10.000 in 15.000,
– do 31. decembra 2015 za območja poselitve s PE

med 2.000 in 10.000,
– do 31. decembra 2015 za območja poselitve s PE

med 2.000 in 10.000 na območjih iz prvega odstavka
5. člena te uredbe;

2. za terciarno čiščenje odpadne vode:
– do 31. decembra 2008 za območje poselitve s PE

več kot 10.000 na območjih iz prvega odstavka 5. člena te
uredbe;

3. za ustrezno čiščenje odpadne vode:
– do 31. decembra 2015 za območja poselitve s PE

manj kot 2000.“

6. člen
Za 12. členom uredbe se doda nov 12.a člen, ki se

glasi:

“12.a člen
Določbe te uredbe veljajo tudi za odvajanje odpadnih

voda s ponikanjem v tla in v vode z neposrednim izlivom v
kraške vodonosnike s podzemnim tokom vode.“.

7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 353-00/2001-1
Ljubljana, dne 12. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

PRILOGA 1: Kriteriji za določanje evtrofikacije voda
1) Mejne vrednosti parametrov za določitev evtrofikaci-

je (mejna vrednost presežena v vsaj 20% vzorcev, zajetih v
obdobju, ko je pretok nižji od letnega srednjega pretoka)

Tekoče vode

Izražen kot Enota Mejna vrednost

celotni fosfor P mg/l > 0,2
ortofosfat PO43- mg/l > 0,46
amonij NH4+ mg/l > 0,6
nitrat NO3- mg/l > 9,0
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Stoječe vode in zajezene površinske vode, ki imajo
zadrževalni čas daljši od 5 dni

Izražen kot Enota Mejna vrednost

celotni fosfor P mg/l >0.025

klorofil a mg/l
   povprečni >0.01
   maksimalni >0.02

Secchijeva globina
povprečni m <3

raztopljeni kisik
v hipolimniju O2 % <50

mg/l <4

2) opazno je cvetenje alg in/ali cianobakterij, pojavljajo
se drugi biološki odzivi (luščenje perifitonskih prevlek, bujno
razraščanje makrofitov), vrstne spremembe flore in favne ter
pogini vodne favne zaradi posledic evtrofikacije ipd.

3) ob ugotavljanju evtrofikacije je treba upoštevati, da
je zagotovljena predpisana stopnja čiščenja iz 6.b člena te
uredbe.

PRILOGA 2: Seznam občutljivih območij z njihovimi
prispevnimi območji

V porečju Save (Sava Dolinka):
– povirje Save,
– vodozbirna površina Pišence,
– porečje Save od sotočja s Pišenco do sotočja z Bistrico,
– vodozbirna površina Bistrice v porečju Save Dolinke,
– porečje Save od sotočja z Bistrico do sotočja z Javorni-

kom z vodozbirno površino Javornika,
– porečje Save od sotočja z Javornikom do sotočja z Ra-

dovno – Moščansko jezero,
– povirje Savice od izvira do vtoka v Bohinjsko jezero.

V porečju Save (kraško zaledje Ljubljanice):
– vodozbirna površina Cerkniškega jezera do ponikev,
– vodozbirna površina Javorniškega toka,
– vodozbirna površina Pivke in Nanoščice,
– kraška vodozbirna površina Ljubljanice od izvirov Unca

do izvirov na Barju,
– vodozbirna površina Logaščice do ponikev.

V porečju Krke:
– povirje Krke od izvira do sotočja z Rašico,
– vodozbirna površina Rašice,
– porečje Krke od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico,
– vodozbirna površina Višnjice,
– porečje Krke od vtoka Višnjice do sotočja z Radešico,
– vodozbirna površina Dobrega potoka,
– vodozbirna površina Radešice,
– porečje Krke od sotočja z Radešico do sotočja s

Sušico,
– vodozbirna površina Sušice v porečju Stražke Krke,
– porečje Krke od sotočja s Sušico do vtoka Potoka,
– vodozbirna površina Potoka v porečju Krke,
– porečje Krke od vtoka Potoka do sotočja s Temenico,
– povirje Temenice od izvira do sotočja z Bukovico,
– vodozbirna površina Bukovice,
– porečje Temenice od sotočja z Bukovico do ponikev pri

Ponikvah,
– porečje Temenice od Ponikev do izvira pri Luknji,
– povirje Temenice od izvira pri Luknji do vtoka v Krko,
– porečje Krke od sotočja s Temenico do sotočja z

Bršljinskim potokom,

– vodozbirna površina Bršljinskega potoka,
– porečje Krke od sotočja z Bršljinskim potokom do

sotočja s Težko vodo,
– vodozbirna površina Težke vode,
– porečje Krke od sotočja s Težko vodo do sotočja z

Rateškim potokom,
– vodozbirna površina Rateškega potoka,
– porečje Krke od sotočja z Rateškim potokom do sotočja

s Čadraškim potokom,
– vodozbirna površina Čadraškega potoka,
– porečje Krke od sotočja s Čadraškim potokom do

sotočja z Raduljo,
– povirje Radulje od izvira do sotočja z Gostinco,
– vodozbirna površina Gostince v porečju Radulje,
– porečje Radulje od sotočja z Gostinco do sotočja z

Laknico,
– vodozbirna površina Laknice,
– porečje Radulje od sotočja z Laknico do sotočja z

Dolskim potokom,
– vodozbirna površina Dolskega potoka,
– porečje Radulje od sotočja z Dolskim potokom do

vtoka v Krko,
– porečje Krke od sotočja z Raduljo do sotočja z Račno,
– vodozbirna površina Račne,
– porečje Krke od sotočja z Račno do sotočja s Senušo,
– vodozbirna površina Senuše,
– porečje Krke od sotočja s Senušo do sotočja s Sušico,
– vodozbirna površina Sušice v porečju Kostanjeviške

Krke,
– porečje Krke od sotočja s Sušico do vtoka v Savo.

V porečju Drave (Pesnica):
– povirje Pesnice od izvira do sotočja z Glavčnico,
– vodozbirna površina Glavčnice,
– porečje Pesnice od sotočja z Glavčnico do sotočja z

Radečkim potokom,
– vodozbirna površina Radečkega potoka,
– porečje Pesnice od sotočja z Radečkim potokom do

sotočja s Svečino,
– vodozbirna površina Svečine,
– porečje Pesnice od sotočja s Svečino do sotočja z Do-

branjskim potokom,
– vodozbirna površina Dobranjskega potoka,
– povirje Pesnice od izvira do sotočja s Cirknico,
– vodozbirna površina Cirknice,
– porečje Pesnice od sotočja s Cirknico do sotočja z

Jareninskim potokom,
– vodozbirna površina Jareninskega potoka,
– porečje Pesnice od sotočja z Jareninskim potokom do

sotočja z Jakobskim potokom,
– vodozbirna površina Jakobskega potoka,
– porečje Pesnice od sotočja z Jakobskim potokom do

sotočja z Jablanškim potokom.

V porečju Mure (Ščavnica):
– povirje Ščavnice od izvira do Spodnje Ščavnice,
– porečje Ščavnice od Spodnje Ščavnice do Stavešincev,
– porečje Ščavnice od Stavešincev do sotočja s Turjo.

V porečju Mure (Ledava):
– povirje Ledave od izvira do Černelavcev.

Povodje Jadranskega morja:
– povirje Dragonje od izvira do sotočja s Pinjevcem,
– vodozbirna površina Pinjevca,
– porečje Dragonje od sotočja s Pinjevcem do sotočja s

Poganjo,
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– porečje Dragonje od sotočja s Poganjo do vtoka v mor-
je,

– porečje Sečoveljskih solin,
– vodozbirna površina Drnice,
– vodozbirna površina obale od vtoka Drnice do vtoka

Badaševice,
– vodozbirna površina Badaševice,
– vodozbirna površina obale od vtoka Badaševice do vto-

ka Rižane,
– kraško povirje Rižane,
– povirje Rižane od izvira do vtoka v morje,
– vodozbirna površina morske obale od vtoka Rižane do

vtoka Timava,
– povirje Reke od izvira do sotočja z Moljo,
– vodozbirna površina Molje,
– porečje Reke od sotočja z Moljo do sotočja s Posrtvijo,
– vodozbirna površina Posrtve,
– porečje Reke od sotočja s Posrtvijo do sotočja z Mrzle-

kom,
– vodozbirna površina Mrzleka,
– porečje Reke od sotočja z Mrzlekom do sotočja s Pade-

žem,
– vodozbirna površina Padeža,
– porečje Reke od sotočja s Paleom do ponikev v Škoc-

janskih jamah,
– vodozbirna površina Timava dolvodno od Škocjanskih

jam.

1903. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi in
sestavi Komisije za nadzor nad državnimi
pomočmi

Na podlagi šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97, 23/99 in 119/00) ter 4. člena zakona o
nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00) je Vlada
Republike Slovenije na 21. seji dne 12. 4. 2001 sprejela

S K L E P
o spremembi sklepa o ustanovitvi in sestavi
Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi

1. člen
1. člen sklepa o ustanovitvi in sestavi Komisije za nad-

zor nad državnimi pomočmi (Uradni list RS, št. 23/00,
59/00 in 62/00) se spremeni tako, da se glasi:

“1. člen
Namestnica predsednika:
Andreja Kert, državna podsekretarka na Ministrstvu za

finance.
Člani:
Breda Zaletel, svetovalka Vlade RS v Ministrstvu za

finance,
Dimitrij Grčar, državni podsekretar v Ministrstvu za eko-

nomske odnose in razvoj,
Mirjam Močnik, svetovalka Vlade RS v Uradu Republi-

ke Slovenije za varstvo konkurence,
Tomaž Banovec, direktor Statističnega urada Republi-

ke Slovenije,
mag. Ana Murn, predstavnica strokovnjakov ekonom-

ske stroke, svetovalka Vlade RS v Uradu Republike Sloveni-
je za makroekonomske analize in razvoj,

dr. Drago Marolt, univ. dipl. prav. in univ. dipl. ekono-
mist, upokojenec, Beričeva 7/b, Ljubljana Polje,

mag. Viktor Žakelj, predstavnik strokovnjakov tehnične
stroke.

V času do imenovanja predsednika Komisije za nadzor
nad državnimi pomočmi opravlja njegove naloge namestnica
predsednika.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 117-45/01
Ljubljana, dne 12. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

1904. Odredba o spremembi odredbe o cenah in
normativih za določanje cen projektne
dokumentacije za popotresno obnovo objektov

Na podlagi drugega odstavka 50. člena zakona o po-
potresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(Uradni list RS, št. 45/98, 67/98 in 110/99) izdaja mini-
ster za okolje in prostor

O D R E D B O
o spremembi odredbe o cenah in normativih
za določanje cen projektne dokumentacije

za popotresno obnovo objektov

1. člen
V odredbi o cenah in normativih za določanje cen

projektne dokumentacije za popotresno obnovo objektov
(Uradni list RS, št. 59/98 in 19/00) se drugi odstavek 4.
člena spremeni tako, da se glasi:

»Povprečna gradbena cena za m2 na območju popo-
tresne obnove znaša 146.788 SIT.«

2. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo: »3.871 SIT«

nadomesti z besedilom: »4.281 SIT«.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 402-00-7/01
Ljubljana, dne 6. aprila 2001.

mag. Janez Kopač l. r.
Minister za okolje in prostor
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1905. Odredba o spremembi odredbe o cenah in
normativih za določanje cen gradbenih del za
popotresno obnovo objektov

Na podlagi drugega odstavka 50. člena zakona o po-
potresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(Uradni list RS, št. 45/98, 67/98 in 110/99) izdaja mini-
ster za okolje in prostor

O D R E D B O
o spremembi odredbe o cenah in normativih

za določanje cen gradbenih del za popotresno
obnovo objektov

1. člen
Cene, določene v prilogah 1, 2 in 3 odredbe o cenah

in normativih za določanje cen gradbenih del za popotresno
obnovo objektov (Uradni list RS, št. 59/98, 9/99 in 19/00)
se določajo tako, da se pomnožijo s faktorjem 1,106.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 402-00-7/01
Ljubljana, dne 6. aprila 2001.

mag. Janez Kopač l. r.
Minister za okolje in prostor

1906. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun
vrednosti nadomestila za degradacijo in
uzurpacijo prostora

Na podlagi drugega odstavka 15. člena uredbe o krite-
rijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in
uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila (Uradni list
RS, št. 52/93 in 57/93) izdaja minister za okolje in prostor

O D R E D B O
o določitvi vrednosti točke za izračun vrednosti

nadomestila za degradacijo in uzurpacijo
prostora

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za degradacijo

in uzurpacijo prostora se prilagaja mesečni rasti cen na
drobno in znaša:

– za mesec marec 2001 – 741,23 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati vrednost

točke za izračun vrednosti nadomestila za degradacijo in
uzurpacijo prostora, določeno z odredbo o določitvi vredno-
sti točke za izračun vrednosti nadomestila za degradacijo in
uzurpacijo prostora (Uradni list RS, št. 5/95).

3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 350-01-55/01
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

mag. Janez Kopač l. r.
Minister za okolje in prostor

1907. Pravilnik o spremembah pravilnika o
napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih
sodelavcev na področju socialnega varstva v
nazive

Na podlagi drugega odstavka 73. člena v zvezi s 74.
členom zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
54/92, 56/92, 42/94 – odl. US, 1/99, 41/99, 36/00,
54/00 in 26/01) izdaja minister za delo, družino in socialne
zadeve

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o napredovanju

strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev
na področju socialnega varstva v nazive

1. člen
V pravilniku o napredovanju strokovnih delavcev in stro-

kovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive
(Uradni list RS, št. 107/00) se 6. člen spremeni tako, da se
glasi:

“Ne glede na druge določbe tega pravilnika mentor
oziroma svetovalec napreduje v naziv samostojni svetovalec
oziroma višji svetovalec, ko pridobi visokošolsko izobrazbo,
in sicer ob prvi redni podelitvi nazivov po tem, ko je oddal
vlogo z dokazili.”

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister za delo, družino in

socialne zadeve

1908. Pravilnik o metodologiji za upoštevanje
dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev
pravice do denarne socialne pomoči in denarne
pomoči

Na podlagi prvega odstavka 30.a člena zakona o soci-
alnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 – odl. US
RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01) in četrtega
odstavka 35.a člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92,
12/93, 71/93, 38/94, 80/97 – odl. US RS, 69/98 in
65/00) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v
soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in ministrom za finance

P R A V I L N I K
o metodologiji za upoštevanje dohodka iz

kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do
denarne socialne pomoči in denarne pomoči
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1. člen
Ta pravilnik določa metodologijo za upoštevanje do-

hodka iz kmetijske dejavnosti v postopku za pridobitev pravi-
ce do denarne socialne pomoči po zakonu o socialnem
varstvu in pravice do denarne pomoči po zakonu o zaposlo-
vanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

2. člen
V letni dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje katastr-

ski dohodek in dohodek iz tiste kmetijske dejavnosti, za
katero se obračunava davek iz dejavnosti (v nadaljnjem be-
sedilu: dohodek iz dejavnosti).

Kot katastrski dohodek po tem pravilniku se šteje zad-
nji znani katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč
posameznika, ki uveljavlja eno od pravic iz prejšnjega člena,
in njegovih družinskih članov, zmanjšan za oprostitve in olaj-
šave iz 29., 30., 31., 33. in 34. člena zakona o dohodnini
(Uradni list RS, št. 71/93, 1/95 – odl. US RS, 7/95,
14/96 – odl. US RS, 18/96, 44/96, 68/96 – odl. US RS,
82/97 – odl. US RS, 87/97, 1/99 in 36/99 – odl. US RS).

3. člen
V postopku za pridobitev pravice do denarne socialne

pomoči in denarne pomoči se katastrski dohodek kmetijskih
in gozdnih zemljišč posameznika in njegovih družinskih čla-
nov, ugotovljen na način iz prejšnjega člena, pomnoži s
količnikom za preračun katastrskega dohodka.

Količnik za preračun katastrskega dohodka se izraču-
na tako, da se neto dodana vrednost iz kmetijske dejavnosti
na kmetijah v Republiki Sloveniji, znana v obdobju treh zapo-
rednih let pred letom, v katerem Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve objavi količnik za preračun katastrskega
dohodka, deli s katastrskim dohodkom kmetijskih in goz-
dnih zemljišč v Republiki Sloveniji, ki so osnova za odmero
dohodnine, znanim v istem obdobju kot neto dodana vre-
dnost, zmanjšanim za oprostitve in olajšave po 29., 30.,
31., 33. in 34. člena zakona o dohodnini.

Podatke o katastrskem dohodku in oprostitvah in olaj-
šavah iz prejšnjega odstavka Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve posreduje Ministrstvo za finance, Davčna
uprava Republike Slovenije, podatke o neto dodani vredno-
sti pa Statistični urad Republike Slovenije.

4. člen
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve enkrat

letno decembra v Uradnem listu Republike Slovenije objavi
količnik za preračun katastrskega dohodka, ki se uporablja
v naslednjem letu.

5. člen
Kot dohodek iz dejavnosti se šteje dobiček, ugotovljen

v zadnji odločbi o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti,
brez znižanj in olajšav po zakonu o dohodnini.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se v postop-
ku za pridobitev pravic, ki temeljijo na upoštevanju bruto
dohodkov, kot dohodek iz dejavnosti šteje dobiček, ugotov-
ljen v zadnji odločbi o odmeri davka od dohodkov iz dejav-
nosti, brez znižanj in olajšav po zakonu o dohodnini, pove-
čan za obračunane obvezne prispevke za socialno varnost.

Če se dobiček ugotavlja z upoštevanjem normiranih
odhodkov, se kot dohodek iz dejavnosti šteje tako ugotov-
ljen dobiček.

6. člen
Mesečni dohodek iz kmetijske dejavnosti se v doho-

dek posameznika, ki uveljavlja eno od pravic iz 1. člena tega
pravilnika, in njegovih družinskih članov šteje tako, da se

šteje ena dvanajstina letnega dohodka iz kmetijske dejavno-
sti, znanega na dan vložitve vloge.

7. člen
Ne glede na določbo 4. člena tega pravilnika ta pravil-

nik določa tudi količnik za preračun katastrskega dohodka v
letu 2001, ki se uporablja v obdobju od 1. 5. 2001 do
31. 12. 2001.

Količnik iz prejšnjega odstavka je določen v skladu z
metodologijo iz 3. člena tega pravilnika in znaša 2,1.

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

nik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske de-
javnosti za pridobitev pravice do socialno varstvenih dajatev
in denarne pomoči (Uradni list RS, št. 57/94 in 60/99).

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se določba
6.a člena pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka
iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do socialno-
varstvenih dajatev in denarne pomoči (Uradni list RS, št.
57/94 in 60/99) uporablja do 1. 9. 2001.

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-01-012/99-16
Ljubljana, dne 20. aprila 2001.

Soglašam!
mag. Franci But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Soglašam!
mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister za delo, družino

in socialne zadeve

1909. Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi
kmetijskih pridelkov oziroma živil

Na podlagi 41. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

P R A V I L N I K
o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih

pridelkov oziroma živil

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa metode in postopke ekološke pri-
delave oziroma predelave, kontrolo, označevanje in pogoje
za uporabo označbe “ekološki“.

2. člen
(ekološka pridelava in predelava)

Izrazi uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
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‘Ekološki kmetijski pridelek’ je kmetijski pridelek, ki je
pridelan na način ekološke pridelave, kot ga določa ta pra-
vilnik.

‘Ekološko živilo’ je ekološki kmetijski pridelek, ki je
pridelan oziroma predelan in označen na način, kot ga dolo-
ča ta pravilnik.

Ekološki kmetijski pridelek oziroma ekološko živilo je
tudi tisti kmetijski pridelek oziroma tisto živilo, pri katerem so
uporabljene druge tehnološke metode pridelave oziroma
predelave (npr. biodinamično), če je pridelano oziroma pred-
elano na način, kot ga določa ta pravilnik.

‘Ekološko kmetijsko gospodarstvo’ je ekološka pridelo-
valna enota oziroma predelovalni obrat, kjer se prideluje
oziroma predeluje v skladu s tem pravilnikom.

‘Ekološka krma’ je ekološki kmetijski pridelek, ki je
pridelan oziroma predelan v skladu s tem pravilnikom in je
namenjen prehrani živali.

‘Označevanje’ pomeni navedbe, označbe, proizvodne
in trgovske oznake, slike in znake na embalaži, dokumentih,
tablicah, etiketah, obročih ali trakovih, ki spremljajo ekolo-
ški kmetijski pridelek oziroma ekološko živilo.

‘Ekološka pridelava’ (v nadaljevanju: pridelava) so de-
lovni postopki na ekološkem kmetijskem gospodarstvu, ki
zajemajo pridelavo in pakiranje, vključno s prvim označeva-
njem ekološkega kmetijskega pridelka oziroma ekološkega
živila.

‘Ekološka predelava’ (v nadaljevanju: predelava) so de-
lovni postopki na predelovalnem obratu, ki vključujejo pre-
delavo vključno s konzerviranjem, klanjem in razrezom klav-
ničnih ekoloških izdelkov ter pakiranjem in označevanjem
svežih, predelanih in konzerviranih ekoloških živil oziroma
ekološke krme.

‘Sestavina’ je vsaka snov, vključno z aditivi, ki se upo-
rablja pri predelavi določenega ekološkega živila oziroma
krmila in je še vedno prisotna v končnem ekološkem živilu
oziroma ekološkemu krmilu, čeprav v spremenjeni obliki.

‘Sestavine nekmetijskega izvora’ so aditivi za ekološka
živila oziroma ekološko krmo, vključno z nosilci aditivov,
arom, vodo in soljo, kulturami mikroorganizmov, minerali
(vključno z elementi v sledeh), vitamini, aminokislinami in
drugimi dušikovimi spojinami ter pomožnimi tehnološkimi
sredstvi in druge snovi oziroma izdelki, ki jih je dovoljeno
uporabljati v predelavi v skladu s 3. členom tega pravilnika in
so navedene v točki A Priloge II, ki je sestavni del tega
pravilnika.

‘Sestavine kmetijskega izvora’ so nepredelani kmetijski
pridelki, živila, krma in izdelki, pridobljeni iz njih, in sicer s
pranjem, čiščenjem, termičnimi, mehanskimi ali drugimi fizi-
kalnimi procesi, s pomočjo katerih se zmanjša količina vlage
v pridelku-rastlinski izdelki in živalski proizvodi, ki so pridob-
ljeni (proizvedeni) iz pridelkov oziroma živil in izdelkov, nave-
denih v prejšnjem odstavku, s pomočjo drugih tehnoloških
postopkov, ki se uporabljajo v proizvodnji živil in ki so v
skladu s tem pravilnikom ter so navedene v točki B Priloge II,
ki je sestavni del tega pravilnika.

‘Ekološka sestavina’ je sestavina kmetijskega izvora, ki
je pridelana v skladu s tem pravilnikom.

‘Predpakirano ekološko živilo’ je ekološko živilo, ki je
vnaprej in brez prisotnosti kupca pakirano v embalažo, pred-
en je dano v promet in je namenjeno za prodajo potrošniku.
Pakirano je tako, da njegove vsebine ni možno spremeniti
brez odpiranja ali poškodovanja embalaže.

‘Gensko spremenjeni organizmi’ (v nadaljnjem besedi-
lu: GSO) so organizmi, katerih genski material je spreme-
njen drugače, kot bi bil v naravnih razmerah s križanjem ali
naravnimi rekombinacijami ali drugimi običajnimi tehnikami
gojenja.

‘Kmetijski pridelek, živilo ali krma pridobljena iz GSO’,
je tisti pridelek, živilo ali krma, ki vsebuje GSO ali je bilo
pridobljeno iz GSO oziroma s pomočjo GSO, ne glede na
stopnjo pridelave oziroma predelave.

‘Homeopatski veterinarski medicinski izdelki’ so kateri-
koli veterinarski medicinski izdelki, ki so pripravljeni iz sesta-
vin na homeopatski osnovi in ustrezajo predpisom, ki urejajo
uporabo veterinarskih medicinskih izdelkov.

II. SKUPNE DOLOČBE

3. člen
(ekološka pridelava in ekološka predelava)

Ekološka pridelava temelji na naravnih metodah in kro-
ženju snovi na ekološkem kmetijskem gospodarstvu, razen
lova in ribolova. Dovoljena je le uporaba snovi, navedenih v
prilogah I, II, III, in IV, ki so sestavni del tega pravilnika.

Ekološka predelava temelji na uporabi dovoljenih snovi
in metod, določenih v prilogah k temu pravilniku.

4. člen
(označevanje ekoloških kmetijskih pridelkov in živil)
Na ozemlju Republike Slovenije se mora ekološke kme-

tijske pridelke oziroma ekološka živila označevati enotno z
označbo “ekološki“. Dovoljene so tudi dodatne označbe,
kot biološko ali bio-dinamično, pod pogojem, da je pridela-
va oziroma predelava v skladu s tem pravilnikom.

Kmetijski pridelek je dovoljeno označevati z označbo
“ekološki“ in uporabiti določen znak, če je zanj izdan certifi-
kat.

Certifikat se lahko izda za kmetijski pridelek, če:
– je bil pridelan brez uporabe GSO;
– ni bil podvržen ionizirajočemu sevanju;
– je bil pridelan brez uporabe sintetičnih snovi za po-

speševanje ali zaviranje rasti rastlin oziroma živali (npr. rastni
regulatorji, hormoni);

– je bila njegova pridelava oziroma predelava podvrže-
na kontroli;

– sta na označbi navedena ime oziroma firma organiza-
cije za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil
(v nadaljnjem besedilu: organizacije za kontrolo), ki izvaja
naloge iz 51. člena tega pravilnika.

Živilo je dovoljeno označevati z označbo “ekološki“ in
uporabiti za to določen znak, če je zanj izdan certifikat.

Certifikat se lahko izda za živilo, če:
– je bilo predelano brez uporabe GSO;
– živilo oziroma njegove sestavine niso bile podvržene

ionizirajočemu sevanju;
– živilo vsebuje najmanj 95% sestavin kmetijskega iz-

vora iz ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil in le tiste
preostale sestavine kmetijskega in nekmetijskega izvora ter
pomožna tehnološka sredstva in snovi, ki so navedene v
Prilogi II;

– živilo vsebuje največ 5% sestavin iz snovi navedenih v
Prilogi II;

– je bila njegova predelava podvržena kontroli;
– ga spremljajo dokumenti v skladu s tem pravilnikom.
Seznam sestavin na embalaži ekološkega živila mora

poleg predpisanih podatkov o sestavinah vsebovati tudi na-
vedbo o izvoru sestavin iz tretje in četrte alinee petega
odstavka tega člena v odstotnih deležih.

Ekološki kmetijski pridelek in ekološko živilo v razsu-
tem stanju mora spremljati certifikat. Na podlagi tega certifi-
kata in po predelavi teh pridelkov v živilo ter v prodaji tega
živila na drobno lahko organizacija za kontrolo dovoli upora-
bo označbe “ekološki“.
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Pridelkov oziroma živil iz lova in ribolova ni dovoljeno
označevati z označbo “ekološki“.

5. člen
(živilo z ekološkimi sestavinami)

Na živilu, ki vsebuje najmanj 70% ekoloških sestavin, je
dovoljeno posebej označiti ekološke sestavine.

Na seznamu sestavin je potrebno ekološke sestavine
in njihov delež ali odstotek jasno navesti z naslednjimi bese-
dami: “živilo z ekološkimi sestavinami“, vendar morajo biti te
navedbe ali označbe napisane z enako barvo, velikostjo in
vrsto črk kot ostale označbe.

Živilo je mogoče označiti na način iz prejšnjega odstav-
ka v primeru, da za to izda dovoljenje organizacija za kontro-
lo. Dovoljenje izda v primeru, da je pridelava ekoloških se-
stavin potekala v skladu s tem pravilnikom.

Dovoljenje se izda na podlagi predloga za izdajo dovo-
ljenja, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.

6. člen
(izdaja certifikata)

Certifikat lahko izda organizacija za kontrolo, če je
kmetijski pridelek ali živilo pridelan oziroma predelan v skla-
du s tem pravilnikom.

Certifikat vsebuje ime in priimek oziroma firmo in na-
slov pridelovalca, vsakega predelovalca in vsakega prodajal-
ca, naziv in šifro organizacije za kontrolo, vrsto in količino
pridelka.

Medsebojna razmerja v zvezi s certifikatom uredita pri-
delovalec oziroma predelovalec in organizacija za kontrolo s
pogodbo.

7. člen
(promet ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma

ekoloških živil)
Ekološki kmetijski pridelek oziroma ekološko živilo mo-

ra v prometu spremljati certifikat, ki zagotavlja, da je bil
ekološki kmetijski pridelek oziroma ekološko živilo, pridela-
no oziroma predelano v skladu s tem pravilnikom in ki zago-
tavlja sledljivost.

Promet ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma ekolo-
ških živil je dovoljen le v embalaži ali v zabojnikih, ki so zaprti
tako, da njihove vsebine ni mogoče zamenjati in so označe-
ni v skladu s tem pravilnikom.

V primeru prodaje končnemu potrošniku zadostuje, da
so izdelki označeni z označbo ekološki, certifikat pa mora
biti na vpogled pri prodajalcu.

Ob prevzemu ekološkega kmetijskega pridelka oziro-
ma ekološkega živila mora prejemnik preveriti, če je embala-
ža ali zabojnik zaprt, če so priloženi vsi predpisani dokumen-
ti vključno s certifikatom in o tem sestaviti zapis. Zapis hrani
prejemnik in je pogoj za izdajo certifikata in za nadaljnjo
uporabo označbe “ekološki“.

8. člen
(obdobje preusmerjanja v ekološko kmetovanje)

Ekološko kmetijsko gospodarstvo je v obdobju pre-
usmerjanja, če se pridelovalna enota oziroma predelovalni
obrat preusmerja iz drugih oblik pridelave oziroma predelave
v ekološko pridelavo oziroma predelavo, v skladu s tem
pravilnikom.

Ekološki kmetijski pridelek ali ekološko živilo, ki je
pridelano oziroma predelano v obdobju preusmerjanja, se
lahko označi z označbo “ekološki“ in hkrati z jasno vidno
navedbo “obdobje preusmerjanja“, če:

– je pred spravilom kmetijskih pridelkov poteklo naj-
manj enoletno obdobje preusmerjanja, v katerem je pridela-
va potekala v skladu s tem pravilnikom;

– živilo vsebuje le eno sestavino kmetijskega izvora;
– je bil kmetijski pridelek oziroma živilo pridelano oziro-

ma predelano brez uporabe GSO;
– kmetijski pridelek oziroma živilo ni bilo podvrženo

ionizirajočemu sevanju.
Ekološka krma pridelana v obdobju preusmerjanja je

krma, pridelana v skladu s tem pravilnikom v obdobju naj-
manj enega leta pred spravilom na ekološkem kmetijskem
gospodarstvu.

9. člen
(sledljivost)

Sledljivost se mora zagotoviti pri pridelavi, predelavi,
pripravi, pakiranju in prometu vseh ekoloških kmetijskih pri-
delkov in ekoloških živil ter pri živih živalih.

Sledljivost pomeni, da je mogoče kadarkoli ugotoviti
izvor, način pridelave oziroma predelave ekoloških kmetij-
skih pridelkov oziroma živil.

Sledljivost morajo zagotavljati pridelovalci, predelovalci
in vse druge pravne in fizične osebe, ki so udeležene v
prometu ekološkega kmetijskega pridelka ali ekološkega
živila.

10. člen
(druge oblike pridelave in predelave)

V primerih, ko poteka ekološka pridelava oziroma pred-
elava le na enem delu kmetijskega gospodarstva, mora biti
celotno kmetijsko gospodarstvo oziroma predelovalni obrat
podvrženo kontroli, posebno skladišča za obratna sredstva
(semena, gnojila, sredstva za varstvo rastlin, idr.), skladišča
pridelkov, pakirnice, predelovalni prostori in oprema.

Parcele, stavbe, proizvodni in skladiščni prostori kme-
tijskega gospodarstva, kjer pridelava oziroma predelava po-
teka v skladu s tem pravilnikom, morajo biti geografsko
ločeni od enot, kjer pridelava oziroma predelava ne poteka v
skladu s tem pravilnikom.

Na kmetijskem gospodarstvu, kjer poteka ekološka pri-
delava le na njegovem delu, je prepovedano skladiščenje
snovi, ki so v nasprotju s tem pravilnikom.

Na istem kmetijskem gospodarstvu se ne sme pridelo-
vati hkrati enakih vrst rastlin ali rediti enakih pasem živali na
način ekološke pridelave in na način neekološke pridelave.

Kadar se na kmetijskem gospodarstvu predeluje, paki-
ra ali skladišči tudi kmetijske pridelke oziroma živila, ki niso
ekološka, mora nosilec kmetijskega gospodarstva:

– zagotoviti ločene prostore za skladiščenje ekoloških
kmetijskih pridelkov oziroma ekoloških živil in neekoloških
kmetijskih pridelkov oziroma živil;

– zagotavljati neprekinjenost delovnih postopkov pri pri-
delavi oziroma predelavi ekoloških kmetijskih pridelkov, do-
kler ni predelana celotna serija istovrstnih kmetijskih ekolo-
ških pridelkov;

– zagotoviti fizično ločen potek delovnih postopkov
od enakih delovnih postopkov pri drugih pridelkih oziroma
živilih;

– zagotavljati sledljivost in ločevanje ekoloških in ne-
ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil med seboj;

– obvestiti organizacijo za kontrolo o spravilu in prede-
lavi vsakega ekološkega kmetijskega pridelka oziroma živila
vsaj 48 ur prej;

– obvestiti organizacijo za kontrolo takoj po končanem
spravilu o natančnih količinah pridelka, o vseh posebnostih
pridelka (npr. kakovost, barva, povprečna masa, itd.) in o
poteku spravila ter o ukrepih za ločevanje pridelkov.
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11. člen
(izjema)

Ne glede na določila prejšnjega člena, sta mogoči
hkrati ekološka in neekološka pridelava oziroma predelava
na kmetijskem gospodarstvu kjer:

– potekajo raziskave, ki so nacionalnega pomena;
– poteka pridelava semen in sadik oziroma drugega

vegetativnega razmnoževalnega materiala.

III. RASTLINSKA PRIDELAVA

12. člen
(obdobje preusmerjanja pri rastlinski pridelavi)

Obdobje preusmerjanja pri rastlinski pridelavi mora tra-
jati najmanj dve leti pred setvijo, v primeru večletnih kultur
oziroma trajnih nasadov pa tri leta pred prvim spravilom
pridelkov (sadovnjaki, vinogradi, hmeljišča in nasadi špar-
gljev).

V obdobju preusmerjanja mora potekati pridelava v skla-
du s tem pravilnikom.

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko organizaci-
ja za kontrolo na podlagi soglasja ministra, pristojnega za
kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister), v
posameznih primerih podaljša ali skrajša obdobje preusmer-
janja, odvisno od načina predhodne rabe zemljišč.

Predlog za spremembo obdobja preusmerjanja vloži
nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma predelovalnega
obrata z navedbo razlogov za spremembo obdobja preu-
smerjanja pri organizaciji za kontrolo, ki zaprosi ministra za
soglasje.

Predlagatelj mora zagotoviti, da je bila pridelava naj-
manj eno leto že podvržena kontroli.

O podaljšanju obdobja preusmerjanja lahko odloči tudi
organizacija za kontrolo na lastno pobudo, po pridobitvi
soglasja ministra.

Organizacija za kontrolo odloči o podaljšanju ali skraj-
šanju obdobja preusmerjanja na podlagi poročila o kontroli
in zapisov o kontroli in soglasja ministra.

V primeru, da organizaciji za kontrolo ni predloženo
poročilo o kontroli ali zapis o kontroli ali minister zavrne
soglasje, le-ta ne odloči o skrajšanju obdobja preusmerjanja
in o tem obvesti predlagatelja.

Organizacija za kontrolo lahko skrajša obdobje pre-
usmerjanja za polovico obdobja preusmerjanja ali podaljša
obdobje preusmerjanja največ za dvakratno obdobje pre-
usmerjanja.

Kadar gre za preusmeritev kmetijskega gospodarstva z
večjimi intenzivnimi trajnimi nasadi, ki ob preusmeritvi v eko-
loško pridelavo zahteva novo zasaditev trajnih nasadov, lah-
ko organizacija za kontrolo s soglasjem ministra rok iz prej-
šnjega odstavka še podaljša.

13. člen
(seme in vegetativni razmnoževalni material ter sadike)

Za ekološko pridelavo se sme uporabljati samo tisto
seme ali vegetativni razmnoževalni material, ki je bil pridelan
v skladu s tem pravilnikom.

Seme in vegetativni razmnoževalni material je pridelan
v skladu s tem pravilnikom, če:

– izhaja iz materinskih rastlin (pri semenu) ali staršev-
skih rastlin (pri vegetativnem razmnoževalnem materialu),
katerih pridelava je v obdobju najmanj ene generacije (eno-
letne kulture) ali vsaj dve gojitveni sezoni (večletne oziroma
trajne kulture) potekala v skladu s tem pravilnikom;

– materinske oziroma starševske rastline niso GSO ozi-
roma so bile pridelane brez uporabe GSO;

– je seme oziroma vegetativni razmnoževalni material
obdelan izključno z dovoljenimi snovmi iz Priloge I.

Za ekološko pridelavo se sme uporabljati le tiste sadi-
ke, ki so bile pridelane v skladu s tem pravilnikom.

14. člen
(ohranjanje in izboljševanje rodovitnosti ter biološke

aktivnosti tal)
Pridelovalec na ekološkem kmetijskem gospodarstvu

mora skrbeti za ohranjanje in izboljševanje rodovitnosti in
biološke aktivnosti tal ter za preprečevanje erozije obdelo-
valnih tal z izbiro ustreznega kolobarja, gojenjem metuljnic,
podorin in rastlin z globokim koreninskim spletom ter vnaša-
njem organske snovi (gnojil, kompostov), pridobljene na
ekoloških kmetijskih gospodarstvih, v tla. Pridelovalec lahko
uporabi za ta namen le snovi iz točke A Priloge I.

Pri kompostiranju pridelovalec lahko uporablja snovi,
pridobljene na osnovi mikroorganizmov ali rastlin in snovi iz
točke A Priloge I.

Pri kompostiranju je za ohranjanje in izboljšanje rodo-
vitnosti tal dovoljeno uporabljati tudi biodinamične priprav-
ke, ki so mešanice iz kamninske moke, hlevskega gnoja ali
rastlin oziroma rastlinskih izvlečkov, navedenih v točki A
Priloge I.

Uporabo snovi za ohranjanje in izboljšanje rodovitnosti
tal določa letni načrt pridelave, s katerim mora soglašati
organizacija za kontrolo.

15. člen
(varstvo rastlin)

Pojav bolezni, škodljivcev in plevelov na ekološkem
kmetijskem gospodarstvu se lahko preprečuje oziroma ome-
juje:

– z izbiro ustreznih vrst in sort gojenih rastlin;
– z načrtovanjem ustreznega kolobarja;
– z uravnoteženo prehrano gojenih rastlin;
– z mehanskimi postopki oskrbe gojenih rastlin;
– z varstvom in ustvarjanjem ugodnih razmer za narav-

ne sovražnike škodljivcev (npr. živih mej, gnezdišč, naravnih
pregrad);

– z biotičnim varstvom (naselitev predatorjev);
– z zatiranjem plevela s pomočjo visoke temperature;
– z obdelovanjem substrata s paro v zavarovanih pro-

storih (rastlinjaki, zaprte grede).
Fitofarmacevtska sredstva iz točke B Priloge I se lahko

uporabljajo na ekološkem kmetijskem gospodarstvu le v
skladu s predpisi s področja fitofarmacevtskih sredstev.

Uporaba navedenih fitofarmacevtskih sredstev in dru-
gih pripravkov za varstvo rastlin mora potekati v skladu s
predhodno pripravljenim načrtom pridelave, ki ga potrdi or-
ganizacija za kontrolo in je sestavni del začetnega poročila o
kontroli.

Pri uporabi pasti ali vab je potrebno preprečiti kakršen-
koli odliv aktivnih snovi iz pasti ali vabe v okolje in preprečiti
stik aktivne snovi z goječimi rastlinami. Pasti je potrebno po
uporabi zbrati in jih varno odstraniti in uničiti.

16. člen
(nabiranje užitnih prostorastočih rastlin)

Nabiranje užitnih prostorastočih rastlin in njihovih delov
v naravi ali na območjih ekoloških kmetijskih gospodarstev
se šteje kot ekološka pridelava, če:

– je mogoče natančno določiti območje nabiranja;
– je mogoče izvesti na teh območjih kontrolo v skladu z

določbami tega pravilnika;
– območje nabiranja v treh letih pred nabiranjem ni bilo

podvrženo sredstvom v nasprotju s Prilogo I;
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– če organizacija za kontrolo v soglasju z zavodom za
varstvo naravne in kulturne dediščine predhodno ugotovi,
da nabiranje ne bi neugodno vplivalo na stabilnost naravne-
ga habitata in na ohranitev vrst na območju nabiranja.

17. člen
(gojenje gob)

Pri ekološkem gojenju gob se sme uporabljati le sub-
strat, ki je sestavljen iz hlevskega gnoja in živalskih izločkov
z ekoloških kmetijskih gospodarstev.

Kadar ni na razpolago substratov iz prejšnjega odstav-
ka, je substrat lahko sestavljen iz snovi iz točke A Priloge I,
vendar le do 25% teh snovi. Odstotek se izračuna na osnovi
teže vseh komponent substrata (brez materiala za prekriva-
nje in dodane vodo) pred kompostiranjem.

Kadar ni na razpolago substratov iz prvega ali drugega
odstavka tega člena, je substrat lahko sestavljen iz:

– snovi kmetijskega izvora (npr. slame), ki prihajajo iz
ekoloških kmetijskih gospodarstev; šote, ki ni kemično ob-
delana;

– lesa, ki po sekanju ni bil obdelan s kemičnimi sred-
stvi;

– mineralnih snovi iz Priloge I tega pravilnika.
Uporabo snovi iz drugega in tretjega odstavka tega

člena mora predhodno odobriti organizacija za kontrolo.

IV. ŽIVINOREJA

18. člen
(ekološka živinoreja)

Ekološka živinoreja je mogoča na ekološkem kmetij-
skem gospodarstvu, kjer se pridelava oziroma predelava
krme izvaja v skladu s tem pravilnikom.

Na živinorejskem kmetijskem gospodarstvu je možna
ekološka živinoreja:

– hkrati z neekološko ekstenzivno živinorejo, ki poteka
v skladu z navodilom, ki ureja izvajanje dobre kmetijske
prakse pri gnojenju ali;

– hkrati z rejo različnih vrst živali, če ta ne poteka na
industrijski način ali;

– v objektih in na zemljiščih, ki so fizično in funkcional-
no ločeni od objektov in zemljišč, kjer se živali ne redijo v
skladu s tem pravilnikom.

Pašne površine, ki so del ekološkega kmetijskega go-
spodarstva in so namenjene ekološki živinoreji, lahko v ome-
jenem obdobju uporabljajo tudi živali iz ekstenzivne reje, če
je zagotovljeno:

– da število živali na hektar ne presega obremenitev,
določenih v Prilogi III in

– da živali iz ekstenzivne živinoreje niso na paši hkrati z
živalmi iz ekološke živinoreje.

Pašne površine, ki niso del ekološkega kmetijskega
gospodarstva (npr. skupni pašniki, planine), smejo živali iz
ekološke prireje uporabljati, če:

– ta zemljišča vsaj tri leta pred pašno sezono niso bila
tretirana s sredstvi, ki niso v skladu s Prilogo I tega pravilni-
ka;

– vse živali, ki niso rejene v skladu s tem pravilnikom in
ki se hkrati pasejo na teh površinah, izhajajo iz ekstenzivne
prireje;

– skupna obremenitev pašnih površin v času paše ne
presega števila živali iz Priloge III tega pravilnika.

Živila živalskega izvora iz živali, rejenih v skladu s tem
pravilnikom, ki so se pasle na skupnih površinah z živalmi, ki
niso rejene na način v skladu s tem pravilnikom, smejo biti
označena z označbo “ekološki“ le v primeru, da je zagotov-

ljeno ločevanje živali in je kadar koli možno izvesti kontrolo
ekološke reje.

Z načini reje iz drugega in tretjega odstavka tega člena
mora predhodno soglašati organizacija za kontrolo.

Na ekološkem kmetijskem gospodarstvu je dovoljeno
shranjevanje veterinarskih zdravil, pripravkov in pripomoč-
kov, ki jih je predpisal veterinar, če se shranjujejo nadzoro-
vano in ločeno od dovoljenih snovi po tem pravilniku in, če
so evidentirane v dokumentaciji, ki je na ekološkem kmetij-
skem gospodarstvu in če je o tem obveščena organizacija
za kontrolo.

19. člen
(preusmerjanje v ekološko živinorejo)

Obdobje preusmerjanja v ekološko živinorejo traja naj-
manj dve leti, če je kmetijsko gospodarstvo zaključilo ob-
dobje preusmerjanja v ekološko rastlinsko pridelavo v skla-
du z 12. členom tega pravilnika.

Ne glede na prejšnji odstavek se obdobje preusmerja-
nja lahko skrajša z dovoljenjem organizacije za kontrolo, če
se preusmerja le živinorejski del kmetijskega gospodarstva,
in sicer:

– na eno leto, kadar gre za prilagoditev objektov na
prostem, to je za pašnike, ograde na prostem in površine za
izpust, ki jih uporabljajo nerastlinojede živali ali

– na 6 mesecev, če površine ekološkega kmetijskega
gospodarstva predhodno vsaj dve leti ustrezajo določilom
tega pravilnika in če tudi vsi objekti ustrezajo zahtevam tega
pravilnika.

Preusmerjanje celotnega kmetijskega gospodarstva v
ekološko traja najmanj 24 mesecev za živali in njihove po-
tomce, ki se krmijo v glavnem s pridelki iz domačega kmetij-
skega gospodarstva in so bile na kmetijskem gospodarstvu
ob začetku preusmerjanja in če se kot skupni pašnik upo-
rablja le zemljišča, ki so se v te namene uporabljala že pred
začetkom preusmerjanja.

Ekološki kmetijski pridelki oziroma ekološka živila žival-
skega porekla morajo izvirati iz živali, ki so rejene na ekolo-
škem kmetijskem gospodarstvu v skladu s tem pravilnikom
najmanj:

– 12 mesecev oziroma najmanj 3/4 njihove življenjske
dobe konji in govedo za prirejo mesa;

– 2 meseca teleta;
– 6 mesecev drobnica;
– 6 mesecev prašiči;
– 6 mesecev živali za prirejo mleka;
– 10 tednov za perutninsko meso, če je perutnina

pripeljana v starosti največ treh dni, in za prirejo jajc 6
tednov;

– 2/3 življenjske dobe ribe.

20. člen
(obremenitev na enoto površine ekološkega kmetijskega

gospodarstva)
Število živali na enoto površine obdelovalnih površin

ekološkega kmetijskega gospodarstva ne sme presegati
števila živali, določenega s predpisi, ki urejajo dobro kme-
tijsko prakso in vnos nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
ter vrednosti, ki so za posamezne vrste živali navedene v
Prilogi III.

Na ekološkem kmetijskem gospodarstvu uporaba or-
ganskih gnojil v enem letu ne sme presegati 170 kg dušika
na hektar obdelovalnih zemljišč in travnikov.
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21. člen
(možnost prostega izpusta in dovoljena obtežba na

izpustnih površinah)
Živali morajo imeti zagotovljeno možnost prostega izpu-

sta in dostop do izpustnih površin vedno, ko to dovoljuje
fiziološko stanje živali, vremenske razmere in stanje zemlji-
šča razen, če to prepovedujejo predpisi s področja veterine,
in sicer:

– sesalci: do pašnikov, izpustov ali ograd na prostem,
ki so lahko delno pokrite;

– rastlinojede živali: v obdobju paše. Kadar imajo rastli-
nojede živali dostop do pašnikov v pašnem obdobju in kjer
zimsko vhlevitveni sistem dopušča svobodno gibanje živa-
lim, jim v času zimskih mesecev odprte površine za izpust ali
ograde na prostem ni potrebno zagotavljati;

– biki, starejši od enega leta: do pašnikov ali izpustov
ali ograd na prostem in morajo biti ločeni od ostale črede,
razen ko gre za plemenjake pri naravnem pripustu.

Število živali na enoto površine izpusta je lahko tolik-
šno, da okolje ni ogroženo in da se s tem ne povzroča
degradacije zemljišč in onesnaževanje voda ter da je omo-
gočeno ustrezno ravnanje z živalmi.

Območja, namenjena prosti reji, površine za izpust in
ograde na prostem morajo zagotavljati zadostno zaščito pred
dežjem, vetrom, soncem in temperaturnimi skrajnostmi, pri-
lagojeno krajevnim vremenskim razmeram in zahtevam pa-
sme.

Končna stopnja pitanja goveda, prašičev in ovac za
prirejo mesa sme največ tri mesece potekati tudi samo v
objektih brez izpusta ali ograd na prostem, če to obdobje ni
daljše od 1/5 življenjske dobe teh živali.

22. člen
(zmanjševanje presežkov gnojil)

Ekološka kmetijska gospodarstva se lahko povežejo z
drugimi kmetijskimi gospodarstvi za zagotavljanje površin za
uporabo organskih gnojil. Te površine morajo biti evidentira-
ne v načrtu pridelave na ekološkem kmetijskem gospodar-
stvu in v poročilu organizacije za kontrolo. Prav tako se mora
evidentirati količina gnojil, ki se tam porabi.

23. člen
(izbira vrste ali pasme)

Ob izbiri vrste ali pasme živali v ekološki živinoreji je
potrebno upoštevati sposobnost živali za prilagoditev na lo-
kalne razmere in odpornost na bolezni. Pri izbiri ima pred-
nost vzreja avtohtonih pasem. Izogibati se je potrebno vr-
stam ali pasmam, ki so podvržene specifičnim boleznim ali
zdravstvenim težavam (npr. sindrom maligne hipertermije,
BSE sindrom (transmisivna spongiformna encefalopatija) ali
nenadna smrt, spontani splav, težki porodi, ki zahtevajo
carski rez itd.).

24. člen
(izvor živali)

Živali, ki se redijo na ekološkem kmetijskem gospodar-
stvu, lahko izvirajo le z ekoloških kmetijskih gospodarstev.

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko s predhodnim
dovoljenjem organizacije za kontrolo, na ekološko kmetijsko
gospodarstvo pripelje tudi živali, ki niso iz ekološke vzreje v
naslednjih primerih:

– zaradi posledic velikega pogina živali, ki so ga pov-
zročile zdravstvene okoliščine ali naravna katastrofa;

– če jarčke za prirejo jajc niso starejše od 18 tednov;
– če perutnina za prirejo mesa ni starejša od treh dni;
– če prašiči tehtajo manj kakor 25 kg in jih redijo v

skladu s tem pravilnikom takoj, ko nehajo sesati.

Če ni na razpolago ekološko vzrejenih živali za dopolni-
tev naravne rasti in prenovo črede, se sme pripeljati na
ekološko kmetijsko gospodarstvo do največ 10% odraslih
kobil in krav ali 20% odraslih svinj, ovc in koz. To velja le za
živali, ki še niso kotile.

Na ekološko kmetijsko gospodarstvo s staležem manj
kot 10 konjev ali govedi, pet prašičev, ovc ali koz, se lahko
za dopolnitev naravne rasti in prenovo črede pripelje le eno
žival letno.

Ne glede na prejšnji odstavek se število živali lahko
poveča na podlagi dovoljenja organizacije za kontrolo, če:

– se obseg živinoreje na ekološkem kmetijskem go-
spodarstvu bistveno poveča;

– se zamenja pasma ali vrsta živali;
– se ekološko kmetijsko gospodarstvo na novo usmer-

ja v živinorejo.
Dovoljenje se izda na podlagi predloga za izdajo dovo-

ljenja in, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka tega
člena.

Moške živali za pleme (razplod) iz živinorejskih kme-
tij, ki niso ekološke, se smejo pripeljati na ekološko kme-
tijsko gospodarstvo pod pogojem, da se živali pozneje
redijo in vedno krmijo v skladu s pravili, predpisanimi v
tem pravilniku.

25. člen
(bivalne razmere v objektih)

Bivalne razmere v objektih za živali morajo ustrezati
biološkim in etološkim potrebam živali (npr. vedenjskim po-
trebam v zvezi z ustrezno svobodo gibanja in udobja). Živali
morajo imeti prost dostop do krme in vode. Izolacija, ogre-
vanje in prezračevanje hleva morajo zagotavljati, da se kro-
ženje zraka, raven prahu, temperatura, relativna vlažnost
zraka in koncentracija plinov vzdržujejo v mejah, ki niso
škodljive za živali. Zgradba mora omogočati naravno prezra-
čevanje in dostop svetlobe.

Na območjih, kjer vremenski pogoji omogočajo živalim
bivanje na prostem, hlevi za živali niso obvezni.

Število živali v objektih mora omogočati udobje in do-
bro počutje živali, kar je odvisno predvsem od vrste, pasme
in starosti živali. Upoštevati je treba vedenjske značilnosti
živali in potrebe, ki izhajajo predvsem iz velikosti skupine in
spola živali. Živalim mora biti omogočeno, da lahko stojijo v
naravnem položaju, da se zlahka uležejo, obračajo, se ne-
gujejo, zavzemajo vse naravne lege in delajo vse naravne
gibe (na primer: iztegovanje peruti in prhutanje).

Za presojo primernosti reje se uporabi indeks ustrez-
nosti reje živali po Bartusseku.

Tla v objektih za rejo živali morajo biti gladka, vendar ne
spolzka. Najmanj polovica celotne talne površine mora biti
čvrsta, brez rešetkaste ali mrežaste konstrukcije.

Ležišče oziroma počivališče za živali mora biti dovolj
veliko, udobno, čisto in suho, zgrajeno iz čvrste konstrukci-
je, nastlano s slamo ali drugim primernim naravnim materia-
lom. Stelja je lahko izboljšana in obogatena z mineralnimi
izdelki, ki se smejo v skladu s Prilogo I tega pravilnika
uporabljati kot gnojila.

Govedo, ki je starejše od sedem dni, ne sme bivati v
individualnih boksih.

Svinje se mora rediti v skupinah, razen v zadnjih sto-
pnjah brejosti in obdobju dojenja. Pujski ne smejo biti na
golih deskah ali v kletkah za pujske. Površine za izpust
morajo omogočati tem živalim, da se valjajo in rijejo.

Minimalne površine prostorov in površin za izpust ter
druge bivalne zahteve za posamezne vrste in kategorije živali
so predpisane v Prilogi IV.
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26. člen
(način reje)

Reja živali na privez je prepovedana.
Oganizacija za kontrolo lahko dovoli ta način reje za

posamezne živali, če je to potrebno iz zdravstvenih in varno-
stnih razlogov.

Ne glede na določbe prvega odstavka, se sme po
predhodnem dovoljenju organizacije za kontrolo govedo pri-
vezovati tudi na majhnih ekoloških kmetijskih gospodarstvih,
kjer ni mogoča skupinska reja, pod pogojem, da se govedo
lahko pase na pašnikih oziroma se lahko giba v ogradah na
prostem ali na površinah za izpust in da to predhodno dovoli
organizacija za kontrolo.

27. člen
(reja perutnine)

Perutnina mora biti v prosti reji oziroma v rejah z izpusti
in se ne sme zapirati v kletke.

Objekti za rejo perutnine morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– najmanj ena tretjina talne površine mora biti gladka,
brez rešetk in mrež ter prekrita s steljo (slama, lesni ostružki,
pesek ali šota);

– v kurnici za nesnice mora biti dovolj velik del tal
namenjen zbiranju kokošjih iztrebkov;

– imeti morajo grede v velikosti in številu, ki je sora-
zmerno z velikostjo skupine in številom perutnine, kot je
predpisano v Prilogi IV;

– imeti morajo izhodne/vhodne odprtine z loputami
ustrezne velikosti perutnine, te odprtine pa morajo imeti
skupno dolžino najmanj 4 m na 100 m2 perutnini razpoložlji-
ve površine objekta.

V objektu za rejo perutnine je lahko največ:
– 4.800 piščancev ali
– 3.000 kokoši nesnic ali
– 5.200 pegatk ali
– 4.000 muškatnih rac ali pekinških rac ženskega spo-

la ali 3.200 muškatnih rac ali pekinških rac moškega spola
ali drugih rac ali

– 2.500 kopunov ali gosi ali puranov.
Na ekološkem kmetijskem gospodarstvu celotna upo-

rabna površina objektov za rejo perutnine ne sme presegati
1.600 m2.

Pri reji kokoši nesnic se lahko naravno svetlobo nado-
mesti oziroma dopolni z umetno, da se zagotovi skupaj
največ 16 ur svetlobe na dan. Kokoši nesnice morajo imeti
zagotovljen neprekinjen nočni počitek brez umetne svetlobe
najmanj osem ur na dan.

Objekte za rejo perutnine je potrebno v času med
dvema turnusoma vzreje izprazniti iz zdravstvenih razlogov. V
tem času jih je potrebno očistiti in razkužiti. Po zaključku
vsakega turnusa reje je potrebno pustiti površine na prostem
prazne, da se spet obnovi rastlinje in zaradi zdravstvenih
razlogov. Dolžino tega obdobja določi organizacija za kon-
trolo.

Perutnina mora imeti najmanj v 1/3 svojega življenja
dostop do travnih površin na prostem vselej, ko to dovoljuje-
jo vremenski pogoji. Površine na prostem naj bodo večino-
ma travniki, ki morajo biti zavarovani z ustreznimi zaščitnimi
napravami. Živali morajo imeti prost dostop do ustreznega
števila napajalnih in krmilnih korit.

Vodna perutnina mora imeti dostop do vodnih površin
(npr.: rek, ribnikov ali jezer) vedno, ko to dovoljujejo vre-
menske razmere.

Določbe tega člena se ne uporabljajo za majhno število
perutnine, ki se ne vzreja v ograjenih izpustih in se lahko
prosto giblje ves dan.

28. člen
(dolžina reje perutnine)

Perutnino je pred zakolom potrebno rediti najmanj:
– 81 dni za piščance,
– 150 dni za kopune,
– 49 dni za pekinške race,
– 70 dni za muškatne race ženskega spola, 84 dni za

muškatne race moškega spola,
– 92 dni za druge vrste rac,
– 94 dni za pegatke,
– 140 dni za pure in gosi za pečenje, razen pri reji

posebnih počasi rastočih pasem.

29. člen
(čiščenje in razkuževanje)

Objekti, naprave, oprema in orodje, ki se uporabljajo v
ekološki živinoreji, morajo biti primerno očiščeni in razkuže-
ni, da se prepreči okužbe in prenašanje bolezni. Za čiščenje
in razkuževanje se lahko uporabljajo samo sredstva in pri-
pravki našteti v Prilogi I.

Izločke, ostanke krme in izbljuvano hrano je potrebno
redno odstranjevati, da se zmanjša smrad in privabljanje
žuželk ali glodalcev. Za zatiranje mrčesa v objektih in napra-
vah za živali se lahko uporabljajo samo sredstva in pripravki
našteti v Prilogi I.

30. člen
(krmljenje živali)

Krmljenje izpolnjuje prehrambene potrebe živali na raz-
ličnih stopnjah njenega razvoja in je namenjeno zagotavlja-
nju kakovostne prireje in ne sme biti namenjeno povečanju
prireje do skrajnosti. Pitanje je dovoljeno, če ga je mogoče
brez škodljivega vpliva za živali prekiniti na vsaki stopnji reje.

Prisilno pitanje ni dovoljeno.
Živali morajo biti krmljene z ekološko pridelano krmo z

domačega ekološkega kmetijskega gospodarstva v skladu s
tem pravilnikom. Obrok za živali lahko vsebuje do 30% suhe
snovi sestavin iz kmetijskih pridelkov, ki niso pridelani na
domačem ekološkem kmetijskem gospodarstvu. Na ekolo-
škem kmetijskem gospodarstvu v preusmerjanju se sme ta
odstotek povečati do 60%.

Krmne mešanice so sestavljena krmila iz organskih
oziroma anorganskih snovi z ali brez aditivov, namenjene
hranjenju živali. Dovoljene krmne surovine za krmne mešani-
ce so navedene v točki C Priloge I.

Krmljenje mladih sesalcev mora temeljiti na naravnem
mleku, po možnosti materinem. Sesalce se hrani z naravnim
mlekom najmanj:

– 3 mesece govedo in konje;
– 45 dni ovce in koze;
– 40 dni prašiče.
Poleg mleka morajo imeti govedo in konji na voljo tudi

voluminozno krmo. V dnevnem obroku jo morajo imeti tudi
prašiči in perutnina.

Pri pridelavi in predelavi krme se lahko uporabljajo le
silirni dodatki, izdelki in pripomočki, našteti v točki D Priloge I.

Krmne mešanice so sestavljena krmila iz organskih
oziroma anorganskih snovi z ali brez aditivov, namenjene
hranjenju živali.

Pri krmljenju živali se lahko uporablja le snovi, ki so
navedene v točkah C in D Priloge I.

Vzreja rastlinojedih živali mora temeljiti na sistemu paše
skladno z razpoložljivostjo površin v različnih obdobjih leta.
Najmanj 60% suhe snovi v dnevnih obrokih mora sestavljati
voluminozna krma (seno z otrobi, suha ali sveža krma in
silaža). Organizacija za kontrolo lahko dovoli za živali v mleč-
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ni proizvodnji v zgodnji laktaciji zmanjšanje voluminozne kr-
me na 50% suhe snovi za obdobje največ 3 mesecev.

Minister lahko v letih, ko na določenem območju,
zlasti zaradi izrednih vremenskih razmer, ni dovolj krme, ki
je pridelana ekološko, na zahtevo organizacije za kontrolo,
dovoli uporabo višjega odstotka krme, ki ni pridelana eko-
loško.

31. člen
(preprečevanje bolezni in zdravljenje živali)

Preprečevanje bolezni v ekološki živinoreji temelji na:
– izbiri primerne vrste in pasme živali;
– tehnologiji reje, ki je prilagojena zahtevam posamez-

ne živalske vrste in ki spodbuja odpornost živali na bolezni;
– uporabi kakovostne ekološke krme in zagotavljanju

možnosti gibanja živali in izbiri pašnih sistemov, kar ugodno
vpliva na naravno imunsko sposobnost živali;

– zagotavljanju primerne gostote živali in s tem izogiba-
nju negativnim vedenjskim in zdravstvenim pojavom.

Če žival v ekološki živinoreji zboli ali se poškoduje, jo je
treba takoj oskrbeti in ji nuditi primerno bivališče, jo po
potrebi izolirati od ostalih živali in ji nuditi pomoč veterinarja,
ki pri izbiri zdravljenja v največji možni meri uporabi dovolje-
na sredstva in načine v skladu s tem pravilnikom.

Zdravljene živali morajo biti individualno vidno označe-
ne, razen pri perutnini, ribah in čebelah, kjer posamično
označevanje ni mogoče in se mora označiti skupino.

32. člen
(uporaba veterinarskih medicinskih izdelkov)

Uporaba veterinarskih medicinskih izdelkov rastlinske-
ga izvora (razen antibiotikov), homeopatskih izdelkov (npr.
rastlinskih, živalskih ali mineralnih snovi) in elementov v sle-
deh in snovi, naštetih v Prilogi I tega pravilnika, ima prednost
pred kemično sintetiziranimi veterinarskimi medicinskimi iz-
delki ali antibiotiki.

Če uporaba snovi iz prejšnjega odstavka ni učinkovita
ali smiselna in je zdravljenje bistvenega pomena za lajšanje
trpljenja živali, se lahko pod nadzorom veterinarja uporabi
tudi druge veterinarske medicinske izdelke ali antibiotike.

Preventivna uporaba kemično sintetiziranih veterinar-
skih medicinskih izdelkov ali antibiotikov ni dovoljena.

Uporaba snovi za pospeševanje rasti ali prireje (vključ-
no z antibiotiki, kokcidiostatiki in drugimi kemično sintetizi-
ranimi sredstvi) in uporaba hormonov in podobnih snovi za
kontrolo razmnoževanja (npr. za indukcijo ali sinhronizacijo
estrusa) ali za druge namene ni dovoljena. Hormoni se lahko
predpišejo posamezni živali le, če gre za obliko terapevtske-
ga veterinarskega zdravljenja.

Obdobje karence mora biti v ekološki živinoreji dvakrat
tako dolgo, kot je deklarirana karenca medicinskega izdelka
oziroma 48 ur v primerih, ko le-ta ni posebej določena,
razen v primerih obveznega cepljenja.

Zdravljene živali v obdobju karence ne morejo pridobiti
značbe “ekološki“.

Živali in izdelki živalskega izvora se ne smejo označeva-
ti kot ekološki, kadar je bila žival več kot trikrat v enem letu
podvržena zdravljenju s kemično sintetiziranimi medicinski-
mi izdelki ali antibiotiki, razen v primeru cepljenja in zdravlje-
nja zaradi parazitov in vseh obveznih programov izkoreninja-
nja bolezni v skladu z drugimi predpisi.

Predpisano obvezno veterinarsko zdravljenje živali ozi-
roma kemična obdelava zgradb, opreme in naprav, vključno
s predpisano uporabo imunoloških veterinarskih medicin-
skih izdelkov na določenem območju, se izvaja tudi na eko-
loških kmetijskih gospodarstvih.

Vsako uporabo veterinarskih medicinskih izdelkov mo-
ra veterinar evidentirati in rejcu posredovati:

– podrobno diagnozo;
– vrsto uporabljenega izdelka in prisotnih aktivnih far-

makoloških substanc ter njihovega odmerka;
– trajanje zdravljenja in priporočeno karenco.
Podatke iz prejšnjega odstavka mora rejec hraniti v

evidenci v skladu s 55. členom tega pravilnika in jih nemu-
doma sporočiti organizaciji za kontrolo.

33. člen
(razmnoževanje)

Razmnoževanje v ekološki živinoreji temelji na naravnih
metodah, dovoljena je tudi umetna osemenitev. Druge obli-
ke umetnega razmnoževanja so prepovedane.

34. člen
(operacije)

Operacije kot so: kupiranje repov z elastičnimi obročki,
rezanje mesnatega dela repa, brušenje zob, krajšanje klju-
nov in odstranjevanje rogov pri ekološkem kmetovanju niso
dovoljene, razen kadar jih za izboljšanje zdravja, za prepre-
čevanje poškodb ali obolenj živali dovoli organizacija za
kontrolo z upoštevanjem najprimernejše starosti živali. Tr-
pljenje živali ob operacijah mora biti čim manjše. Operacije
lahko izvaja le strokovno usposobljeno osebje v skladu s
predpisi s področja veterinarstva.

Telesna kastracija je dovoljena le, če je nujna zaradi
zagotavljanja kakovosti ekoloških živil in v tradicionalni prireji
(mesni tip prašičev, volov, kopunov, konjev itd).

35. člen
(prevoz živali in zakol)

Prevoz živih živali mora biti v skladu s predpisi, ki ureja-
jo zaščito živali in se mora izvajati tako, da se omeji stres, ki
ga doživijo živali. Natovarjanje in raztovarjanje se mora izva-
jati pazljivo, brez nasilja in brez uporabe električnega priga-
njalca. Uporaba kemičnih pomirjeval pred in med transpor-
tom je prepovedana. Živalim je med prevozom potrebno
zagotoviti dovolj gibalnega prostora in preprečiti njihove po-
škodbe.

Neposredno pred zakolom in med njim je treba z žival-
mi ravnati tako, da je stres živali čim manjši.

V. ČEBELARSTVO

36. člen
(ekološko čebelarstvo)

Ekološko čebelarstvo lahko poteka v sklopu ekološke-
ga kmetijskega gospodarstva in v samostojnih čebelnjakih,
če so registrirani in se je čebelar priglasil ali registriral za
opravljanje te dejavnosti v skladu s predpisi s področja vete-
rinarstva.

Pridelava oziroma predelava čebeljih pridelkov oziroma
živil se lahko označuje kot ekološka le, če je njihova pridela-
va oziroma predelava potekala v skladu s tem pravilnikom.

Če se ekološko čebelari v več čebelnjakih na istem
območju, morajo vse proizvodne enote ustrezati določbam
tega pravilnika.

37. člen
(izvor in označevanje)

Na območju Slovenije se za potrebe ekološkega čebe-
larstva lahko čebelari le z avtohtono kranjsko čebelo (Apis
mellifera carnica).



Uradni list Republike Slovenije Št. 31 / 28. 4. 2001 / Stran 3379

Čebelje družine, ki so uporabljene za ekološko čebe-
larjenje, lahko izhajajo le iz delitve čebeljih družin, združeva-
nja rojev ali iz panjev iz ekoloških čebelnjakov, razen 10%
čebeljih matic in rojev, ki se ob redni letni menjavi vključijo v
ekološke čebelje družine.

Organizacija za kontrolo lahko odobri obnovo ekolo-
škega čebelnjaka z družinami, ki niso ekološke, če ni na
razpolago ekoloških družin in v primeru visoke smrtnosti
živali, povzročene z zdravstvenimi okoliščinami ali naravno
katastrofo.

Pridelke oziroma živila iz prejšnjega odstavka se mora
poleg označbe “ekološki“ označiti tudi z označbo “obdobje
preusmerjanja“.

38. člen
(območje ekološkega čebelarjenja)

Ekološko čebelarjenje je dovoljeno samo na območju,
ki ga predpiše minister. Izbira lokacije za čebelnjak ne tem
območju pa mora:

– zagotavljati dovolj virov nektarja cvetov, mane, cvet-
nega prahu za čebele in dostop do neoporečne vode;

– biti takšna, da viri nektarja cvetov oziroma cvetnega
prahu v obsegu 3 km od lokacije čebelnjaka izvirajo pred-
vsem iz ekoloških kmetijskih gospodarstev oziroma gozda;

– biti zadosti oddaljena od virov onesnaževanja, in si-
cer najmanj: 1 km od avtomobilskih cest in strnjenih me-
stnih središč, 3 km od industrijskih območij, odlagališč in
sežigališč smeti ter drugih večjih onesnaževalcev okolja.

Čebelar mora lokacijo čebelnjaka nemudoma sporočiti
organizaciji za kontrolo.

Čebelar mora obveščati organizacijo za kontrolo o pre-
miku čebel vsaj 48 ur pred premikom.

39. člen
(prehrana čebel)

Ob koncu proizvodne čebelarske sezone je treba v
panjih pustiti toliko medu in cvetnega prahu, da je ekološkim
čebeljim družinam omogočeno preživetje zime.

Nadomestno hranjenje ekoloških čebeljih družin je do-
voljeno le, če je zaradi skrajnih vremenskih razmer ogrože-
no preživetje čebel. Nadomestno hranjenje se izvede z eko-
loškim medom. Nadomestno hranjenje se lahko izvaja od
zadnjega točenja v sezoni do petnajst dni pred začetkom
naslednje sezone pridelovanja medu.

Organizacija za kontrolo lahko namesto ekološkega
medu za nadomestno hranjenje predhodno dovoli uporabo
ekološkega sladkornega sirupa ali ekološke sladkorne me-
lase, kadar to zahtevajo naravne razmere, ki izzovejo kristali-
zacijo medu.

V obdobju preusmerjanja lahko organizacija za kontro-
lo dovoli nadomestno hranjenje s sladkornim sirupom, slad-
korno melaso in medom, ki niso pridelani oziroma predelani
v skladu s tem pravilnikom.

40. člen
(preprečevanje bolezni čebel in veterinarsko zdravljenje)

Preprečevanje bolezni čebel pri ekološkem čebelarje-
nju temelji na naslednjih načelih:

– selekcija čebeljih rodov odpornih na čebelje bolezni;
– uporaba tehnoloških ukrepov, ki spodbujajo visoko

odpornost čebel na bolezni in preprečevanje okužb, kot na
primer: redna menjava čebeljih matic, sistematično pregle-
dovanje čebeljih družin, odkrivanje morebitnih zdravstvenih
sprememb ali nepravilnosti pri čebelji in trotovski zalegi,
razkuževanje materialov in opreme v rednih presledkih, uni-
čevanje okuženega materiala in odstranjevanje virov okuž-

be, redno obnavljanje satja in zadostne rezerve cvetnega
prahu in medu v panjih.

Če ekološke čebelje družine zbolijo ali se okužijo, se
jih mora takoj zdraviti oziroma jih prestaviti v izolirane čebel-
njake.

Uporaba veterinarskih medicinskih izdelkov pri ekolo-
škem čebelarstvu mora biti v skladu z naslednjimi načeli:

– uporabljati se smejo le dovoljeni veterinarsko medi-
cinski izdelki;

– uporaba fitoterapevtskih in homeopatskih izdelkov
ima prednost pred izdelki, ki so kemično sintetizirani;

– za zatiranje bolezni ali okužbe, ki predstavlja tvega-
nje, da bodo ekološke čebelje družine uničene, se lahko
uporabijo kemično sintetizirani medicinski izdelki, če njiho-
vo uporabo predpiše veterinar in, če učinka ni mogoče
zagotoviti s sredstvi iz prejšnje alinee;

– uporaba kemično sintetiziranih medicinskih izdelkov
v preventivne namene je prepovedana;

– ne glede na prvo alineo tega odstavka, se lahko
uporabljajo pri preprečevanju zatiranja varoze čebel (Varroa
jacobsoni) mravljična, mlečna, ocetna in oksalna kislina ter
naslednje snovi: mentol, timol, evkaliptusovo olje in kafra.

Ob uporabi kemično sintetiziranih izdelkov se mora
ekološke čebelje družine prestaviti v izolirane čebelnjake,
ves vosek pa zamenjati z voskom, ki je v skladu s tem
pravilnikom. Po zdravljenju se mora ozdravljene čebelje dru-
žine pred ponovno vključitvijo v ekološko čebelarjenje vklju-
čiti v enoletno obdobje preusmerjanja, razen v primeru, ko
so za zdravljenje uporabljeni izdelki iz zadnje alinee prejšnje-
ga odstavka.

Vsako uporabo veterinarskih medicinskih izdelkov mo-
ra čebelar evidentirati in jo prijaviti organizaciji za kontrolo.
Navesti je potrebno: vrsto izdelka (vključno z navedbo aktiv-
nih farmakoloških snovi), podrobno diagnozo, odmerke in
način uporabe, trajanje zdravljenja in priporočeno karenco.

41. člen
(čebelarske tehnologije)

Pri odvzemu medu in medenih satov iz ekoloških če-
beljih družin je prepovedano uničevati čebele in čebeljo
zalego.

Pohabljenje matic s striženjem kril je prepovedano.
Uničenje stare matice je dovoljeno le ob redni letni

menjavi čebeljih matic.
Izrezovanje in uničevanje trotovine je dovoljeno le za

zmanjševanje napadenosti čebeljih družin z varoo (Varroa
jacobsoni).

V času pridobivanja ekološkega medu je pri čebelarje-
nju prepovedana uporaba kemičnih sintetičnih repelentnih
sredstev.

Čebelar mora evidentirati odvzem mediščnih satov, to-
čenje medu in pobiranje drugih ekoloških pridelkov. Ob tem
mora navesti datum točenja in pobiranja, količino pridelka,
pridelek in vrsto pridelka.

42. člen
(panji in materiali)

Panji morajo biti izdelani iz naravnih materialov, ki ne
predstavljajo tveganja za zastrupitev okolja.

V panjih se lahko uporabljajo samo naravne snovi kot
so vosek in rastlinska olja ter snovi, ki so navedene v zadnji
alinei tretjega odstavka 40. člena.

Čebelji vosek za izdelavo satnic mora izvirati iz ekolo-
škega čebelarjenja. Povzročitelji kužnih bolezni morajo biti
uničeni.

Organizacija za kontrolo lahko za ekološke čebelnjake
v preusmerjanju predhodno dovoli uporabo klasičnega če-
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beljega voska samo iz pokrovcev, če ni na razpolago ekolo-
ško pridelanega voska.

Točenje medu iz satov z zalego ni dovoljeno.
Za zaščito satja, satnic, panjskih delov in panjev ter za

čiščenje in razkuževanje materialov, zgradb, opreme, orodja
ali izdelkov, ki se uporabljajo v ekološkem čebelarstvu, so
dovoljene samo snovi, ki so navedene v Prilogi I. Dovoljena
je fizikalna obdelava panjev s paro ali neposrednim plame-
nom.

VI. RIBOGOJSTVO

43. člen
(pogoji reje)

Ekološko ribogojstvo je ribogojstvo na ekološkem kme-
tijskem gospodarstvu ali na samostojnem obratu, priglaše-
nem ali registriranem za ribogojstvo, ki poteka v skladu s
tem pravilnikom.

Pridelki oziroma živila, ki so pridelani oziroma predelani
v ekološkem ribogojstvu se označijo z označbo “ekološki“.

V ekološkem ribogojstvu se vzrejajo nesalmonidne vr-
ste rib.

Vzreja je možna le v ribnikih s kontroliranimi pogoji reje,
ustrezno zgrajenim dotokom in iztokom vode, vsedalnikom
mulja ter izlovno jamo.

Ribe se lahko dodatno krmi s krmili rastlinskega
porekla; ribojede vrste rib morajo imeti na voljo naravno
živo hrano. Hrana mora izvirati iz ekološke pridelave in
predelave.

Ekološko ribogojstvo lahko poteka le v ribniku:
– kjer kakovost vode ustreza standardom za kakovost

površinskih voda za prvi in drugi kakovostni razred; kisika
mora vsebovati najmanj 5 mg/l vode, pH vode pa mora biti
med 6,0 in 9,0;

– kjer ne more priti do izpiranja snovi iz kmetijskih
gospodarstev ali industrijskih obratov, naselij in drugih loka-
cij, ki bi lahko povzročile onesnaženje;

– ki se ga vsako leto med jesenjo in pomladjo presuši
razen pri dotoku vode v ribnik nad 5 litrov na uro, ki se ga
presuši najmanj vsaka štiri leta in ki se ga do začetka rastne
sezone ponovno napolni z vodo;

– iz katerega se v času presušitve odstrani mulj, ki ga
mora zadrževati usedalnik;

– v katerem se ohranja struktura naravnega biotopa in
možnosti za umik in zatočišča živali;

– kjer je najmanj 20% obrežnega pasu vsaj 1,5 m
globoko, poraslega s trstičjem;

– v katerem se vodne rastline, ki škodujejo vzreji rib,
odstranjujejo le biotično ali mehanično, ne pa kemično;

– kjer se nasip najmanj enkrat na leto pokosi;
– kjer je možno kontrolirati vodotok in iztok; dotoki in

iztoki morajo biti konstruirani tako, da preprečujejo prebege
rib iz ribnika in vnos drugih rib iz vodotoka;

– ki imajo zgrajen tudi obtočni jarek in je zgrajen tako,
da ne preprečuje svobodnega gibanja rib v naravnih vodoto-
kih;

– kjer se uporablja le organska gnojila (gnoj, seno,
trava itd.) z ekološkega kmetijstva, kalcijev karbonat ter čiste
in neobdelane kamninske moke in kjer se ne uporablja
žganega apna.

Kakovost vode oziroma vodotokov se zaradi ekološke-
ga ribogojstva ne sme poslabšati.

Vzdrževanje objektov in naprav, prevoz, izlov, ubijanje
rib ter vsi drugi ukrepi v ekološkem ribogojstvu morajo pote-
kati skladno s predpisi, ki urejajo zaščito živali oziroma tako,
da živali niso izpostavljene nobenim nepotrebnim obremeni-

tvam, stresu ali trpljenju (npr. ubijanje z zadušitvijo, premalo
kisika ob izlovu, vzdrževanju ali prevozu).

44. člen
(vrste in število rib)

Dovoljeno je vzrejati le avtohtone vrste rib. Število rib
se mora prilagoditi lokalnim razmeram (povprečna letna ozi-
roma poletna temperatura, ekspozicija) in naravnim potenci-
alom za gojenje.

Največje dovoljeno število rib na hektar je:
2.500 – 3.000 enoletnih krapov;
500 – 600 dveletnih krapov;
4.000 – 4500 enoletnih linjev;
2.000 – 2.500 dveletnih linjev;
1.500 – 1.200 triletnih linjev.
Pri polikulturni vzreji se mora število rib prilagoditi se-

stavi ribjih vrst. Naseljenost ribojedih vrst v ribniku (npr. bele
ribe, ribe roparice) ne sme presegati 10% polikulture.

Ob začetku vzreje je priporočljivo naseliti več vrst, da bi
zagotovili vsestransko izkoriščanje primarne in sekundarne
proizvodnje ter ustrezno zapolnitev prehranskih niš.

45. člen
(izvor rib)

Ribe za ekološko ribogojstvo (ikre, zarod, mladice),
morajo izvirati iz enot, katerih reja je v skladu s tem pravilni-
kom. Po predhodnem dovoljenju organizacije za kontrolo je
mogoč dokup mladic iz drugih ribogojskih obratov, če se
ribe najmanj dve tretjini vzrejne dobe vzreja v skladu s tem
pravilnikom.

Matične ribe morajo izvirati iz ekološkega ribogojstva in
le če teh ni na razpolago, sme do 20% rib izhajati iz eksten-
zivne vzreje, če nato vsaj 2/3 vzrejne dobe preživijo v ekolo-
škem ribogojstvu. Ekstenzivno ribogojstvo je reja rib, ki te-
melji na naravnih prirastih brez dopolnilnega krmljenja.

46. člen
(vzreja in krmljenje)

V ekološkem ribogojstvu je dovoljeno vzrejanje in odla-
ganje iker matičnih rib v ogrevanem drstišču za toplovodne
ribe (ogrevanem po možnosti s sončno energijo). V klimat-
sko neugodnih legah in letih so dovoljeni tudi umetno nadzi-
rana drst in nadzirana valitev ter krmljenje ličink (npr. s
planktonom).

Uporaba hormonov (tudi za vrsto lastnih, npr. izvleček
hipofize) pri razmnoževanju oziroma gospodarjenju z matič-
nimi ribami ni dovoljena.

Z dokrmljevanjem z rastlinskimi krmili se lahko poveča
naravni prirast rib. Največ 20% krme lahko izvira iz neekolo-
škega obrata.

Dokupljena krma mora izvirati iz ekoloških kmetijskih
gospodarstev.

Če v Sloveniji ni ekološko pridelane oziroma predelane
krme, tedaj sme največ 20% krme izvirati iz neekološke
pridelave oziroma predelave.

Dodaten vir maščob v krmi lahko izvira le iz hladno
prešanih pogač.

Sintetična krmila (npr. sintetične aminokisline) niso do-
voljena.

47. člen
(preprečevanje bolezni in zdravljenje)

Pri prvih znakih bolezni je treba poklicati pristojnega
veterinarja ali pristojnega specialista za zdravstveno var-
stvo rib.
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Pri uporabi zdravil, ki jih predpiše pristojni veterinar ali
pristojni specialist za zdravstveno varstvo rib, je v ekološkem
ribogojstvu potrebno v navodilih predpisano karenco pred
prodajo rib podvojiti.

Ribogojec sme ribe zdraviti sam le z apnom, kuhinjsko
soljo in kalijevim permanganatom.

Uporaba žganega apna v ribniku ni dovoljena, razen če
to ob nevarnosti za zdravje ljudi ali higieno svetuje pristojni
veterinar ali pristojni specialist za zdravstveno varstvo rib.
Uporaba klorovega apna ni dovoljena.

VII. KONTROLA

48. člen
(evidenca rejnih živali)

Evidenco rejnih živali vodi na predpisan način Služba
za identifikacijo in registracijo živali na ministrstvu, pristoj-
nem za kmetijstvo.

Imetnik živali mora zagotoviti, da se lahko kadarkoli
ugotovi istovetnost živih živali z uporabo ustreznih tehnik za
posamezne vrste živali: posamično v primeru ugotavljanja
istovetnosti goveda in konjev in posamično ali po skupinah v
primeru ugotavljanja istovetnosti perutnine, rib, čebel, ovc,
koz, kuncev in prašičev.

49. člen
(podatki o ekološki reji)

Podatki o ekološki reji živali se vodijo na ekološkem
kmetijskem gospodarstvu in morajo biti skladni z evidenco
rejnih živali in kadarkoli na razpolago pristojnim inšpektor-
jem, organizacijam za kontrolo ali Službi za identifikacijo in
registracijo živali pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo.

Podatki iz prejšnjega odstavka so:
– o vrstah živih živali, ki prihajajo na ekološko kmetijsko

gospodarstvo oziroma enoto: izvor in datum prihoda, ob-
dobje preusmeritve, identifikacijske številke in veterinarsko
spričevalo;

– o vrstah živih živali, ki zapuščajo ekološko kmetijsko
gospodarstvo oziroma enoto: starost, število živali, telesna
masa v primeru zakola, identifikacijska številka in namembni
kraj ali nova lokacija;

– podrobnosti o vsaki izgubljeni živali in vzrokih;
– o krmi: vrsta, vključno s krmnimi nadomestki, deleži

različnih sestavin v obrokih in obdobja dostopa do območij
na prostem, obdobja sezonskih premikov čred oziroma pa-
še, razne omejitve;

– o morebitnih boleznih in zdravljenju: datum zdravlje-
nja, diagnoza, vrsta in količina uporabljenega veterinarske-
ga medicinskega izdelka, metoda zdravljenja, zdravniški re-
cept za veterinarsko nego z navedbo vzrokov in trajanjem
karence in druge morebitne omejitve, preden se lahko kme-
tijski pridelki oziroma živila lahko označijo kot “ekološki“.

Pri hkratni ekološki in neekološki reji veljajo tudi za
živali iz neekološke reje določila tega člena.

50. člen
(organizacija za kontrolo)

Kontrolo ekološke pridelave oziroma predelave oprav-
ljajo organizacije za kontrolo, ki izpolnjujejo tehnične, admi-
nistrativne in organizacijske pogoje, ki jih predpiše minister.

51. člen
(naloge organizacije za kontrolo)

Naloge organizacije za kontrolo ekološke pridelave in
predelave so:

– da najmanj enkrat letno na kraju samem opravi po-
poln redni pregled ekološkega kmetijskega gospodarstva
oziroma obratov, ki se ukvarjajo z ekološkim čebelarstvom
ali ribogojstvom, ki je prijavljeno za kontrolo po tem pravilni-
ku; ta pregled izvede v času rastne sezone;

– da izvaja izredne oziroma nenapovedane preglede
ekoloških kmetijskih gospodarstev oziroma obratov;

– da po potrebi odvzame ustrezne vzorce za analizo;
– da v primeru, ko pridelovalec oziroma predelovalec

označi kmetijski pridelek ali živilo z označbo “ekološki“ v
nasprotju z določili tega pravilnika, obvesti pristojnega in-
špektorja;

– da vodi evidenco pridelovalcev in predelovalcev eko-
loških kmetijskih pridelkov oziroma živil oziroma ekoloških
kmetijskih gospodarstev ter obratov, ki se ukvarjajo z ekolo-
škim čebelarstvom in ribogojstvom;

– da podatke iz evidence pridelovalcev in predeloval-
cev ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil posreduje
Uradu za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma
živil (v nadaljnjem besedilu: Urad za priznavanje označb);

– da vodi podatke o vseh kontrolah, o vsakem opravlje-
nem kontrolnem obisku in da sestavi poročilo o kontroli, ki
vsebuje ukrepe in podatke, ki jih pridelovalec oziroma pred-
elovalec posreduje ob prijavi; to poročilo podpiše tudi odgo-
vorna oseba ekološkega kmetijskega gospodarstva oziroma
oziroma čebelarskega ali ribogojskega obrata;

– da za vsakega pridelovalca oziroma predelovalca pri-
javljenega za kontrolo določi potrebne ukrepe, ki jih mora le-
ta na svojem obratu upoštevati, da zagotovi spoštovanje
določb tega pravilnika;

– da v razumnem roku izdaja dovoljenja in soglasja v
skladu s tem pravilnikom;

– da pridobi soglasja ministra v skladu s tem pravilni-
kom;

– da izda certifikat, če so izpolnjeni pogoji iz tega pra-
vilnika;

– da razveljavi certifikat, če kmetijski pridelki ali živila
niso pridelani oziroma predelani v skladu s tem pravilnikom;

– da v primeru neizpolnjevanja določb tega pravilnika
zavrne izdajo certifikata za celotno serijo ali celotno proiz-
vodnjo kmetijskih pridelkov oziroma živil, na katere se ne-
pravilnost nanaša;

– da v primeru ugotovitve, da certifikat temelji na nere-
sničnih podatkih, razveljavi certifikat in obvesti pristojnega
inšpektorja;

– da Uradu za priznavanje označb vsako leto najkasne-
je do 31. januarja posreduje evidenco pridelovalcev oziro-
ma predelovalcev, ki jih je nadzirala do 31. decembra prej-
šnjega leta in letno poročilo o kontrolah s podatki, ki jih
predpiše minister;

– da Uradu za priznavanje označb vsako leto najkasne-
je do 1. marca posreduje evidenco pridelovalcev in predelo-
valcev, ki so se prijavili za kontrolo v naslednjem letu, s
podatki, ki jih predpiše minister;

– da pristojnim inšpektorjem omogoči dostop do svojih
pisarn in objektov ter do vse dokumentacije, ki je povezana
z njihovo dejavnostjo, ter jim nudi potrebne informacije;

– da Uradu za priznavanje označb in Agenciji za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja omogoči dostop do vse doku-
mentacije, ki je povezana z njihovo dejavnostjo, ter jim nudi
potrebne informacije;

– da na podlagi zahteve organizacije za kontrolo, ki
opravlja kontrolo pridelovalcev oziroma predelovalcev v te-
kočem letu mora organizacija za kontrolo, ki je opravljala
kontrole v prejšnjih letih, posredovati vse podatke o pridelo-
valcih oziroma predelovalcih ter izdaji certifikatov;
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– da se evidence o pridelovalci oziroma predelovalcih
trajno hranijo;

– da izda soglasje za letni načrt pridelave, če so izpol-
njeni pogoji iz tega pravilnika;

– da sopodpiše poročilo o kontroli;
– da opravlja druge naloge, določene s tem pravilni-

kom.

52. člen
(obveznosti pridelovalca oziroma predelovalca)

Pridelovalec oziroma predelovalec, ki želi kmetijske
pridelke oziroma živila označevati z označbo “ekološki“, se
mora organizaciji za kontrolo do 31. decembra prijaviti za
kontrolo v naslednjem letu.

Pri prijavi mora pridelovalec oziroma predelovalec or-
ganizaciji za kontrolo posredovati:

– ime in priimek oziroma firmo in sedežu oziroma na-
slov s hišno številko;

– davčno številko;
– enotno matično številko občana oziroma matično šte-

vilko poslovnega objekta;
– pravno organizacijsko obliko in vrsto dejavnosti;
– identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva –

KMG-MID;
– podatke o kmetijskih zemljiščih in gozdovih v uporabi

po parcelah in vrstah rabe;
– podatke o staležu rejnih živali;
– podatke o razvrstitvi v območja z omejenimi mož-

nostmi za kmetijsko pridelavo;
– podatke o vključenosti v posebne programe (v prime-

ru, da gre za kmetijsko gospodarstvo);
– podatek o vrsti ekoloških pridelkov oziroma živil in v

primeru, da poteka tudi pridelava oziroma predelava, ki ni v
skladu s tem pravilnikom, tudi vrsto in količino pridelkov in
živil ter delovne postopke pri pridelavi oziroma predelavi le-
teh;

– podatek o rabi in datumu prenehanja v primeru upo-
rabe sredstev, ki so po tem pravilniku prepovedana;

– načrt nabiranja in dokazila v skladu s 16. členom
tega pravilnika, ko gre za nabiranje prostorastočih rastlin;

– zemljevid v merilu 1: 25000 z vrisanim območjem
paše in posestni list z vrisanimi lokacijami čebeljih panjev in
čebelnjakov v primeru ekološkega čebelarjenja;

– podatke o nadomestnem hranjenju, in sicer: vrsto
izdelka, datume, količine in panje, kjer se izvaja nadome-
stno hranjenje za posamezne čebelnjake;

– podatek o organizaciji za kontrolo, ki je opravljala
kontrolo v predhodnih letih;

– izjavo pridelovalca oziroma predelovalca, da bo pri-
deloval oziroma predeloval v skladu z določili tega pravilni-
ka;

– izjavo pridelovalca oziroma predelovalca, da dovolju-
je organizaciji za kontrolo ter pristojnim inšpektorjem dostop
do skladiščnih, proizvodnih in predelovalnih prostorov ter
parcel kot tudi do zapisov in ustrezne dokumentacije;

– podatke o uporabi veterinarskih izdelkov;
– druge podatke v skladu s tem pravilnikom.

53. člen
(podatki o ekološki živinoreji)

Ob uvajanju ekološke živinoreje mora rejec organizaciji
za kontrolo predložiti:

– popoln opis objektov in naprav, pašnikov, površin za
izpust, ograd na prostem ter prostorov oziroma poslopij, v
katerih poteka prireja, skladiščenje, predelava oziroma paki-
ranje ekoloških pridelkov oziroma ekoloških živil živalskega
izvora, krme in drugih proizvodnih sredstev, namenjenih

živinoreji, vključno s popolnim opisom skladišč za živalske
izločke;

– celotni opis objektov in naprav za skladiščenje žival-
skega gnoja, načrt uporabe organskih gnojil, skupaj s celot-
nim opisom območij, namenjenih pridelavi kmetijskih pridel-
kov oziroma živil.

Pridelovalec oziroma predelovalec sklene z organizaci-
jo za kontrolo pogodbo, ki ureja razmerja med njim in orga-
nizacijo za kontrolo v zvezi s kontrolo ekološke pridelave
oziroma predelave v tekočem letu ter izdajo certifikatov.

54. člen
(poročilo o kontroli)

Na podlagi prijave pridelovalca oziroma predelovalca
organizacija za kontrolo sestavi poročilo o kontroli, ki vse-
buje:

– natančen opis ekološkega kmetijskega gospodarstva
oziroma čebelarskega ali ribogojskega obrata, z navedbo
sklopov za pridelavo, predelavo, pakiranje in skladiščenje
kmetijskih pridelkov oziroma živil pred obdelavo le-teh in po
njej;

– določitev vseh postopkov, ki jih mora ekološko kme-
tijsko gospodarstvo oziroma čebelarski ali ribogojski obrat
izvajati za pridobitev certifikata v skladu s tem pravilnikom;

– izvedbo in obdobje označevanja ekoloških kmetijskih
pridelkov oziroma živil ter kmetijskih pridelkov oziroma živil v
obdobju preusmerjanja.

Poročilo o kontroli podpišeta odgovorna oseba organi-
zacije za kontrolo in pridelovalec oziroma predelovalec.

55. člen
(vodenje in hranjenje pisne dokumentacije)

Nosilec ekološkega kmetijskega gospodarstva oziro-
ma čebelarskega ali ribogojskega obrata mora hraniti doku-
mentacijo, ki dokazuje:

– izvor, vrste in količine vseh nabavljenih snovi oziroma
sestavin ter njihovo uporabo;

– vrsto, količine in kupce prodanih ali predelanih kme-
tijskih pridelkov oziroma živil, razen končnega potrošnika; v
primeru prodaje končnemu potrošniku se beležijo le dnevno
prodane količine.

Podatke se hrani najmanj pet let.

VIII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

56. člen
Ne glede na prvo alineo drugega odstavka 13. člena

tega pravilnika se lahko na podlagi dovoljenja ministrstva do
31. 12. 2003 uporablja seme oziroma vegetativni razmno-
ževalni material, ki ni v skladu s prvo alineo drugega odstav-
ka 8. člena tega pravilnika, če:

– na trgu Slovenije v tem obdobju ni ekološko pridela-
nega semena oziroma vegetativnega razmnoževalnega ma-
teriala ustreznih sort in

– je seme oziroma vegetativni razmnoževalni material
obdelan izključno z dovoljenimi snovmi iz Priloge I.

Ne glede na tretji odstavek 13. člena tega pravilnika se
lahko na podlagi dovoljenja ministrstva do 31. 12. 2004
uporablja sadike za sajenje za ekološko pridelavo, ki niso
bile pridelane v skladu s tem pravilnikom, če:

– na trgu Slovenije ni moč nabaviti ustreznih ekološko
pridelanih sadik in so bila pri pridelavi sadik po saditvi upo-
rabljene le snovi iz Priloge I;

– se sadike do izkopa pridelujejo najmanj šest tednov v
skladu s tem pravilnikom.
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Ne glede na prvi odstavek 24. člena tega pravilnika se
lahko z dovoljenjem organizacije za kontrolo na ekološko
kmetijsko gospodarstvo do 31. 12. 2002 pripelje tudi živali,
ki niso iz ekološke vzreje, če ob oblikovanju osnovne črede
ali jate ni na razpolago zadostnega števila ekološko vzreje-
nih živali in gre za:

– jarčke za prirejo jajc, ki niso starejše od 18 tednov
ob njihovem prihodu na ekološko kmetijsko gospodarstvo;

– pitovne piščance (brojlerje), ki so mlajši od treh dni,
ko zapustijo valilnico;

– teleta in konje, mlajše od 6 mesecev, ki se jih takoj
ko nehajo sesati začne rediti v skladu s tem pravilnikom;

– ovce in koze mlajše od 45 dni, ki se jih takoj, ko
nehajo sesati, začne rediti v skladu s tem pravilnikom;

– pujske, ki takrat ko prenehajo sesati, tehtajo manj
kakor 25 kg in se jih takoj po prenehanju sesanja začne
rediti v skladu s tem pravilnikom.

Ne glede na prvi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in
deveti odstavek 25. člena tega pravilnika, lahko ministrstvo
za objekte, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo tega pravilni-
ka, do 31. decembra 2010 izda soglasje za povečanje
gostote živali v objektih.

Nosilci kmetijskih gospodarstev vložijo vlogo za sogla-
sje iz prejšnjega odstavka z načrtom preureditve objektov pri
organizaciji za kontrolo, ta pa jo strokovno obrazloži in jo
posreduje v soglasje ministrstvu. Ministrstvo ne izda sogla-
sja v primeru, če načrt preureditve ne ureja bivalnih pogojev
v skladu s tem pravilnikom.

Ne glede na prvi odstavek 26. člena tega pravilnika se
lahko govedo do 31.12. 2010 privezuje le v objektih, ki so
bili zgrajeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, če je omogo-
čen prost izpust in je reja v skladu z etološkimi potrebami
živali, v prostorih z dovolj stelje in s posamično obravnavo,
kar predhodno odobri organizacija za kontrolo.

Ne glede na tretji odstavek 30. člena tega pravilnika se
lahko v obdobju do 24. 8.  2005 uporablja omejene odmer-
ke krme, ki ni pridelana ekološko, če na domačem kmetij-
skem gospodarstvu ali trgu ni na voljo ekološke krme. Ta
sme biti največ 10% letne količine za rastlinojede živali in
20% za druge vrste, računano kot odstotek suhe snovi v
krmi kmetijskega porekla. V dnevnem obroku (razen v ob-
dobju sezonskega potovanja čred) sme biti 25% krmil, ki
niso ekološka.

Ne glede na drugi odstavek 37. člena tega pravilnika
se lahko do 31. 12. 2003 prevzemajo roji čebel od družin,
ki niso rejene v skladu s tem pravilnikom.

Ne glede na peti odstavek točke A Priloge I se lahko
kompostirani odpadki iz gospodinjstva uporabljajo le do
31. marca 2002.

Industrijsko apno iz predelave sladkorja iz osemindvaj-
setega odstavka točke A Priloge I, se lahko uporablja le do
31. marca 2002.

Izvleček (vodna raztopina) iz Nicotiana tabacum iz šest-
ega odstavka točke B Priloge I, se lahko uporablja le do
31. marca 2002.

Metaldehid iz trinajstega odstavka točke B Priloge I, se
lahko uporablja le do 31. marca 2002.

Piretroide iz petnajstega odstavka točke B Priloge I, se
lahko uporablja le v obdobju do 31. marca 2002.

Baker v obliki bakrovega hidroksida (trivalentni), bakro-
vega sulfata in bakrovega oksida iz šestnajstega odstavka
točke B Priloge I, se lahko uporablja le v obdobju do 31. mar-
ca 2002.

Mineralna olja iz dvaindvajsetega odstavka točke B Pri-
loge I, se lahko uporabljajo le v obdobju do 31. marca
2002.

Natrijev hidroksid iz desete alinee točke A Priloge II, se
lahko uporablja le do 31. marca 2002.

Izopropanol (propan-2-ol) iz dvanajste alinee točke A
Priloge II, se lahko uporablja le v obdobju do 31. decembra
2006.

Navadni poprovec (Piper nigrum) iz točke B Priloge II,
se lahko uporablja le v obdobju do 30. aprila 2001.

Pesni sladkor iz točke B Priloge II, se lahko uporablja le
v obdobju do 1. aprila 2003.

Pinjenec v prahu iz točke B Priloge II, se lahko uporab-
lja le v obdobju do 31. avgusta 2001.

Laktoza iz točke B Priloge II, se lahko uporablja le v
obdobju do 31. avgusta 2001.

57. člen
(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 321-01-17/01
Ljubljana, dne 30. marca 2001.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRILOGA I

A) GNOJILA IN IZBOLJŠEVALCI TAL

Snov oziroma gnojilo, opis Zahteve glede sestave; pogoji za uporabo

Hlevski gnoj. Uporabo odobri organizacija za kontrolo.
Izdelek oziroma stranski produkt, ki sestoji iz Vrste živine morajo biti navedene.
mešanice iztrebkov živine in rastlinskega Le iz ekstenzivne živinoreje.
materiala (nastilj).

Posušen hlevski gnoj in dehidriran perutninski gnoj. Uporabo odobri organizacija za kontrolo.
Vrste živine morajo biti navedene.
Le iz ekstenzivne živinoreje.

Kompostirani živinski iztrebki, vključno s perutninskim Uporabo odobri organizacija za kontrolo.
gnojem in kompostiranim hlevskim gnojem. Vrste živine morajo biti navedene.

Le iz ekstenzivne živinoreje.
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Snov oziroma gnojilo, opis Zahteve glede sestave; pogoji za uporabo

Gnojevka, gnojnica, itn.. Uporabo odobri organizacija za kontrolo.
Se sme uporabljati po nadzirani fermentaciji oziroma primernem
razredčenju. Vrste živine morajo biti navedene.
Le iz ekstenzivne živinoreje.

Kompostirani odpadki iz gospodinjstva. Kompostirani ločeno zbrani gospodinjski odpadki.
Odpadki morajo biti zgolj rastlinskega in živalskega izvora.
Pridobljeni morajo biti v zaprtem in nadzorovanem sistemu
zbiranja.
Največja dovoljena koncentracija v mg/kg suhe snovi je za
kadmij: 0,7; baker: 70; nikelj: 25; svinec: 45; cink: 200; živo
srebro: 0,4; krom (skupni): 70; krom (VI): 0.
Uporabo odobri organizacija za kontrolo.

Šota. Raba je omejena na vrtnarjenje (zelenjadarstvo, gojenje okrasnih
rastlin in drevnin, drevesnice).

Gline ( npr. perlit, vermikulit, itd.).

Substrat za gojenje gob. Izhodiščni substrat sme vsebovati le sredstva, ki so navedena na
tem seznamu.

Iztrebki (kompost) deževnikov in žuželk.

Gvano. Uporabo odobri organizacija za kontrolo.

Kompostirana mešanica rastlinskega materiala. Uporabo odobri organizacija za kontrolo.

Produkti in stranski produkti rastlinskega izvora
za gnojenje (npr. moka iz pogač po stiskanju semen oljnic,
kakavove lupine, ostanki po izdelavi slada itd.).

Morske alge in izdelki iz alg. Pridobljeni morajo biti neposredno in izključno:
i) s fizikalno obdelavo, vključno z dehidracijo, zamrznitvijo in
mletjem,
ii) z ekstrakcijo v vodo ali s kislimi in/ali bazičnimi vodnimi
raztopinami.
iii) s fermentacijo.
Uporabo odobri organizacija za kontrolo.

Žaganje in lesni sekanci. Iz lesa, ki po poseku ni bil kemično obdelan.

Kompostirano lubje. Iz lesa, ki po poseku ni bil kemično obdelan.

Lesni pepel. Iz lesa, ki po poseku ni bil kemično obdelan.

Mehki surovi fosfat. Vsebnost kadmija največ 90 mg/kg P205

Aluminijev kalcijev fosfat. Vsebnost kadmija največ 90 mg/kg P205.
Uporaba omejena na bazična tla (pH > 7,5).

Thomasova žlindra. Uporabo odobri organizacija za kontrolo.

Surova kalijeva sol (npr.: kainit, silvinit itd.). Uporabo odobri organizacija za kontrolo.

Kalijev sulfat, ki po možnosti vsebuje magnezijevo sol. Le, če je pridobljen iz surove kalijeve soli s fizikalno ekstrakcijo
in po možnosti vsebuje tudi magnezijevo sol.
Uporabo odobri organizacija za kontrolo.

Droži in izvleček iz droži. Amonijeve droži so izključene.

Kalcijev karbonat (npr.: kreda, lapor, zmlet apnenec, Izključno naravnega izvora.
apnenec iz alg, fosfatna kreda).

Magnezijev in kalcijev karbonat naravnega izvora Izključno naravnega izvora.
(npr. magnezijeva kreda, zmlet dolomit in apnenec
z naravno vsebnostjo magnezija itd.).

Magnezijev sulfat (npr. kiezerit)

Raztopina kalcijevega klorida. Le za tretiranje listov jablan pri dokazanem pomanjkanju kalcija.
Uporabo odobri organizacija za kontrolo.

Kalcijev sulfat (mavec). Izključno naravnega izvora.
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Snov oziroma gnojilo, opis Zahteve glede sestave; pogoji za uporabo

Industrijsko apno iz pridelave sladkorja. Uporabo odobri organizacija za kontrolo.

Elementarno žveplo. Uporabo odobri organizacija za kontrolo.

Elementi v sledeh. Uporabo odobri organizacija za kontrolo.

Natrijev klorid. Izključno kamena sol.
Uporabo odobri organizacija za kontrolo.

Kamninska moka.

B) FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA IN DRUGI PRIPRAVKI ZA VARSTVO RASTLIN, ZATIRANJE MRČESA IN
NADZOR V ZGRADBAH IN NAPRAVAH ZA ŽIVALI

B)1. FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA IN DRUGI PRIPRAVKI ZA VARSTVO RASTLIN

Ime Opis; zahteve glede sestave; pogoji za uporabo

Azadirahtin, pridobljen iz Azadirachta indica Insekticid.
(drevesa nim - azadirahte). Uporabo odobri organizacija za kontrolo.

Čebelji vosek. Služi pri obrezovanju.

Želatina. Insekticid.

Hidrolizirane beljakovine. Vaba.
Uporaba le z odobrenimi sredstvi v kombinaciji z ostalimi prim-
ernimi sredstvi iz Priloge II, del B.

Lecitin. Fungicid.

Izvleček (vodna raztopina) iz Nicotiana tabacum. Insekticid.
Uporablja se le proti pršicam na subtropskih vrstah sadnega
drevja (npr. pomarančovec, limonovec) in na tropskih rastlinah
(npr. bananovec) v začetku rastne dobe.
Uporabo odobri organizacija za kontrolo.

Rastlinska olja (npr. metino olje, olje pinije ali borovca, Insekticid, akaricid, fungicid in zaviralec kalitve.
kuminovo olje).

Piretrini, pridobljeni iz Chrysanthemum cinerariaefolium. Insekticid.

Kvazija, pridobljena iz Quassia amara. Insekticid, repelent.

Rotenon, pridobljen iz Derris spp. in Lonchocarpus spp. Insekticid.
in Terphrosia spp. Uporabo odobri organizacija za kontrolo.

Mikroorganizmi (bakterije, virusi in glive) npr. Le sredstva, ki niso genetsko spremenjena.
Bacillus thuringensis, virus granuloze, itn.

Diamonijev fosfat. Vaba.
Uporaba le v pasteh.

Metaldehid. Limacid.
Uporablja se le v pasteh, v katerih je tudi repelent za višje
živalske vrste.

Feromoni. Insekticid, vaba.
Le v pasteh ali vabah.

Piretroidi (le deltametrin ali lambdacihalotrin). Insekticid.
Uporablja se le v pasteh s specifičnimi vabami.
Uprablja se le za zatiranje Batrocera oleae in. Ceratitis capitata
wied.
Uporabo odobri organizacija za kontrolo.

Baker v obliki bakrovega hidroksida, bakrovega Fungicid.
oksiklorida, (trivalentnega) bakrovega sulfata, Uporabo odobri organizacija za kontrolo.
bakrovega oksida.
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Ime Opis; zahteve glede sestave; pogoji za uporabo

Etilen. Uporablja se za zorenje banan.

Kalijeva sol maščobnih kislin (mehko milo). Insekticid.

Kalijev galunovec - boksit (kalinit). Preprečuje zorenje banan.

Žvepleno apno (kalcijev polisulfid) Fungicid, insekticid, akaricid.
Uporabo odobri organizacija za kontrolo.

Parafinsko olje. Insekticid, akaricid.

Mineralna olja. Insekticid, fungicid.
Uporabljajo se le za varstvo sadnega drevja, oljk, .vinske trte in
tropskih sadnih rastlin (npr. bananovcev).
Uporabo odobri organizacija za kontrolo.

Kalijev permanganat Fungicid, baktericid.
Uporablja se za varstvo sadnega drevja, vinske trte in oljk.

Kremenčev pesek. Repelent.

Žveplo. Fungicid, akaricid, repelent.

C) KRMNE SUROVINE

Proizvod Vrsta/Oblika

Krmne surovine rastlinskega izvora:
Zrnje žit, izdelki iz njih in stranski proizvodi Oves kot zrnje, zdrob, kosmiči, krmilna moka, luščine in otrobi;
pri njihovi predelavi. ječmen kot zrnje, zdrob, gluten in krmilna moka; riž kot zrnje ali

drobljenec; otrobi in pogače iz kalčkov; proso kot zrnje in zdrob;
rž kot zrnje, zdrob, krmilna moka in otrobi; sirek kot zrnje in
zdrob; pšenica kot zrnje, zdrob, krmilna moka, otrobi, glutenska
moka, gluten in kalčki; pira kot zrnje in zdrob; tritikala kot zrnje in
zdrob; koruza kot zrnje, zdrob, krmilna moka, otrobi, pogače iz
kalčkov, glutenska moka in gluten; slad; pivske tropine.

Semena oljnic plodovi oljk, njihovi proizvodi in stranski Seme oljne ogrščice, ogrščične pogače in luščine; soja kot
proizvodi njihove predelave. zrnje,

praženo sojino zrnje, sojine pogače in luščine; sončnična
semena in pogače; bombaž kot semena in pogače; laneno zrnje
in pogače; sezamova semena in pogače; palmina zrnja in
pogače; bučne pogače; oljčne tropine (iz mehanskega stiskanja
oljk).

Semena stročnic, njihovi izdelki in stranski proizvodi Zrnje čičerke kot zrna; zrnje leče; zrnje grašice primerno
njihove predelave. toplotno obdelano; zrnje graha, zdrob in otrobi; zrnje boba,

seme lupine.

Gomolji in koreni, njihovi izdelki in stranski proizvodi Pesni rezanci, posušena pesa; krompir; topinambur, krompirjeva
njihove predelave. pulpa (stranski izdelek pri proizvodnji škroba); korenje, koleraba,

strniščna repa in krmna pesa, sladkorna pesa in stranski izdelki
pri proizvodnji sladkorja.

Druga semena, plodovi oziroma sadeži, Jabolčna kaša, paradižnikova kaša, grozdne tropine, sadne kaše
njihovi izdelki in stranski izdelki. V to kategorijo so (sadje, ki je pridelano na ekoloških kmetijskih gospodarstvih
vključene naslednje sestavine: v Sloveniji).

Voluminozna krma. Lucerna, lucernina moka, detelja, moka iz detelje, trava, travna
moka, seno, silaža, žitna slama in listje korenovk.

Druge rastline, njihovi izdelki in stranski izdelki. Melasa kot sredstvo za vezavo v krmnih mešanicah, moka iz alg
(pridobljena s sušenjem in mletjem alg in izprana, da se zmanjša
vsebnost joda), moke in izvlečki iz rastlin, rastlinski beljakovinski
izvlečki (predvideni samo za mlade živali), začimbe in zelišča.
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Proizvod Vrsta/Oblika

Krmne surovine živalskega izvora:
Mleko in mlečni izdelki. Surovo mleko, mleko v prahu, posneto mleko, posneto mleko v

prahu, pinjenec, pinjenec v prahu, sirotka, sirotka v prahu,
sirotka v prahu z nižjo vsebnostjo sladkorja, beljakovine sirotke v
prahu (izločene z mehansko obdelavo), kazein v prahu, laktoza v
prahu.

Ribe, druge morske živali, njihovi izdelki in stranski izdelki. Ribe in nerafinirano ribje olje; avtolizati, hidrolizati in proteolizati, iz
rib, mehkužcev in rakov pridobljeni z encimsko reakcijo, v tekoči
obliki ali ne, namenjeni samo mladim živalim; ribja moka.

Krmne surovine mineralnega izvora:
Natrij: neprečiščena morska sol,

groba kamena sol,
natrijev sulfat,
natrijev karbonat,
natrijev bikarbonat (jedilna soda),
natrijev klorid (kuhinjska sol).

Kalcij: lithotamnion,
školjčne lupine morskih živali (vključno s sipinimi kostmi),
kalcijev karbonat (apnenec),
kalcijev laktat,
kalcijev glukonat.

Fosfor: kostni dikalcijev fosfatov precipitat,
defluorirani dikalcijev fosfat,
defluorirani monokalcijev fosfat.

Magnezij: anhidridni magnezij,
magnezijev sulfat,
magnezijev klorid,
magnezijev karbonat.

Žveplo: natrijev sulfat.

D) KRMNI DODATKI, DOLOČENI IZDELKI, KI SE UPORABLJAJO V PREHRANI ŽIVALI IN PREDELOVALNI
PRIPOMOČKI, KI SE UPORABLJAJO V KRMILIH

Mikroelementi Spojine/Oblika

Železo: železov (II) karbonat,
železov (II) sulfat monohidrat,
železov (III) oksid.

Jod: kalcijev jodat, anhidrid,
kalcijev jodat, heksahidrat,
kalijev jodid.

Kobalt: kobaltov (II) sulfat monohidrat in/ali heptahidrat,
osnovni kobaltov (II) karbonat, monohidrat.

Baker: bakrov (II) oksid,
osnovni bakrov (II) karbonat, monohidrat,
bakrov (II) sulfat pentahidrat.

Mangan: manganov (II) karbonat,
manganov (II) oksid in manganov (III)
oksid,
manganov (II) sulfat, mono-in/ali
tetrahidrat.

Cink: cinkov karbonat,
cinkov oksid,
cinkov sulfat mono-in/ali hepta-hidrat.
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Mikroelementi Spojine/Oblika

Elementa v sledovih

Molibden: amonijev molibdat,
natrijev molibdat.

Selen: natrijev selenat,
natrijev selenit.

Vitamini, provitamini in kemično jasne snovi s
podobnim učinkom

Vitamini: Skladno s predpisi, ki urejajo področje kakovosti in zdravstvene
ustreznosti krme.

Encimi: Skladno s predpisi, ki urejajo področje kakovosti in zdravstvene
ustreznosti krme.

Mikroorganizmi: Skladno s predpisi, ki urejajo področje kakovosti in zdravstvene
ustreznosti krme.

Konzervansi: mravljična kislina le za silažo,
ocetna kislina le za silažo,
mlečna kislina le za silažo,
propionska kislina le za silažo.

Sredstva za vezavo, sredstva proti sesirjenju koloidni kremen,
in sredstva za strjevanje: diatomejska zemlja (Kieselgur)

sepiolit,
bentonit,
kaolinit,
vermikulit,
perlit.

Določeni izdelki, ki se uporabljajo v prehrani živali. Skladno s predpisi, ki urejajo področje kakovosti in zdravstvene
ustreznosti krme.

Silirni dodatki: morska sol, groba kamena sol, encimi, kvas, sirotka, sladkor,
pesni rezanci, žitna moka, melasa, mlečnokislinske bakterije in
druge bakterije, ki se uporabljajo za pripravo silaže.
Kadar vremenske razmere ne dovoljujejo ustrezne fermentacije,
lahko organizacija za kontrolo odobri uporabo mlečne, mravl-
jične, propionske in ocetne kisline za pripravo silaže.

Izdelki, dovoljeni za čiščenje in razkuževanje zgradb kalijevo in natrijevo milo,
in naprav za živino (npr. opreme in orodja): voda in para,

apneno mleko,
apno,
živo apno,
natrijev hipoklorit (npr. kot tekoče belilo),
kavstična soda ali lužni kamen,
jedek kalijev karbonat,
vodikov peroksid,
naravni rastlinski izvlečki,
citronska, perocetna, mravljična, mlečna, oksalna in ocetna
kislina,
alkohol,
dušikova kislina (mlekarska oprema),
fosforna kislina (mlekarska oprema).
formaldehid (izdelki za čiščenje in razkuževanje seskov ter
mlekarskih naprav (pripomočkov),
natrijev karbonat.
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PRILOGA II

A) DOVOLJENE SESTAVINE NEKMETIJSKEGA IZVORA V PREDELAVI ŽIVIL

A)1. ADITIVI ZA ŽIVILA, VKLJUČNO Z NOSILCI ADITIVOV

IME POSEBNI POGOJI

E 170 kalcijev karbonat

E 270 mlečna kislina

E 290 ogljikov dioksid

E 296 jabolčna kislina

E 300 askorbinska kislina

E 306 izvleček bogat s tokoferolom antioksidant v oljih in maščobah

E 322 lecitini

E 330 citronska kislina

E 333 kalcijevi citrati

E 334 vinska kislina (L(+)-)

E 335 natrijev tartrat

E 336 kalijev tartrat

E 341(i) kalcijevi fosfati moka s sredstvi za vzhajanje

E 400 alginska kislina

E 401 natrijev alginat

E 402 kalijev alginat

E 406 agar-agar

E 407 karagenan

E 410 gumi iz zrn rožičevca

E 412 guar gumi

E 413 tragakant

E 414 arabski gumi

E 415 ksantan

E 416 karajski gumi

E 422 glicerol rastlinski izvlečki

E 440(i) pektin

E 500 natrijevi karbonati

E 501 kalijevi karbonati

E 503 amonijevi karbonati

E 504 magnezijevi karbonati

E 516 kalcijev sulfat nosilec

E 524 natrijev hidroksid površinska obdelava za luženje peciva (Laugengebäck)

E 551 silikon dioksid sredstvo proti sprijemanju za zelišča in dišavnice

E 938 argon

E 941 dušik

E 948 kisik

A)2. AROME
Arome se uporabljajo v skladu s predpisi, ki urejajo uporabo arom.

A)3. VODA IN SOL
- pitna voda;
- soli (z natrijevim ali kalijevim kloridom kot osnovnima sestavinama), ki se običajno uporabljajo pri predelavi živil.
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A)4. KULTURE MIKROORGANIZMOV
Kulture mikroorganizmov, ki se na splošno uporabljajo pri predelavi živil, z izjemo gensko spremenjenih organizmov.

A. 5. MINERALI (VKLJUČNO Z ELEMENTI V SLEDEH), VITAMINI, AMINOKISLINE IN DRUGE DUŠIKOVE SPOJINE
Minerali (vključno z elementi v sledeh), vitamini, aminokisline in druge dušikove spojine so dovoljeni le, če je njihova
uporaba v živilih, ki jih vsebujejo, predpisana z zakonom.

A. 6. POMOŽNA TEHNOLOŠKA SREDSTVA IN DRUGE SNOVI OZIROMA IZDELKI, KI JIH JE DOVOLJENO UPORA-
BLJATI V PREDELAVI EKOLOŠKO PRIDELANIH SESTAVIN KMETIJSKEGA IZVORA V SKLADU S 4. ČLENOM TEGA
PRAVILNIKA

Ime Posebni pogoji za uporabo
voda
kalcijev klorid sredstvo za koagulacijo
kalcijev karbonat
kalcijev hidroksid
kalcijev sulfat sredstvo za koagulacijo
magnezijev klorid (ali nigari) sredstvo za koagulacijo
kalijev karbonat sušenje grozdja
natrijev karbonat proizvodnja sladkorja
citronska kislina proizvodnja olja in hidroliza škroba
natrijev hidroksid izdelava sladkorja, izdelava olja iz oljne repice (Brassica spp.)
žveplena kislina proizvodnja sladkorja
izopropanol (propan-2-ol) v postoku kristalizacije sladkorja
ogljikov dioksid
dušik
etanol topilo
taninska kislina pripomoček pri filtriranju
albumin iz beljaka
kazein
želatina
želatina iz ribjih mehurjev
rastlinska olja maziva, sredstva proti sprijemanju ali sredstva proti penjenju
silicijev oksid kot gel ali koloidna raztopina
aktivno oglje
smukec
bentonit
kaolin
kremenčev pesek
perlit
lešnikove lupine
riževa moka
čebelji vosek sredstvo proti sprijemanju
karnavbov vosek sredstvo proti sprijemanju
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B) SESTAVINE KMETIJSKEGA IZVORA, KI NISO BILE PRIDELANE EKOLOŠKO, V SMISLU 4. ČLENA TEGA
PRAVILNIKA

NEPREDELANI RASTLINSKI PRIDELKI
IN IZDELKI, PRIDOBLJENI IZ NJIH

Užitni sadeži, oreški in semena: želod ( Quecus spp),
orehi kolovca (Cola acuminata),
kosmulje (Ribes uva-crispa L.),
marakuja ali pasjonka (Passiflora edulis),
posušene maline (Ribes idaeus L.) v prahu,
posušen rdeči ribez (Ribes rubrum L.) v prahu,

Začimbe in dišavnice: navadni poprovec (Piper nigrum)
ameriški (perujski) poprovec (Schinus molle)
hrenovo seme ( Armoracia rusticana),
langvas (Langus galanga; syn. Alpinia officinarum),
barvilni rumenik (Carthamus tinctorius)
vodna kreša (Nasturtium officinale);

Razno: alge, vključno z morsko travo.

RASTLINSKI IZDELKI

Maščobe in olja, rafinirana ali nerafinirana, kakava   (Theobroma cacao),
vendar ne kemijsko modificirana, ki niso kokosa   ( Cocos nucifera),
pridobljena iz: oljk    (Olea europaea),

sončnic   (Helianthus annus),
palm   (Elaeis guineensis),
oljne repice (ogrščice) (Brassica napus, rapa),
barvilnega rumenika (Carthamus tinctorius),
sezama   (Sesamum indicum),
soje    (Glycine max).

Sladkor, škrob in drugi izdelki iz žit in gomoljev: pesni sladkor,
fruktoza,
riževi lističi,
nekvašeni kruhovi lističi,
kemično nespremenjen škrob iz riža in voščene koruze.

Razno: proteinov graha (Pisum spp.),
rum: pridobljen samo iz soka trsnega sladkorja.

ŽIVALSKI PROIZVODI:

pinjenec v prahu,
želatina,
užitni vodni organizmi, ki ne izvirajo iz akvakulture,
laktoza,
zmetki ali sirotka v prahu.

PRILOGA III

MAKSIMALNO ŠTEVILO ŽIVALI NA HEKTAR

VRSTA IN KATEGORIJA ŽIVALI NAJVEČJE DOVOLJENO ŠTEVILO ŽIVALI NA HEKTAR
Vrednost, ki ustreza 170 kg N/ha/leto

konji, starejši od 6 mesecev 2

teleta za pitanje 5

drugo govedo, staro manj kot leto dni 5

biki in voli od enega do dveh let 3,3
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VRSTA IN KATEGORIJA ŽIVALI NAJVEČJE DOVOLJENO ŠTEVILO ŽIVALI NA HEKTAR
Vrednost, ki ustreza 170 kg N/ha/leto

telice, stare od enega do manj kot dve leti 3,3

biki in voli - stari več kot dve leti 2

breje telice 2,5

telice za pitanje starejše od 2 let 2,5

krave mlečne pasme 2

krave mesno mlečne pasme 2

druge krave 2,5

kunci za vzrejo 100

ovce 13,3

koze 13,3

pujski - tekači 74

plemenske svinje 6,5

prašiči pitanci 14

drugi prašiči 14

pitovni piščanci 580

kokoši nesnice 230

PRILOGA IV

MINIMALNE ZAHTEVANE NOTRANJE IN ZUNANJE POVRŠINE OBJEKTOV IN DRUGE BIVALNE POTREBE
POSAMEZNIH ŽIVALSKIH VRST IN NAČINOV PRIREJE

Govedo, ovce in prašiči Površina v hlevu Zunanja površina
(neto površina na razpolago živalim) (površina za izpust brez pašnikov)

Minimalna živa teža (kg) m2/žival m2/žival

Vzrejanje in pitanje goveda in konjev do 100 1,5 1,1
do 200 2,5 1,9
do 350 4,0 3
nad 350 5 ali minimalno 3,7 zminimalno

1 m2/100kg žive 0,75m2/100kg
mase žive mase

Krave mlečnih pasem 6 4,5

Plemenski biki 10 30

Ovce in koze 1,5 na ovco/kozo 2,5
0,35 na z 0,5 na

jagnje/kozlička  jagnje/kozlička

Svinje, ki so skotile, s prašički do 40 dni 7,5 na svinjo 2,5

Prašiči za pitanje do 50 0,8 0,6
do 85 1,1 0,8

do 110 1,3 1

Pujski čez 40 dni in do 30 kg 0,6 0,4

Prašiči za vzrejo 2,5 ženski 1,9 ženski
6,0 moški 8,0 moški



Uradni list Republike Slovenije Št. 31 / 28. 4. 2001 / Stran 3393

Perutnina Površina v hlevu Zunanja površina
neto površina na razpolago živalim površine na razpolago

za kroženje, m2/na žival

število živali/m2 cm grede/žival [...] /gnezdo

Kokoši nesnice 6 18 8 kokoši nesnic 4, pod pogojem,
na gnezdo ali v primeru da ni presežena meja
skupnega gnezda 170 kg N/ha/leto
120 cm2 na nesnico

Perutnina za pitanje 10 z maksimalno 20 4 pri pitovnih piščancih
(v stalnem hlevu) 21 kg telesne mase (samo za pegatke) (brojlerji) in pegatke

na m2 4,5 pri racah
10 pri purah
15 pri goseh
Pri vseh zgoraj omen-
jenih vrstah meja 170 kg
N/ha/leto ne sme biti
presežena

Perutnina za pitanje 16 v mobilnih 2,5, pod pogojem,
v mobilnem hlevu hlevih ali kurnicah da ni presežena meja

z največ 30 kg 170 kg N/ha/leto
telesne mase na m2

1 Samo v primeru mobilnih bivališč, ki ne presegajo 150 m2 talne površine, ki ostane ponoči odprta.

1910. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev

v Republiki Sloveniji

Na podlagi 28. člena zakona o fitofarmacevtskih sred-
stvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

S E Z N A M
registriranih fitofarmacevtskih sredstev

v Republiki Sloveniji

I. Fitofarmacevtska sredstva, ki so registrirana za pro-
met in uporabo v Republiki Sloveniji
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Št. 327-02-9/01
Ljubljana, dne 11. aprila 2001.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Franc But l. r.
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1911. Odločba o prenehanju veljavnosti odločbe o
prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domače in
divje perutnine ter izdelkov in surovin, ki izvirajo
od domače in divje perutnine iz regij Toscana,
Emilia-Romagna, Marche, Friuli-Venezia Giulia,
Umbrija, Lombardija in Piemonte

Na podlagi 2. točke 120.a člena zakona o veterinar-
stvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in 101/99,
98/99 – ZZZiv, 8/00 – ZUT) v zadevi preprečevanja vnaša-
nja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji izdaja direktor Vete-
rinarske uprave Republike Slovenije

O D L O Č B O
o prenehanju veljavnosti odločbe o prepovedi

uvoza in prevoza pošiljk domače in divje
perutnine ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od

domače in divje perutnine iz regij Toscana,
Emilia-Romagna, Marche, Friuli-Venezia Giulia,

Umbrija, Lombardija in Piemonte

I
Odločba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domače

in divje perutnine ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od doma-
če in divje perutnine iz regij Toscana, Emilia-Romagna, Mar-
che, Friuli-Venezia Giulia, Umbrija, Lombardija in Piemonte
(Uradni list RS, št. 71/00) preneha veljati.

II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-298/00-1
Ljubljana, dne 20. aprila 2001.

Direktor
Veterinarske Uprave RS

mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.

1912. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza
v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja
Republike Slovenije za določene pošiljke zaradi
preprečitve vnosa slinavke in parkljevke

Na podlagi 2. točke 120.a člena zakona o veterinar-
stvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in 101/99,
98/99 – ZZZiv, 8/00 – ZUT) v zadevi preprečevanja vnaša-
nja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji izdaja direktor Vete-
rinarske uprave Republike Slovenije

O D L O Č B O
o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza v

Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja
Republike Slovenije za določene pošiljke zaradi

preprečitve vnosa slinavke in parkljevke

I
V VI. delu odločbe o prepovedi uvoza v Republiko

Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije za
določene pošiljke zaradi preprečitve vnosa slinavke in par-
kljevke (Uradni list RS, št. 25/01) se za petim odstavkom
doda šesti odstavek, ki se glasi:

»Iz držav, navedenih v prvem odstavku tega dela odloč-
be, je dovoljen uvoz laktoze za uporabo v farmacevtski in-
dustriji, pod pogojem, da je obdelana v skladu z določbami
točke a) petega odstavka tega dela odločbe.«.

II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-173/01-1
Ljubljana, dne 24. aprila 2001.

Direktor
Veterinarske uprave RS

mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.

1913. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državni upravi

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 in
60/99) ter v skladu z določbami zakona o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih (Ura-
dni list RS, št. 87/97 in 9/98) Ministrstvo za notranje zade-
ve objavlja

Z N E S K E
povračil, nadomestil in drugih prejemkov

za zaposlene v državni upravi

Od 18. aprila 2001 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 10.147 SIT,
– študentom 20.776 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 51.004 SIT,
– za 20 let delovne dobe 76.507 SIT,
– za 30 let delovne dobe 102.009 SIT;
3. kilometrina 55,23 SIT;
4. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, če ni

možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilo-
meter 27,61 SIT;

5. terenski dodatek 873 SIT.

Št. 0102-9-142-03-1/01-8
Ljubljana, dne 18. aprila 2001.

Minister
za notranje zadeve

dr. Rado Bohinc l. r.

BANKA SLOVENIJE

1914. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 30. 4.  do 6.  5.
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
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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 30. 4.  do 6.  5. 2001

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

AC COMMERCE D.O.O. 05100-8010032702
AGROMARKET IN SERVIS, D.O.O.

RIBNICA 02321-0011863444
AGROS D.O.O. RIBNICA 02321-0019561946
ALBA, MOJSTRANA, D.O.O. 07000-0000062849
ALPOS EKOLOŠKA PEČ D.O.O.

ŠENTJUR 06000-0114194519
AM-INVEST D.O.O. LJUBLJANA 06000-0084829806
AMS-FLIGHT, D.O.O. 30000-0003689819
ANDOTEHNA, D.O.O. RIBNICA 02321-0013457445
ARENA MUSIC D.O.O. 05100-8010034642
ARTS LINE D.O.O. 03158-1012423797
ASK SLAMMER 02010-0050731160
ATELJE VILLA D.O.O. 10100-0029035878
ATKA-PRIMA D.O.O. LAŠKO 06000-0090265977
AVTO BREČKO D.O.O. LAŠKO 06000-0116020641
AVTO SLIVNICA D.O.O. 02029-0013288908
AVTO TREBNJE D.O.O. 03153-1012332086
BAJTA D.O.O. LAŠKO 06000-0083235902
BBMC D.O.O. 02010-0019708329
BENEIDEJA D.O.O. 04102-0000207858
BERISHA & CO. D.O.O. 10100-0029035975
BIETAL D.O.O. 04430-0000199061
BIJOL D.O.O. 05100-8000040441
BIMED D.O.O. 14000-0531298182
BIPA D.O.O. ŠEMPETER

PRI GORICI 04750-0000206467
BIRO V 4 D.O.O. 02011-0010265621
BON D.O.O.-TRGOVSKO POD. 10100-0000061202
BUKOVAC D.O.O. 03113-1007576972
C & P INŽENIRINGI D.O.O.

ROGAŠKA SLATINA 06000-0077703022
CARKA D.O.O. 02033-0015497305
CENTER TLT KUNSTEK 03115-1012824477
CHARGONET POSLOVNI

PROJEKTI D.O.O. 02373-0013438116
ČREŠNJAR D.O.O. 05100-8010033187
DAVIDA D.O.O. 04515-0000215266
DIA D.O.O. 14000-0561530560
DR. RAČUN. IN FINANČNIKOV -

DRAFIT TRŽIČ 07000-0000063334
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV

SEVERNE ŠTAJERSKE 04515-0000202365
DRUŠTVO UPOKOJENCEV

MAKOLE 04430-0000204687
DRUŠTVO ZA PROSTO LETENJE

POSOČJE 04753-0000210879
DUEL, D.O.O., KRANJ 07000-0000050530
DUMIDA AVTO D.O.O. 02280-0018769331
E.D.T. SERVIS D.O.O. 33000-2838108441
ECO PAP D.O.O. CELJE 06000-0527477084
ELDIS D.O.O. 04515-0000211968
ELGO-LINE D.O.O. 02029-0019890728
EMKA D.O.O. 03181-1009447583
ENERGETSKI SERVIS D.O.O. 33000-7321322535
ENERGETSKI SERVIS E.S. D.O.O. 33000-7467078615
ENERGOCOMMERC E.C. D.O.O. 33000-5883255631
ESSILOR D.O.O. 25100-9702593162
EUREKA D.O.O. 30000-0002994717
EUROSPLET D.O.O. 20470-0053992188
FECRO D.O.O. 05100-8010033284
FINAL D.O.O. 03130-1000220726
GEOS D.O.O. GORNJA RADGONA 12341-0012860444
GEOSS D.O.O. AJDOVŠČINA 04751-0000202926
GOFRUT D.O.O. 04750-0000215585

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

GP GRADIŠČE D.D. CERKNICA 02029-0014423517
GRADIA D.O.O. CELJE 06000-0104953426
GTM-REPOVŽ GOSTINSKO IN

TRGOVSKO PODJETJE D.O.O. 02379-0016292920
GTP KRAMBERGER D.O.O. 04102-0000208246
HERVIS D.O.O. 03171-1012533255
HICON BREŽICE D.O.O. 04802-0000215462
HLAPON D.O.O. ŠENTJUR 06000-0105844468
HORTIKULTURNO DRUŠTVO

LAŠKO 06000-0007414494
HYUNDAI TREBNJE D.O.O. 03153-1012457992
IMPOL 2000 02280-0051449698
INO D.O.O. ŽIRI 24401-9004257192
IZOELEKTRO D.O.O. 04515-0000204790
JAAR D.O.O. 14000-0558222957
JAN-MAR D.O.O. 02010-0019315382
JEKON D.O.O. 04102-0000207373
JOKR D.O.O. 14000-0568559180
KASTEL D.O.O. 03181-1007625244
KETO D.O.O. CERKNICA 02029-0016276702
K-KOVIZ D.O.O. 20470-0015573107
KL-BRAZDA D.O.O. 02021-0012690422
KLUB BORILNIH VEŠČIN

TEA KWON-DO IZOLA 10100-0029028894
KMEČKA ZADRUGA

SEVNICA Z.O.O. 02379-0017284454
KO-GA ČRETNIK &

DRUŽABNIKI D.N.O. 03118-1012026990
KOMPAKT KOMLJANC & K. D.N.O. 03110-1012299176
KONJENIŠKO DRUŠTVO SOČA

IDRSKO 04753-0000210297
KONTING D.O.O. LAŠKO 06000-0098985113
KONTROL-PIN D.O.O. KOBARID 04753-0000208357
KOS COMPUTERS D.O.O. 10100-0029035587
KT TECHNOLOGY D.O.O. 02011-0019142964
KULT. UMETN. DRUŠTVO

DOLINEC GANČANI 12346-0016435716
KULTURNO DRUŠTVO ANTON

MARTIN SLOMŠEK PONIKVA 06000-0007932474
KULTURNO DRUŠTVO BENEDIKT 04102-0000202620
KULTURNO DRUŠTVO GRIČ

VEČJE BRDO 06000-0518625058
KULTURNO DRUŠTVO ZGBLJENA

LEGIJA 10100-0029035781
KURIVO GORICA D.D.

NOVA GORICA 14000-0502513335
KZ HOČE Z.O.O. 19100-0010008126
LA&CO. D.O.O. 04515-0000204887
LESJAK D.O.O. 03110-1008702804
LEVEX D.O.O. GRAHOVO 02029-0018238042
LIMO D.O.O. KOBARID 04753-0000192449
LISJAK D.O.O. 03126-1007751614
LOCI D.O.O. 02083-0011316968
LOVSKA DRUŽINA DOLENJA VAS 02321-0010655503
LOVSKA DRUŽINA PREM 10100-0029036266
LOVSKA DRUŽINA RADVANJE 04515-0000215654
LOVSKA DRUŽINA SODRAŽICA 02321-0014325789
M & CO.B. D.O.O. 02083-0013849929
M & M TURIST D.O.O. 02922-0015524457
M.ROGEL D.O.O. 02010-0015417049
MACURA LINE D.O.O. 02083-0087817958
MADISON SYSTEMS D.O.O. 04515-0000205760
MAKROCOM D.O.O. ŠENTJUR 06000-0110062998
MALNAR, D.O.O. KOČEVJE 02320-0011934885
MARVINGRAD D.O.O. 04750-0000207534
MEDICO-DENT ŠIRCA IN

PREPADNIK DNO 03104-1012466019
MEENEL D.O.O. 04430-0000198964
MERINKA MARIBOR D.D. 02280-0015571920
MERINKA TKANINA D.O.O. 02280-0012252289
MESARSTVO ŠENTJUR D.D.

ŠENTJUR 06000-0026494685
MIK D.O.O. 11971-0011051482



Stran 3412 / Št. 31 / 28. 4. 2001 Uradni list Republike Slovenije

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

MIKROGRAFIJA TRG. D.O.O. 11971-0017355221
MIKROSAG-NOVA D.O.O. 04515-0000210513
MINERALKA D.O.O. 05100-8010029986
MINERALKA D.O.O. 29000-0001907653
MIPEX D.O.O. LJUBLJANA 06000-0084108029
MIRAGE HOLOGRAFHY

STUDIO D.O.O. 03150-1009923141
MLADOST ŠPORTNO DRUŠTVO

REČICA OB SAVINJI 06000-0014375893
NEWPORT MEDICAL LTD.

PODRUŽNICA LJUBLJANA 30000-0080071693
NIEROS METAL D.O.O. 05100-8000040635
NUGGET D.O.O. 20470-0011769543
ORION INVEST LTD D.O.O. 33000-2062098547
ORION LTD D.O.O. 33000-2668094795
OZ RDEČEGA KRIŽA ŠENTJUR 06000-0007331850
PAF EXPORT-IMPORT D.O.O. 04102-0000207955
PAMPS D.O.O. 02010-0010743880
PEI SPRAY TEHNIKA

GLUNEC IVAN D.O.O. 04515-0000205954
PEKARNA BAŠKOVČ D.O.O. 02027-0052829504
PEKARNA BRUMAT D.O.O. 14000-0598661384
PETRIČ D.O.O. AJDOVŠČINA 14000-0556531665
PETRIČ D.O.O. AJDOVŠČINA 04751-0000209910
PGD BABNO POLJE 02028-0017948740
PGD BRITOF 07000-0000063043
PGD ČREŠNJEVCI 12341-0010571535
PGD DOLENJA VAS 02029-0013117315
PGD PREDOSLJE 07000-0000063431
PGD RAKEK 02026-0016167045
PGD SVETI GREGOR 02321-0010138978
PILON D.O.O. CELJE 06000-0086474926
PLANINSKO DRUŠTVO TOLMIN 04753-0000206126
PLASTIKA MOZAIK D.O.O. 02028-0017874923
POLIDENT D.D. 14000-0509454267
POLIDENT D.D. 04750-0000208504
POLZELA D.D. 11970-0011726360
PORTAL BRUNČEK & B D.N.O. 03100-1012194227
PRESTIŽ D.O.O. 24800-9004278963
PROGALANT D.O.O. AJDOVŠČINA 04751-0000146957
PROTECHNIK D.O.O. 02010-0089327945
R.B.TRADING D.O.O. 05100-8000071481
RABER D.O.O. LAŠKO 06000-0530713974
RAIFFEISEN D.O.O. 04102-0000208731
RANKOM D.O.O. PODSKRAJNIK 02029-0013279402
RECOM D.O.O.

ŠENTJUR PRI CELJU 06000-0352364051
REFLEX GORNJA RADGONA D.O.O. 12341-0016278724
RE-ING D.O.O. 05100-8010033381
RIBIŠKA DRUŽINA CERKNICA 02029-0014996690
RIBNIŠKI ŠTUDENTSKI KLUB

RIBNICA 02321-0010941265
S & B TRADE D.O.O. 33000-5765705017
SAC’S D.O.O. 04751-0000203023
SEMEVIT D.O.O. 04102-0000215327
SGG DRUŽBA

POOBLAŠČENKA D.D. 04753-0000186629
SIMPACK D.O.O. LAŠKO 06000-0142144196
SIND.VZGOJE, IZOBR. IN

ZNAN. SLO.-LES. ŠOLE 04515-0000210125
SIND. ZAV. SRED. ZDRAV. ŠOLE

M. SOBOTA 12340-0013185540
SINDIKAT AET TOLMIN 04753-0000210394
SINDIKAT DOMA UPOKOJENCEV

PODBRDO 04753-0000209327
SINDIKAT DRUŽBE E ŠPORT

ŠENTJUR 06000-0896514554
SINDIKAT KOMUNALA TREBNJE 11971-0019395616
SINDIKAT OBČ. GORNJA RADGONA 12341-0011279635
SINDIKAT PODJ. GEP KARTONAŽA 12340-0012927520
SINDIKAT PODJETJA PECIVO D.D. 14000-0598985073
SINDIKAT SGG TOLMIN 04753-0000209424
SINDIKAT VVO ŠENTJUR 06000-0018299058

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

SINDIKAT ZAVODA OŠ HRUŠEVEC 06000-0141346565
SKLAD DELA RIBNICA 02321-0051719774
SLOPRINT D.O.O. 04515-0000196060
SMUČARSKO DRUŠTVO

MARIBOR-ŽELEZNIČAR 04515-0000206342
SNAGA D.O.O. 04515-0000175787
SOŠKO GOZDNO

GOSPODARSTVO D.D. 04753-0000186532
SPAR SLOVENIJA D.O.O. 03171-1008727169
SSS SINDIKAT DELAVCEV VZGOJE,

IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI
ZA DOLENJSKO NOVO MESTO 11970-0015429044

SSS SINDIKAT DRUŠTEV IN
OSTALIH ORGANIZACIJ
NOVO MESTO 11970-0016313102

STIEFELKÖNIG D.O.O. 02280-0019644174
STRELSKO DRUŠ. KOLOMAN

FLISAR TIŠINA 12340-0088950591
ŠENTJURSKE NOVICE D.O.O.

ŠENTJUR 06000-0105036264
ŠPORTNO DRUŠTVO CARINIK 10100-0029034714
ŠPORTNO DRUŠTVO REČICA 06000-0892985888
ŠPORTNO DRUŠTVO SOČA KANAL 04750-0000209183
ŠPORTNO DRUŠTVO SV. ANA 04102-0000210477
ŠPORTNO DRUŠTVO VOLIČINA 04102-0000210671
T&M D.O.O. 04430-0000198770
TC RAHTEL D.O.O. 20470-0018475541
TD GORICA D.O.O. 14000-0552826750
TERMOTEHNA D.O.O. 05100-8000013669
TERMOTEHNA D.O.O. 25100-9702867187
TIMING D.O.O. 03110-1010530284
TOLOS D.O.O 02312-0018522450
TOM & TJAŽ D.O.O. 04750-0000213160
TOVARNA BOVDENOV IN

PLASTIKE D.D. 04102-0000206209
TOVO TRADE D.O.O. 04515-0000206924
TRIM HOKEJ KLUB 02010-0020111849
TRIMO D.D. 03153-1005316755
TROŠPORT EXCLUSIVE D.O.O. 25100-9704342169
TURISTIČNO DRUŠTVO RIBNICA 02321-0014253912
TVD PARTIZAN RIMSKE TOPLICE 06000-0006364954
VBRIZG - SCHULLER IN OSTALI 06000-0145126073
VELECO COMMERCE D.O.O. 19100-0010003858
VETERINARSKA AMBULANTA

LJUBLJANA D.O.O. 02054-0011628983
VI-DVA D.O.O. 10100-0029035393
VITANEST D.O.O. 14000-0140459865
VITRA-TRADE, D.O.O. SODRAŽICA 02321-0012317598
VOLAVŠEK D.O.O. 02085-0013539625
VRTNARIJA NAJDI D.O.O. 03115-1007928402
VULKAN DESIGN D.O.O. 02379-0020069324
VZAJEMNOST D.O.O. 04515-0000216236
WIENERBERGER OPEKARNA

ORMOŽ D.D. 04103-0000211010
WIT B D.O.O. 03128-1012860409
ŽAGAR TRGOVINA, D.O.O. LIVOLD 02320-0017982059

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 30. 4.  do 6.  5. 2001
so na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/

Ljubljana, dne 24. aprila 2001.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Banke Slovenije
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1915. Poročilo o gibanju plač za februar 2001

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)

P O R O Č I L O
o gibanju plač za februar 2001

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za februar 2001 je znašala 204.500 SIT in je bila
za 1,4 odstotka nižja kot januarja 2001.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za februar 2001 je znašala 129.611 SIT in je bila
za 1,1 odstotka nižja kot januarja 2001.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje december
2000–februar 2001 je znašala 208.282 SIT.

Indeks povprečne mesečne bruto plače za februar
2001 na marec 2000–februar 2001 znaša 104,3.

Št. 941-15-21/2001
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Generalni direktor
Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.

OBČINE

LJUBLJANA

1916. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in
ceni za stavbna zemljišča v letu 2001

Na podlagi 7. in 20. člena pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87)
ter 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98, 24/00 in 6/01) je
Mestni svet mestne občine Ljubljana na 25. seji dne 26. 3.
2001 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni

za stavbna zemljišča v letu 2001

1. člen
Ta odlok ureja za območje Mestne občine Ljubljana

izračun povprečne gradbene cene za m2 koristne površine

(v nadaljevanju: gradbena cena) ter določitev cene za na-
kup, prodajo ali oddajo stavbnega zemljišča.

2. člen
Pri izračunu gradbene cene se upošteva JUS

U.C. 2.100 in III. stopnja opremljenosti. Gradbena cena ne
zajema povprečnih stroškov urejanja stavbnega zemljišča in
vrednosti zemljišča na dan 1. 1. 2001.

Gradbena cena vključuje plačila za dajatve naslednjih
priključkov: vode, kanalizacije, plina, toplotne energije, elek-
trike, telefona in stroške financiranja.

Gradbena cena zajema tudi vrednost skupnih pro-
storov in naprav, ki so sestavni in funkcionalni del nepre-
mičnine.

Gradbena cena na dan 1. 1. 2001 znaša 158.000 SIT.

3. člen
Določitev cene m2 za nakup, prodajo ali oddajo stavb-

nega zemljišča je odvisna od gradbene cene in od vrednosti
posameznega območja, izražene v odstotkih, za katero se
plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
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Skladno z odlokom, ki ureja nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča, so stavbna zemljišča razdeljena v se-
dem območij, katerih vrednost je izražena v naslednjih od-
stotkih za:

I. območje od 15,00% do 17,00%, povprečje 16,00%
II. območje od 12,00% do 14,00%, povprečje 13,00%
III. območje od 10,00% do 12,00%, povprečje 11,00%
IV. območje od 8,00% do 10,00%, povprečje 9,00%
V. območje od 6,00% do 8,00%, povprečje 7,00%
VI. območje od 4,00% do 6,00%, povprečje 5,00%
VII. območje od 3,00% do 5,00%, povprečje 4,00%

4. člen
Gradbena cena in cena za stavbno zemljišče se me-

sečno revalorizirata z indeksom rasti cen življenjskih potreb-
ščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije.

5. člen
Za zemljišče, ki je potrebno za smotrno izkoriščanje ali

zaokrožitev stavbnega zemljišča (funkcionalno zemljišče) in
na katerem, skladno z veljavnimi urbanističnimi akti ni pred-
videna gradnja objektov, je cena nakupa ali prodaje m2

zemljišča za:
– površine zemljišča do vključno 100 m2 v višini 30%

od cene, ki se določi skladno 3. členom tega odloka,
– površine zemljišča nad 100 m2 v višini 40% od cene,

ki se določi skladno s 3. členom tega odloka.

6. člen
Za zemljišče, ki je potrebno za gradnjo objektov javne

infrastrukture, je cena m2 nakupa ali prodaje zemljišča lahko
nižja, vendar ne nižja kot 25% od cene, ki se določi skladno
s 3. členom tega odloka.

7. člen
V primeru oddaje zemljišča glede na namen njegove

uporabe znaša letna najemnina m2 zemljišča za:
– kioske, stojnice, gostinske vrtove in ostale premične

prodajne objekte v višini 75% od cene, določene v 3. členu
tega odloka,

– postavitev gradbenih odrov oziroma gradbišč v višini
50% od cene, določene v 3. členu tega odloka,

– organiziranje različnih rekreacijskih, športnih in dru-
gih prireditev v višini od 10% do 25% od cene, določene v
3. členu tega odloka,

– ureditev parkirnih in drugih prometnih površin v višini
od 10% do 30% od cene, določene 3. členu tega odloka,

– ureditev zelenic in vrtov v višini 1% od cene, določe-
ne v 3. členu tega odloka.

8. člen
Kadar je Mestna občina Ljubljana uporabnik zemljišč

za namene iz prejšnjega člena tega odloka, ali kadar jih
namenja za humanitarne akcije, se najemnina ne zaraču-
nava.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemlji-
šča v letu 2000 (Uradni list RS, št. 36/00).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 3590-1/01–3
Ljubljana, dne 26. marca 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1917. Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih
objektov občinskega pomena v Mestni občini
Ljubljana

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razla-
ga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl.
US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravek sklepa
US, 59/99 – odl. US in 70/00) ter 26. člena statuta Me-
stne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 – obvezna razlaga, 13/98, 24/00 in 6/01) je Me-
stni svet mestne občine Ljubljana na 25. seji dne 2. 4.
2001 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o določitvi športnih

objektov občinskega pomena v Mestni občini
Ljubljana

I
V sklepu o določitvi športnih objektov občinskega po-

mena v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 22/99,
24/00, 106/00, 3/01 in 14/01) se II. točka spremeni,
tako da se:

– pri številki 39/1., vl. št. 647 črtata naslednji številki:
»218/2, 238«,

– pri številki 39/2., črtajo naslednje številke: »217/3,
217/2, 215/7, 216/2, 222/4«.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 721-16/99-21
Ljubljana, dne 2. aprila 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1918. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 obvezna razlaga,
13/98, 24/00 in 6/01) je Mestni svet mestne občine Ljub-
ljana na 25. seji dne 26. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra



Uradni list Republike Slovenije Št. 31 / 28. 4. 2001 / Stran 3415

1. člen
S tem sklepom zemljišča s parc. št. 1532/10 pot

21 m2, parc. št. 1532/11 stan. stav. 1 m2, parc.
št. 1532/12 pot 20 m2 vse k.o. Slape, ki so zemljiškoknjiž-
no družbena lastnina v splošni rabi, prenehajo biti javno
dobro in se vpišejo v ustrezen zemljiškoknjižni vložek.

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa, v smislu zakona o

lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS,
št. 44/97), postanejo lastnina Mestne občine Ljubljana.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 721-2/01-2
Ljubljana, dne 26. marca 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1919. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 obvezna razlaga,
13/98, 24/00 in 6/01) je Mestni svet mestne občine Ljub-
ljana na 25. seji dne 26. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom zemljišče s parc. št. 2099/2 pot 37 m2,

vpisano v zemljiškoknjižnem vložku – Seznam 1 k.o. Lipo-
glav, ki je družbena lastnina v splošni rabi, preneha biti javno
dobro in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek.

2. člen
Nepremičnina parc. št. 2099/2 k. o. Lipoglav postane

lastnina Mestne občine Ljubljana.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 721-20/00-2
Ljubljana, dne 26. marca 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1920. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 26. člen statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 obvezna razlaga
in 13/98, 24/00 in 6/01) je Mestni svet mestne občine
Ljubljana na 25. seji dne 26. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom zemljišči s parc. št. 1815/1-pot 145 m2

in parc. št. 1815/6, vpisani v zemljiškoknjižnem vložku
št. 2276 k.o. Stožice, ki je družbena lastnina v splošni rabi,
prenehata biti javno dobro in se vpišeta v ustrezen zemlji-
škoknjižni vložek.

2. člen
Nepremičnini parc. št. 1815/1 in parc. št. 1815/6 k.

o. Stožice postaneta lastnina Mestne občine Ljubljana.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 721-10/00-2
Ljubljana, dne 26. marca 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1921. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 obvezna razlaga,
13/98, 24/00 in 6/01) je Mestni svet mestne občine Ljub-
ljana na 25. seji dne 26. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom zemljišča s parc. št. 2259/2, parc.

št. 2259/3, parc. št. 2259/4,, parc. št. 2259/5 parc.
št. 2259/6, parc. št. 2259/7, parc. št. 2259/8, parc.
št. 2259/16, parc. št. 2259/17, parc. št. 2259/18, parc.
št. 2259/19, parc. št. 2259/20, parc. št. 2259/21, parc.
št. 2259/22, vsa vpisana v zemljiškoknjižnem vložku
št. 2276 k.o. Stožice, ki so družbena lastnina v splošni rabi,
prenehajo biti javno dobro in se vpišejo v ustrezen zemlji-
škoknjižni vložek.

2. člen
Nepremičnine parc. št. 2259/2, parc. št. 2259/3,

parc. št. 2259/4, parc. št. 2259/5 parc. št. 2259/6, parc.
št. 2259/7, parc. št. 2259/8, parc. št. 2259/16, parc.
št. 2259/17, parc. št. 2259/18, parc. št. 2259/19, parc.
št. 2259/20, parc. št. 2259/21, parc. št. 2259/22, vse
k.o. Stožice postanejo lastnina Mestne občine Ljubljana.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 721-21/00-2
Ljubljana, dne 26. marca 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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CERKNO

1922. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Cerkno

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
1/98, 84/98, 102/00, 111/00) in 14. člena statuta Obči-
ne Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet
občine Cerkno na 21. seji dne 19. 4. 2001 sprejel

S K L E P
o cenah programov vrtca v Občini Cerkno

I
Ekonomska cena programov vzgoje in varstva predšol-

skih otrok znaša:
SIT

Dnevni program od 1–3 let 67.891
A) dnevni program od 3–7 let 59.524
B) poldnevni program 4–5 ur s kosilom 37.508
C) poldnevni program 4–5 ur brez kosila 31.689

II
Cena programov, ki predstavlja osnovo za določitev

plačila staršev za vzgojo in varstvo predšolskih otrok je nižja,
razliko do ekonomske cene krije Občina Cerkno, na podlagi
izstavitve računov s strani vrtca in znaša:

SIT
Dnevni program od 1–3 let 51.317
A) dnevni program od 3–7 let 44.639
B) poldnevni program 4–5 ur s kosilom 32.966
C) poldnevni program 4–5 ur brez kosila 26.184

III
Za odsotnost od drugega dne dalje se odšteva strošek

za prehrano v višini 312 SIT dnevno, korigiran z odstotkom,
ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik.

Starši so v celoti oproščeni plačila programa, če so
otroci odsotni zaradi bolezni strnjeno nad 20 delovnih dni,
na podlagi zdravniškega spričevala.

IV
Cene iz I. in II. točke tega sklepa se usklajujejo ko

gibanje cen na drobno preseže 5% rast. Za sprejem in
izdajo sklepa o usklajevanju cen je pooblaščen župan.

V
Občina pooblašča vrtec, da sprejema vloge in pripravi

sklepe o višini plačila staršev za vse otroke, ki so vključeni v
Vrtec Cerkno.

VI
Cene storitev, ki niso vključene v tem sklepu, vrtec

oblikuje samostojno, potrjuje pa jih svet zavoda.

VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in velja od 1. 4.

2001 dalje.

Št. 640-03/01
Cerkno, dne 19. aprila 2001.

Župan
Občine Cerkno

Jurij Kavčič l. r.

DOBJE

1923. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2001

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 12. člena statuta
Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/98) je Občinski svet
občine Dobje na 15. redni seji dne 5. 4. 2001 sprejel

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

1. člen
S proračunom Občine Dobje (v nadaljevanju: občinski

proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne po-
rabe in drugih nalog v Občini Dobje v letu 2001.

2. člen
Proračun Občine Dobje za leto 2001 se določa v na-

slednjih zneskih:
1. V bilanci prihodkov in odhodkov:

SIT
– skupni prihodki 116,112.000
– skupni odhodki 116,112.000

2. V računu finančnih terjatev in naložb:
– vračilo danih posojil  16,016.000
3. V računu financiranja 800.000

Proračun vključuje prihodke za primerno porabo in pri-
hodke za financiranje drugih nalog občine.

Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proraču-
na in njihova razporeditev je zajeta v posebni prilogi k
proračunu.

3. člen
V obvezno proračunsko rezervo Občine Dobje se izloči

0,50% od skupno doseženih prihodkov.

4. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu

niso zagotovljena sredstva, in, ki po svoji vsebini sodijo v
javno porabo na ravni občine in

– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v prora-
čunu zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

5. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo

med letom enakomerno med vse uporabnike 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 morajo izvrševati svoje naloge v mejah sred-

stev, ki so jim bila za posamezen namen zagotovljena v
občinskem proračunu in ne smejo prevzemati obveznosti, ki
bi presegale odobrene zneske.

7. člen
Da bi občinski svet lahko opravljal nadzor nad namen-

skostjo in učinkovitostjo gospodarjenja s sredstvi občinske-
ga proračuna, morajo uporabniki proračunskih sredstev ob-
činskemu svetu:
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– dostaviti finančni načrt in zaključni račun v roku, ki ga
določi župan;

– najmanj polletno, na zahtevo občinskega sveta pa
tudi večkrat letno, poročati o izvršitvi posameznih nalog,
za katere so jim zagotovljena sredstva iz občinskega pro-
računa.

8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je

namenjena za financiranje nepredvidenih proračunskih od-
hodkov;

– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene iz 12.
člena zakona o financiranju občin;

– odloča o dinamiki porabe sredstev tekočega dela
občinskega proračuna;

– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih prora-
čunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;

– odloča o pravnih poslih pridobitve, odtujitve in naje-
ma občinskega premoženja do višine 2% občinskega prora-
čuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta;

– v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno
zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene,
odobrene v proračunu;

O vseh ukrepih je župan dolžan obvestiti občinski svet
ter uporabnike sredstev in po potrebi predlagati spremembo
občinskega proračuna.

9. člen
Investicijski del proračuna se prične uporabljati po-

tem, ko je investitor občinski upravi predložil pogodbo
oziroma predračun, po končanem delu pa je potrebno
predložiti tudi obračunsko situacijo oziroma račun, ki ne
sme presegati pogodbene vrednosti, oziroma zneska iz 6.
člena tega odloka.

10. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na seji Občin-

skega sveta občine Dobje, uporablja pa se od 1. 1. 2001

Št. 403-02/01
Dobje, dne 5. aprila 2001.

Župan
Občine Dobje

Franc Salobir l. r.

1924. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dobje za leto 2000

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) ter 12. in 17. člena statuta Občine Dobje
(Uradni list RS, št. 12/99) je Občinski svet občine Dobje na
15. redni seji, dne 5. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dobje

za leto 2000

1. člen
Občinski svet občine Dobje sprejme zaključni račun

proračuna Občine Dobje za leto 2000 z naslednjimi postav-
kami:

Bilanca prihodkov in odhodkov (v 000 SIT):
– skupni prihodki     94.539 SIT
– skupni odhodki     91.189 SIT
– proračunski presežek 3.350 SIT

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil  21.260 SIT
   in prodaja kapitalskih deležev   SIT
– dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev 24.513SIT
– dana minus prejeta posojila
   in sprememba kapitalskih deležev 3.253 SIT

Izkaz računa financiranja:
– zadolževanje 750 SIT
– odplačila dolga 750 SIT
– neto zadolževanje 0 SIT

Bilanca stanja sredstev in virov sredstev na dan 31. 12.
2000

– vrednost aktive 146.324 SIT
a) dolgoročna sredstva
    in sredstva v upravljanju  114.283 SIT
b) kratkoročna sredstva 32.041SIT
– vrednost pasive     146.324 SIT
a) kratkoročne obveznosti
    in pasivne časovne omejitve 5.100 SIT
b) lastni viri 141.224 SIT

2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih

terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja
sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 403-03/01
Dobje, dne 5. aprila 2001.

Župan
Občine Dobje

Franc Salobir l. r.

1925. Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski
kulturi na območju Občine Dobje

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 12. člena
statuta Občine Dobje je Občinski svet občine Dobje na
15. seji dne 5. 4. 2001 sprejel

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

na območju Občine Dobje

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Dobje določa

pogoje in merila za izvajanje, ovrednotenje in razdelitev sred-
stev ljubiteljskim kulturnim društvom, skupinam in posamez-
nikom na območju Občine Dobje.
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2. člen
Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubi-

teljskih kulturnih dejavnosti imajo nosilci in izvajalci ljubitelj-
skih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Dobje,
– 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 čimvečjemu šte-

vilu uporabnikov,
– da občini vsako leto dostavijo poročilo o realizaciji

programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev,
podatke o članstvu s plačano članarino, zapisnik o izvede-
nem rednem in volilnem občnem zboru, ter drugo dokumen-
tacijo, kot jo določa zakon o društvih.

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 ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti,

– 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 spo-
meniško-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 rezervira
10 odstotkov sredstev, namenjenih za dejavnost kulturnih
društev.

5. člen
Sredstva za financiranje in sofinanciranje ljubiteljskih

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

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

Razpis se izvede v mesecu oktobru za naslednje prora-
čunsko leto na krajevno običajen način.

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

Odobrena sredstva se nakažejo po predloženem poro-
čilu in dokazilu o izvedbi programa.

6. člen
Izvajalci in nosilci ljubiteljske kulturne dejavnosti so

dolžni spoštovati določila pogodbe in predložiti dokazilo o
izpolnitvi obveznosti.

Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina pre-
kine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih
sredstev.

Izvajalec, ki krši določila drugega in tretjega odstavka,
ne more kandidirati za sredstva iz proračuna na naslednjem
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 družbene dejavnosti lahko v primeru, ko je na
razpis prijavljenih več programov, kot je na razpolago prora-
čunskih sredstev, določi prioriteto za vrednotenje progra-
mov ljubiteljske kulture.

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

razpoložljivih proračunskih sredstev za dotacije kulturnim
društvom in skupnega števila točk ovrednotenih programov.

8. člen
Konkretno višino točk oziroma sredstev za posamez-

nega upravičenca predlaga za vsako leto odbor za negospo-
darstvo in družbene dejavnosti, ki ob tem poleg meril upoš-
teva tudi predvideni dejanski obseg dejavnosti (na podlagi
obsega in kakovosti dejavnosti v preteklem letu in na podlagi
predloženih programov), najkasneje ob zaključku leta pa
ugotavlja morebitna odstopanja.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 67/01-1
Dobje, dne 5. aprila 2001.

Župan
Občine Dobje

Franc Salobir l. r.

1926. Pravilnik za vrednotenje programov športa v
Občini Dobje

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) in 12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list
RS, št. 12/99) je Občinski svet občine Dobje na 15. seji
dne 1. 4. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
za vrednotenje programov športa

v Občini Dobje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila, pogoji in postop-

ki za vrednotenje in razdelitev sredstev namenjenih za sofi-
nanciranje programov športa v Občini Dobje.

2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po

sprejetem proračunu zagotavlja Občina Dobje.
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3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo no-

silci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– da imajo sedež v Občini Dobje,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
– da imajo organizirano redno dejavnost, za katero so

registrirani vsaj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti,

– da imajo urejeno evidenco članstva,
– da občini vsako leto dostavijo poročilo o realizaciji

programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev,
podatke o članstvu s plačano članarino, zapisnik o izvede-
nem rednem in volilnem občnem zboru ter drugo dokumen-
tacijo, kot jo določa zakon o društvih.

4. člen
Izvajalci programov športa so lahko:
– športna društva in klubi,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

5. člen
Za uresničitev programskih nalog športa se iz sredstev

proračuna Občine Dobje sofinancirajo naslednje vsebine:
– šport predšolskih in osnovnošolskih otrok, v delu, ki

presega vzgojno-izobraževalni program,
– šport v društvih in klubih, ki imajo značaj športno-

rekreativne vadbe,
– kakovostni in vrhunski šport,
– šport invalidov,
– mednarodne športne prireditve.

6. člen
Poleg sofinanciranja športnih programov navedenih v

5. členu tega pravilnika se v občinskem proračunu zagotav-
ljajo sredstva za sofinanciranje investicij in investicijskega
vzdrževanja na področju športa. Medsebojne obveznosti
med občino in investitorjem se uredijo z ustrezno pogodbo.

7. člen
Na podlagi vsakoletnega razpisa, ki ga objavlja občina,

zbrane predloge obdela občinska uprava in pripravi izbor
programov in predlog delitev razpoložljivih sredstev, ki jih za
sofinanciranje programov športa zagotavlja občinski prora-
čun. Izbor programov in predlog delitev sredstev potrdi za
šport pristojni odbor. Upoštevajo se naslednja merila:

– razvrstitev športnih društev v skupine po programih,
– razvrstitev športnih društev v razrede, upoštevajoč

razširjenost in uspešnost,
– drugi programi, ki so v javnem interesu in njihov

obseg.

8. člen
Župan sklene pogodbo z izvajalci športnih programov.

Pogodba opredeljuje realizacijo programov in način nadzora
nad porabo sredstev. Izvajalci programov morajo po oprav-
ljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih ob-
veznosti. Občina nakaže izvajalcem s pogodbo dogovorjena
sredstva po realizaciji programov.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
Sestavni del tega pravilnika so merila za vrednotenje

programov športa v občini.

10. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavijo

enako, kot velja za njegov sprejem.

11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 65/01
Dobje, dne 5. aprila 2001.

Župan
Občine Dobje

Franc Salobir l. r.

GROSUPLJE

1927. Sklep o oprostitvi plačila nadomestila za
nezazidano stavbno zemljišče

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84), 5. člena navodila za izračun
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), sedmega
odstavka 13. člena odloka o nadomestilu za uporabo stav-
bnega zemljišča (Uradni list RS, št. 5/97, 12/01) ter 7. in
18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 26. seji dne
28. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o oprostitvi plačila nadomestila za nezazidano

stavbno zemljišče

1. člen
Plačila nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče, za

katere je sprejet eden od prostorsko izvedbenih načrtov (zazi-
dalni načrt, ureditveni načrt ali lokacijski načrt) se oprosti:

– za parcele za katere je že plačan komunalni prispe-
vek. Oprostitev traja do izgradnje objekta do tretje gradbene
faze, vendar ne več kot za dobo treh let od plačila komunal-
nega prispevka,

– za parcele za katere je zavezanec prejel odločbo o
plačilu komunalnega prispevka z akontacijami in le-te dejan-
sko plačuje. Oprostitev prične veljati od prvega naslednji
mesec in traja do izgradnje objekta do tretje gradbene faze,
vendar ne več kot za dobo treh let.

2. člen
Z odločbo o komunalnem prispevku bo občina zave-

zancu določila višino komunalnega prispevka in sicer, zave-
zanec v roku 15 dni po prejemu odločbe plača komunalni
prispevek v višini 1/3, ostale 2/3 pa v enakih mesečnih
akontacijah v osemnajstih zaporednih mesečnih obrokih.
Končni poračun se izdela na zahtevo zavezanca pred izdajo
gradbenega dovoljenja z upoštevanjem mesečne revaloriza-
cije v skladu s sprejetim programom opremljanja za obravna-
vano območje.
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3. člen
Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se prič-

ne plačevati, če zavezanec ne plača obroka z odločbo od-
merjene mesečne akontacije komunalnega prispevka.

4. člen
Za območja, ki se urejajo s prostorsko ureditvenimi

pogoji in ni izdano lokacijsko dovoljenje se oprosti plačila
nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče od 1. 1. 2001.

Zavezancu, ki mu bo izdana odločba o plačilu komu-
nalnega prispevka do 1. 5. 2001 se oprosti plačila nadome-
stila za nezazidano stavbno zemljišče od pričetka veljave
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča. Rok za oprostitev plačila
nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se v tem pri-
meru prične s 1. 3. 2001.

5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 414-3/95
Grosuplje, dne 28. marca 2001.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

HODOŠ

1928. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2001

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 29/95, 63/95,
9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in
na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni listi RS, št.
80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99 in 61/99) in 16. ter
98. člena statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99)
je Občinski svet občine Hodoš na 19. redni seji dne 29. 3.
2001 sprejel

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

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja sestava in način izvrševanja

proračuna Občine Hodoš za leto 2001 (v nadaljevanju: pro-
račun občine), upravljanje s premoženjem občine, zadolže-
vanje občine, upravljanje z dolgovi občine ter poroštva obči-
ne za leto 2001.

2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov, odhod-

kov ter zadolževanje, ki je sestavni del tega odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki ter prihodki od uporabljanja in razpolaganja z ob-
činskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.

3. člen
Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razpo-

reditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del proračuna občine.

A) Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
I. Skupaj prihodki 103,388.386,91
II. Skupaj odhodki 117,388.386,91
III. Proračunski presežek/primanjkljaj

(I.–II.)  14,000.000,00

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil

in prodaja kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev –

VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev –

VII. Skupni presežek/primanjkljaj (I.+IV.)–(II.+V.) –

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna -
IX. Odplačilo dolga -
X. Neto zadolževanja (VIII.–XI.)  14,000.000,00
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računih (III.+VI.+X.) –
XII. Stanje sredstev na računu

konec preteklega leta (2000)  1,598.386,91

4. člen
Če med izvajanjem proračuna pride do spremembe

zakona, sklepa Vlade RS ali občinskega odloka in se spre-
memni obseg primerne porabe proračuna Občine Hodoš za
tekoče leto, lahko župan občine spremembo vnese v prora-
čun občine za tekoče leto, ki s tem postane sestavni del
proračuna. Župan spremembo posreduje občinskemu sve-
tu v potriditev.

II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

5. člen
Sredstva v okviru postavk proračuna občine se smejo

uporabljati le za namene, ki so opredeljeni. Uporabniki pro-
računa smejo prevzemati obveznosti, ki bodo zahtevale iz-
datek iz proračuna, le v okviru sredstev, ki so predvidena za
posamezni namen in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali
drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.

6. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno

in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma
uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z
odlokom ali posameznim aktom organov občine, oziroma če
v pogodbi med občino in uporabnikom sredstev ni drugače
določeno.

Pri izvrševanju proračunskih sredstev je treba spošto-
vati načelo učinkovitosti in gospodarnosti.

7. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo pravilo-

ma enakomerno kot mesečne akontacije med vse upora-
bnike proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obvezno-
sti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna
občine.
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8. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemniki, ki pripadajo

občini, oziroma jih ustvarijo neposredni uporabniki občin-
skega proračuna in vsi izdatki občine, oziroma neposredni
uporabniki za posamezne namene.

9. člen
Sredstva za plače se upravnemu organu mesečno za-

gotavljajo glede na število delavcev in funkcionarjev, koefici-
entov za določanje plač za posamezne skupine delovnih
mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, ki jo določi
Vlada RS, dodatno obremenjenost, osnovno uspešnost in
delovno dobo.

10. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje

naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višini sred-
stev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.

Na račun proračuna ne smejo brez soglasja občinske-
ga sveta prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za
ta namen določena proračunska sredstva.

11. člen
Uporabniki proračuna so dolžni službi občinske uprave

predložiti finančne načrte za leto 2001, najpozneje v 60
dneh po sprejemu proračuna, ter zaključne račune za leto
2000, do 28. februarja.

12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.

13. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno se za

začasno kritje odhodkov porabijo sredstva na odločitev žu-
pana:

– o prenosu sredstev med posameznimi nameni prora-
čuna občine določenim v bilanci odhodkov,

– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih
presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitve tekoče likvidnosti proračuna,

– sredstva rezerv,
– najema posojila do 5% sprejetega proračuna, ki mo-

ra biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila tega člena, kakor tudi o odpisu neiz-

terljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek
proračuna je potrebno upoštevati določila statuta občine.

O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občin-
skemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev
občinskem svetu.

III. PRORAČUNSKI NADZOR

14. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo

in namembnostjo porabe teh sredstev opravljajo organi v
skladu z zakonom in nadzorni odbor, ki o svojih ugotovitvah
poroča občinskemu svetu.

IV. SREDSTVA REZERV

15. člen
Od prihodkov proračuna za leto 2001 izkazanih v bi-

lanci prihodkov se izloči 0,5% stalne proračunske rezerve
občine.

Sredstva rezerve po prejšnjem odstavku se uporabljajo
v skladu z zakonom in statutom občine.

16. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo prora-

čunsko rezervo in se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso

zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v

proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem ob-
segu.

Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo
se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se
nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova
postavka.

O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan
in o tem seznanja občinski svet.

V. ZADOLŽEVANJE

17. člen
Občina se lahko zadolži v obsegu, ki ne presega 10%

prihodkov občine.
Ne glede na navedeno v prvem odstavku tega člena,

se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske grad-
nje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odpadne
vode v obsegu, ki presega 10% prihodkov, če odplačilo
glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže-
jo 3% realiziranih prihodkov.

18. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno se za

začasno kritje odhodkov porabijo sredstva na odločitev žu-
pana:

– o prenosu sredstev med posameznimi nameni prora-
čuna občine določenim v bilanci odhodkov,

– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih
presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitve tekoče likvidnosti proračuna,

– sredstva rezerv,
– najema posojila do 5% sprejetega proračuna, ki mo-

ra biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila tega člena, kakor tudi o odpisu neiz-

terljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek
proračuna je potrebno upoštevati določila statuta občine.

O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občin-
skemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev
občinskem svetu.

19. člen
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zdolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča župan.

20. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, inve-

sticijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu s
pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.

21. člen
Občinski urad lahko opravlja nadzor nad materialnim,

finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov prora-
čuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki pa
so dolžni predložiti zahtevane podatke potrebne za analizo
porabe sredstev.
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VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.

Št. 175/01
Hodoš, dne 30. marca 2001.

Župan
Občine Hodoš

Ludvik Orban l. r.

1929. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Hodoš

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
29/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00) je Občinski svet občine Hodoš, na
6. izredni seji dne 1. 3. 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 Hodoš

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

5. členu v drugem odstavku doda besedilo:
Občina Hodoš uporablja za posebne namene (potrje-

vanje raznih knjižic) pečat premera 20 mm. Pečat ima v
zunanjem krogu napis OBČINA – KÖZSÉG v sredini pa
napis HODOŠ – HODOS.

2. člen
V celoti se spremeni 14. člen, ki se glasi:

»14. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje sedem članov. Pripadniki madžar-

ske narodne skupnosti imajo po enega predstavnika v ob-
činskem svetu. Predstavnik madžarske narodne skupnosti v
občinskem svetu ima pri glasovanju o zadevah, ki se nana-
šajo na položaj narodnosti, pravico veta.

Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat
članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prej-
šnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoiz-
voljenega občinskega sveta.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sve-
ta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan, najkasneje v
20 dneh po izvolitvi.

Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim pre-
neha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je
občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občin-
skega sveta.«

3. člen
V celoti se spremeni 15. člen, ki se glasi:

»15. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splo-

šne in enake volilne pravice, z neposrednim in tajnim gla-

sovanje, v skladu z zakonom. Na podlagi posebne volilne
pravice se voli s tajnim glasovanjem pripadnik madžarske
narodnosti v občinski svet.

Občinski svet se voli po večinskem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta,

v skladu z zakonom, odloča občinski svet z odlokom.«

4. člen
V 24. členu se pri a) komisije, črta četrta alinea pri b)

odbori, se črta četrta alinea.

5. člen
V 26. členu se spremeni prvi odstavek, ki se glasi:
Komisija za narodnostna vprašanja ter mednarodne

odnose ima tri člane. En predstavnik mora biti pripadnik
madžarske narodne skupnosti.

6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v Urad-

nem listu RS.

Št. 176/01-01
Hodoš, dne 30. marca 2001.

Župan
Občine Hodoš

Ludvik Orban l. r.

1930. Spremembe poslovnika Občinskega sveta
občine Hodoš

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi –
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
29/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00) je Občinski svet občine Hodoš, na 6.
izredni seji dne 1. 3. 2001 sprejel

S P R E M E M B E  P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Hodoš

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Hodoš (Uradni

list RS, št. 67/99) se v 58. členu pod a) odbori, črta četrta
alinea; pod b) komisije, pa se črta tretja alinea.

2. člen
65. člen se črta v celoti, zaradi tega se spremenijo

zaporedne številke členov.

3. člen
V 66. členu, ki je sedaj 65. člen, se spremeni prvi

odstavek, ki se glasi:
Komisija za narodnostna vprašanja ter mednarodne

odnose ima tri člane. En predstavnik mora biti pripadnik
madžarske narodne skupnosti.

Št. 176/01
Hodoš, 30. marca 2001.

Župan
Občine Hodoš

Ludvik Orban l. r.
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1931. Sklep o določitvi višine letnih povračil za
uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini
Hodoš

Na podlagi 1. člena ustavnega zakona za izvedbo usta-
ve RS (Uradni list, RS št. 33/91-I) in 40. člena zakona o
cestah (Uradni list RS, št. 2/88), ter na podlagi 7. člena
statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99) je Občin-
ski svet občine Hodoš na 19. redni seji dne 29. 3. 2001
sprejel

S K L E P
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest

za kmetijske traktorje v Občini Hodoš

1. člen
Uporabniki cest plačujejo za kmetijske traktorje letna

povračila - za dobo 12 mesecev - za uporabo cest glede na
moč traktorja, v naslednjih višinah:

SIT
– do 18 kW (do 25 km) 3.000
– nad 18 kW do 28 kW (od 26 do 40 km) 4.500
– nad 28 kW do 46 kW (od 41 do 63 km) 5.450
– nad 46 kW do 60 kW (od 64 do 82 km) 6.700
– nad 60 kW do 100 kW (od 82 do 136 km) 8.500
– nad 100 kW (do 136 km) 10.000

2. člen
Sredstva povračil iz 1. člena tega sklepa zbira Občina

Hodoš. Za zbiranje oziroma izterjavo pristojbin je odgovorna
občinska uprava.

3. člen
Sredstva pridobljena iz povračil za uporabo cest za

kmetijske traktorje, je dohodek Občine Hodoš in se uporab-
ljajo za redno vzdrževanje in varstvo cest, ki so v upravljanju
Občine Hodoš. Vsak lastnik traktorja je dolžan, v skladu z
zakonom o cestah, predpisano povračilo za uporabo cest
plačati. Kolikor ne plača v določenem roku, se ga izterja po
veljavnih predpisih.

4. člen
Višina povračil se med letom lahko usklajuje s sklepom

Občinskega sveta občine Hodoš.

5. člen
Ta sklep začne veljati po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 174/01
Hodoš, dne 30. marca 2001.

Župan
Občine Hodoš

Ludvik Orban l. r.

LENART

1932. Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa
gostinskih obratov v Občini Lenart

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95, 40/99 in 36/00), 4. in 11. člena pravilnika o
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni
list RS, št. 78/99 in 107/00) ter na podlagi 15. člena

statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00 in
17/01) je Občinski svet občine Lenart na 19. seji, dne
27. 3. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o podaljšanju obratovalnega časa gostinskih

obratov v Občini Lenart

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, ki jih

morajo gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost, upoštevati pri določanju podaljšanega
obratovalnega časa.

2. člen
Gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja

gostinska dejavnost, obratujejo v rednem obratovalnem
času, ki se evidentira in potrdi pri pristojnem organu obči-
ne. Za obratovanje v podaljšanem času je potrebno prido-
biti pisno soglasje pristojnega organa občine, ki o tem
odloča na podlagi meril, sprejetih s tem pravilnikom.

Soglasje k prijavljenemu obratovalnemu času velja za
obdobje do 5 let.

3. člen
Podaljšan obratovalni čas je obratovanje izven rednega

obratovalnega časa, ki ga določata 3. in 4. člena pravilnika
o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni
list RS, št. 78/99 in 107/00).

V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo go-
stinski obrati in sicer:

1. Gostilne, restavracije, kavarne in izletniške kmetije:
– v stanovanjskem objektu ali v stanovanjskem naselju

do 1. ure, ter v petek in soboto najdlje do 2. ure naslednje-
ga dne;

– izven stanovanjskega naselja najdlje do 2. ure na-
slednjega dne.

2. Slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči:
– v stanovanjskem objektu ali v stanovanjskem naselju

do 24. ure;
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 1. ure na-

slednjega dne.
3. Nočni bari in diskoteke:
– v stanovanjskem objektu ali v stanovanjskem naselju

do 4. ure naslednjega dne;
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 5. ure na-

slednjega dne.
Nočni bari in diskoteke lahko pričnejo z obratovanjem

ob 18. uri.
4. Gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov:
– v stanovanjskem naselju do 24. ure;
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 1. ure na-

slednjega dne.
5. Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (tr-

govinsko – poslovnih objektih, kulturnih ustanovah, športnih
objektih) v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma progra-
mom prireditve, vendar najdlje:

– v stanovanjskem objektu ali v stanovanjskem naselju
do 24. ure;

– izven stanovanjskega naselja najdlje do 1. ure na-
slednjega dne.

Dan pred prazniki se podaljšan obratovalni čas za dolo-
čeni gostinski obrat lahko podaljša še za dve uri.

Gostinski obrati lahko pričnejo z obratovanjem ob 5. uri.
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4. člen
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objav-

ljen skupaj z pravilnikom o merilih za določitev obratovalne-
ga časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00).

5. člen
Občinska uprava, ki odloča o podaljšanju obratovalne-

ga časa gostinskega obrata, mora pri tem upoštevati:
– potrebe gostov in značilnosti območja, kjer je gostin-

ski obrat oziroma kmetija,
– potrebe po razvoju turizma v občini (kulturni in zabav-

ni program, prireditve) gostinskih obratov, ki so dopolnilna
ponudba drugim aktivnostim in programom;

– potrebe klubske dejavnosti, kulturnih, športnih in tu-
rističnih društev z gostinskimi obrati zaprtega tipa za upora-
bnike, ki so člani teh klubov;

– vrsto in lokacijo gostinskega obrata;
– da je gostinski lokal oziroma nosilec gostinske dejav-

nosti davčni zavezanec in da ima glede na število ur obrato-
valnega časa zadostno število redno zaposlenih delavcev.

6. člen
Občinska uprava lahko posameznemu gostinskemu

obratu izda soglasje za enodnevni podaljšani obratovalni čas
najdlje do 5. ure naslednjega dne, kadar se v gostinskem
lokalu odvijajo razne prireditve zaprtega tipa (poroke, prosla-
ve, srečanja) ali izven njega prireditve širšega pomena (lo-
kalni prazniki, proslave društev, športne prireditve).

Gostinec mora za dovoljenje zaprositi vsaj 5 dni pred
prireditvijo.

7. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem času v skladu s

tem pravilnikom se gostinskemu obratu lahko prekliče in
odvzame oziroma skrajša na redni obratovalni čas v primeru
utemeljenih pritožb občanov iz neposredne bližine in da je
policija ali tržna inšpekcija posredovala več kot trikrat v
obdobju zadnjega leta v času podaljšanega obratovalnega
časa.

V primeru odvzema soglasja, na podlagi prejšnjega
odstavka tega člena, je gostincu odvzeta možnost pridobitve
tega soglasja najmanj za dobo enega leta.

8. člen
Nadzor nad uresničevanjem določil tega pravilnika

opravljajo pristojne inšpekcijske službe in policija.

9. člen
Gostinec mora uskladiti obratovalni čas gostinskega

obrata, ki v času uveljavitve tega pravilnika obratuje v poda-
ljšanem obratovalnem času s 1. 1. 2002.

10. člen
Za druga vprašanja, ki niso opredeljena s tem pravilni-

kom se smiselno uporablja pravilnik o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in
107/00).

11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 306-29/2001
Lenart, dne 27. marca 2001.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

MISLINJA

1933. Sklep o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opreme v letu 2001 na območju
Občine Mislinja

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), navodil za izračun komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) in 21. člena statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet
občine Mislinja na 25. seji sveta dne 4. 4. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne

opreme v letu 2001 na območju Občine Mislinja

I
Povprečni stroški komunalne opreme v letu 2001 na

območju Občine Mislinja se določijo v znesku 18.220
SIT/m2 stavbišča.

II
Povprečni stroški komunalne opreme na 1 m2 stavbi-

šča za posamezno komunalno opremo znašajo:

Individualna raba SIT/m2 delež %

– kanalizacijsko omrežje 2.915 (16)
– vodovodno omrežje 1.822 (10)
– električno omrežje 1.822 (10)
– telefonsko omrežje 729 (4)

Skupaj: 7.288 (40)

Kolektivna raba: SIT/ m2 delež
– makadamska cesta 5.466 (30)
– asfaltna prevleka 1.822 (10)
– meteorna kanalizacija 2.186 (12)
– javna razsvetljava 1.458 (8)
Skupaj: 10.932 (60)

III
Pri odmeri višine komunalnega prispevka se upošteva-

ta kriterija lokacije stavbnega zemljišča glede na razvrstitev v
posamezna območja v občini in namembnost objekta tako,
da se upošteva ustrezen korekcijski faktor.

a) korekcijski faktor glede na lokacijo objekta:
– KL = 0,75 za I. območje
– KL = 0,50 za II. območje
– KL = 0,25 za III. območje
b) korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
– KN = 1,00 za počitniške hiše,
– KN = 0,60 za proizvodne in poslovne objekte,
– KN = 0,40 za stanovanjske objekte,
– KN = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte in
– KN = 0,20 za garaže in športne objekte.
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Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se
upošteva tista komunalna infrastruktura, na katero je mogo-
če objekt priključiti oziroma jo uporabljati pod normalnimi
pogoji. Pogoje določi občinski svet s sklepom.

IV
Od povprečnih stroškov komunalne ureditve stavbne-

ga zemljišča se odštejejo vsa pretekla namenska plačila
zavezanca v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju
predvidene gradnje v višini plačil, ki se valorizirajo glede na
čas vlaganja, največ do višine, po tem sklepu ovrednotenih
stroškov komunalne ureditve za tisto infrastrukturo, v katero
je zavezanec vlagal.

Med namenska vlaganja v izgradnjo komunalne in-
frastrukture ne štejejo plačani prispevki upravljalcem za pri-
ključitev objekta na komunalno infrastrukturo.

V
Vrednost povprečnih stroškov komunalne opreme, do-

ločenih s tem sklepom se v tekočem letu valorizira z indek-
som podražitev, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbe-
ništvo in IGM za skupino – ostale nizke gradnje.

VI
Stroški komunalne opreme za 1 m2 stavbišča oziroma

stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki se
urejajo s prostorsko izvedbenimi akti, se obračunajo na
osnovi predhodno izdelanega programa komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč za posamezno območje. Za
izračun najnižjega prispevka, ki ga mora zavezanec plačati
za priključitev individualne stanovanjske hiše na javno kana-
lizacijo, se upošteva 100 m2 stavbišča. Za priključitev več-
stanovanjskega objekta na javno kanalizacijo pa se upošte-
va 60% površine stanovanja, ki se pomnoži z zneskom pov-
prečnih stroškov komunalnega opremljanja s kanalizacijo na
1m2 stavbišča.

VII
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 462-01/1996
Mislinja, dne 24. aprila 2001.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

SLOVENJ GRADEC

1934. Sklep o cenah ravnanja s komunalnimi odpadki
in vodarine

Na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne
občine na 26. seji, ki je bila 28. februarja 2001 sprejel
sklep in na podlagi 20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni
list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00) je Občin-
ski svet občine Mislinja, na 24. seji, ki je bila 14. 3. 2001
sprejel sklep

S K L E P
o cenah ravnanja s komunalnimi odpadki

in vodarine

1
Cene ravnanja s komunalnimi odpadki in vodarine se

povišajo tako, da znašajo za:
gospodinjstva:
– redni odvoz 380,73 SIT/os./mes.
– kontejnerski odvoz 187,16 SIT/os./mes.
podjetje in družbene dejavnosti
– negospodarstvo 16,93 SIT/m2

– gospodarstvo 44,86 SIT/m2

3. gospodarstvo
– industrijski odpad – deponiranje –
pogodbeni 5.679,60 SIT/m3

– industrijski odpad-prevoz in deponiranje –
pogodbeni 6.352,80SIT/m3

– industrijski odpad-deponiranje –
nepogodbeni 8.455,20 SIT/m3

– industrijski odpad-prevoz in deponiranje –
nepogodbeni 8.995,20 SIT/m3

– komunalni odpadki 4.890,00 SIT/m3

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,

cene pa se povišajo od 1. 4. 2001 dalje.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

1935. Program priprave zazidalnega načrta “ZN
Celjska – center“

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in
16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne občine Slovenj
Gradec na 26. seji, ki je bila 28. 3. 2001 sprejel

P R O G R A M
priprave zazidalnega načrta “ZN Celjska –

center“

1. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta

Po veljavnih spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Slovenj Gradec za ob-
dobje 1986–2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998
ter družbenega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od
leta 1986–1990, dopolnjenega v letih 1990 in 1998 za
območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št.
93/1999, popravek Uradni list RS, št. 23/00) je predvide-
na izdelava zazidalnega načrta Celjska – center na še nepo-
zidanem območju soseske S8 v Slovenj Gradcu. Na ome-
njenem območju je predvidena gradnja za potrebe šolstva,
zdravstva, kulture, sociale in spremljajočih dejavnosti.

2. člen
Priprava zazidalnega načrta

1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega
načrta
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Območje urejanja vključuje še nepozidani prostor se-
verozahodno od naselja S8 med potokom Homšnico in
republiško cesto I. razreda št. 227 in se zaključuje v osi
Gosposvetske ceste.

Ob pripravi zazidalnega načrta bo treba posebno po-
zornost posvetiti dejstvu, da se doseže medsebojna usklaje-
nost vsebin med posameznimi območji in že grajeno struk-
turo, ki obdaja ta nepozidani del.

Zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z
zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nada-
ljevanju: ZUNDPP; in podzakonskim navodilom o vsebini
potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbe-
nih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).

2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna

planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoš-
tevati pri pripravi zazidalnega načrta so:

– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega plana občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–
2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbene-
ga plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986–
1990, dopolnjenega v letih 1990 in 1998 za območje Me-
stne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS; št. 93/1999,
popravek Uradni list RS, št. 23/00),

– odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditvena
območja naselij popisnih oziroma matičnih okolišev v Slo-
venj Gradcu s Starim trgom, Pamečami, Podgorjem, Šmar-
tnim in Mislinjo (Uradni list SRS, št. 4/88),

– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napra-
vah,

– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične reši-

tve sosednjih območij, prometne rešitve, okoljevarstvene
študije),

– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo
okolico,

– zazidalni načrt za S 8 ob Celjski cesti. (Zazidalni
načrt je bil sprejet z odlokom o zazidalnem načrtu za stano-
vanjsko sosesko S 8 ob Celjski cesti v Slovenj Gradcu in
objavljen v MUV, št. 11/73).

3. Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
V skladu z ZUNDPP in podzakonskim navodilom o

vsebini strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih
aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) se za izdelavo osnutka
zazidalnega načrta pripravijo posebne strokovne podlage,
ter poročilo o presoji vplivov na okolje, kolikor se v postopku
izdelave in sprejema ugotovi, da je to poročilo potrebno.

4. Organi in organizacije, ki morajo dati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka lokacijskega načrta:

– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Dravograd, Mariborska c. 2, Dravograd,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Slovenj Gra-
dec, Meškova 21, Slovenj Gradec,

– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-
ste, Tržaška 19, Ljubljana,

– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Mariboru, Slomškov trg 6, Maribor,

– Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12,
Slovenj Gradec,

– Telekom Slovenije, PE Maribor, Titova c. 38, Mari-
bor,

– Vodnogospodarski sektor Drava Ptuj, Glavni trg 19
c, Maribor,

– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizan-
ska 12, Slovenj Gradec,

– Geoplin, Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
– Colatio plin Slovenj Gradec, Meškova 21, Slovenj

Gradec.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih

podlag za zazidalni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih orga-
nov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v
postopku.

Pred pričetkom priprave zazidalnega načrta morajo or-
gani in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca zazi-
dalnega načrta podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi
usmeritvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih
izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih strokovnih pod-
lag oziroma pri pripravi osnutka zazidalnega načrta. Organi
in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP po-
dati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh od zahteve. V
fazi priprave predloga zazidalnega načrta s soglasjem potrdi-
jo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v pred-
pisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo
oziroma, da z rešitvami v zazidalnem načrtu soglašajo.

5. Vsebina zazidalnega načrta
Zazidalni načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin

iz 28., 29. in 30. člena ZUNDPP.

3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja

zazidalnega načrta
Za navedeni zazidalni načrt se pripravijo variantne reši-

tve, za kar se izvede javni natečaj, ki ga razpiše župan.
Župan imenuje strokovno telo, ki strokovno oceni pri-

dobljene rešitve z javnim natečajem.
Z natečajem pridobljene rešitve se skupaj s strokovnim

mnenjem javno razgrnejo. Razgrnitev traja najmanj 14 dni.
O izbiri rešitve določi župan.
Sklene se pogodba za izdelavo osnutka prostorsko

izvedbenega akta – zazidalnega načrta z izdelovalcem izbra-
ne variantne rešitve.

Osnutek zazidalnega načrta se izdela na podlagi po-
sebnih strokovnih podlag in programske zasnove.

Po ugotovitvi občinske strokovne službe, da osnutek
zazidalnega načrta vsebuje vse sestavine predpisane s pro-
gramom priprave, župan predlaga občinskemu svetu, da se
osnutek javno razgrne.

Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme
sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka zazidalnega na-
črta; sklep o javni razgrnitvi se objavi v javnih glasilih oziroma
drugih sredstvih javnega obveščanja.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine
Slovenj Gradec za 30 dni od dneva objave sklepa o javni
razgrnitvi iz prejšnje alinee.

V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava
na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec.

Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka zazidalne-
ga načrta.

Po končani javni razgrnitvi obravnava Občinski svet
mestne občine Slovenj Gradec pripombe in predloge ter
zavzame do njih stališče. Na podlagi teh stališč se osnutek
zazidalnega načrta dopolni, pridobe soglasja pristojnih orga-
nov, organizacij oziroma skupnosti ter pripravijo druge po-
trebne tehnične rešitve.

Župan Mestne občine Slovenj Gradec posreduje tako
dopolnjen osnutek zazidalnega načrta občinskemu svetu v
obravnavo in mu predlaga sprejem zazidalnega načrta z
odlokom.

Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
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4. člen
Organizacija priprave zazidalnega načrta

Naročnik zazidalnega načrta je Mestna občina Slovenj
Gradec. Koordinator pri izdelavi je župan Mestne občine
Slovenj Gradec oziroma po njegovem pooblastilu strokovni
sodelavec za področje urejanja prostora.

Izdelovalec zazidalnega načrta se določi po sprejetju
programa priprave na podlagi izbrane rešitve javnega nate-
čaja.

5. člen
Začetek veljavnosti

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu mestne
občine Slovenj Gradec.

Slovenj Gradec, dne 28. marca 2001.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

1936. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec je na seji
dne 28. 3. 2001, skladno s 16. členom statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99)  sprejel
naslednji

S K L E P

Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec dovolju-
je, da se zemljišči s parc. št. 1008/10 k.o. Slovenj Gradec
odvzame status javnega dobra, ker ne predstavlja več dobri-
ne v splošni rabi.

Št. 466-036/96
Slovenj Gradec, dne 13. aprila 2001.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

1937. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec je na seji
dne 28. 3. 2001, skladno s 16. členom statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99)  sprejel
naslednji

S K L E P

Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec dovolju-
je, da se zemljišči s parc. št. 2954/5 k.o. Podgorje odvza-
me status javnega dobra, ker ne predstavlja več dobrine v
splošni rabi.

Št. 46507-05/2000
Slovenj Gradec, dne 13. aprila 2001.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

1938. Odredba o območjih kratkotrajnega parkiranja –
modre cone v mestu Slovenska Bistrica

Na podlagi 9. člena odloka o ureditvi cestnega prome-
ta na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
28/00), strokovnih podlag za urejanje mirujočega prometa
v mestu Slovenska Bistrica – določitev modrih con in na
podlagi 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet občine Sloven-
ska Bistrica na 22. redni seji 26. 3. 2001 sprejel

O D R E D B O
o območjih kratkotrajnega parkiranja – modre

cone v mestu Slovenska Bistrica

1. člen
S to odredbo se določijo območja kratkotrajnega par-

kiranja (modre cone).

2. člen
Sestavni del te odredbe so grafične priloge: Situacije

ureditve modrih con (M 1:500), ki jih je izdelal ZUM urbani-
zem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, Mari-
bor, pod številko naloge 647/99.

3. člen
Kot parkirišča oziroma območja kratkotrajnega parkira-

nja za osebna vozila (modre cone) se v mestu Slovenska
Bistrica določijo:

– ob Kolodvorski cesti pred občino,
– ob Kolodvorski cesti pri kinu,
– ob in na Vošnjakovi ulici,
– na Trgu svobode,
– ob Partizanski ulici pred lekarno,
– na Partizanski ulici,
– ob Grajski ulici nasproti gradu,
– ob Ozki ulici pri obzidju
– na južnem parkirišču ob Čopovi ulici,
– ob Titovi cesti polovica parkirišča pri poslovnem ob-

jektu.
Na parkiriščih iz prvega odstavka tega člena pristojni

občinski upravni organ določi potrebno število parkirnih mest
za invalide.

4. člen
Na parkiriščih iz 3. člena te odredbe je parkiranje ome-

jeno na dve uri, in sicer od ponedeljka do petka od 7. do
18. in v soboto od 8. do 13. ure.

5. člen
Na parkiriščih iz 3. člena te odredbe se uvede plačilo

parkirnine. Voznik mora plačati parkirnino in parkirni listek
odložiti na vidno mesto na armaturni plošči, tako da je mož-
na zunanja kontrola.
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Dovoljeni čas parkiranja in višina parkirnine se označita
na obvestilnem znaku.

Po izteku dovoljenega časa za parkiranje mora voznik
vozilo odpeljati.

6. člen
Višina parkirnine znaša 100 SIT za vsaki dve začetni uri

parkiranja v modrih conah.

7. člen
Tehnični pogoji za uvedbo modrih con se izpolnijo v

roku 6 mesecev od uveljavitve te odredbe.

8. člen
Ta odredba začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 10/032-01/22-4/2001
Slovenska Bistrica, dne 26. marca 2001.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

1939. Odlok o ustanovitvi Turistično informacijskega
centra Občine Šentjur pri Celju

V skladu s 3. in 4. členom zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in na podlagi 15. člena
statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99) je
Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 19. redni seji dne
9. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Turistično informacijskega centra

Občine Šentjur pri Celju

1. člen
Občina Šentjur pri Celju ustanavlja Turistično informa-

cijski center za potrebe razvoja turizma na področju Občine
Šentjur.

2. člen
Ime centra je: Turistično informacijski center Občine

Šentjur pri Celju, skrajšano ime TIC Šentjur.
Sedež TIC je: Šentjur, Drofenikova ul. 16.

3. člen
Turistično informacijski center opravlja naslednje aktiv-

nosti:
– pripravlja programe turistične ponudbe,
– zbira podatke za potrebe informiranja obiskovalcev,
– nudi brezplačne informacije obiskovalcem,
– skrbi za promocijo,
– sprejema obiskovalce,
– izvaja lokalno turistično vodniško službo,
– pridobiva mnenja obiskovalcev o kakovosti turistične

ponudbe,
– sprejema in posreduje pritožbe obiskovalcev v zvezi

s turistično ponudbo pristojnim organom,
– sodeluje s turističnimi društvi ter ponudniki gostin-

skih in turističnih storitev,

– sodeluje pri organizaciji turističnih prireditev, sej-
mov…

– prodaja spominke, vstopnice ipd.

4. člen
TIC ni samostojna pravna oseba in nima svojega žiro

računa.

5. člen
Prostorske in druge infrastrukturne pogoje za delo za-

gotavlja ustanovitelj.

6. člen
Sredstva za izvajanje dejavnosti se zagotavljajo:
– iz proračuna Občine Šentjur pri Celju,
– iz sredstev turistične takse,
– iz lokalnih, državnih in mednarodnih razpisov
– iz drugih virov (dotacije, darila…).

7. člen
Za izvajanje strokovnega dela in koordinacijo aktivnosti

TIC skrbi pristojni oddelek občine.

8. člen
Občina lahko izvajanje posameznih opravil iz 3. člena s

posebno pogodbo prenese na drugega izvajalca, ki se ukvar-
ja z dejavnostjo turizma ali razvoja. Za pravilno izvajanje
pogodbe skrbi pristojni oddelek občine.

9. člen
Občinski svet imenuje poseben odbor, ki sprejema

plane dela in obravnava poročila o delu. Člane odbora ob-
činskemu svetu predlaga župan. Odbor je sedem- do
devetčlanski. Vodi ga župan, člani pa so predstavniki turi-
stičnih društev registriranih v Občini Šentjur, predstavnik
lokalno pospeševalnega centra, predstavnik ponudnikov go-
stinskih in drugih turističnih storitev v Občini Šentjur ter
predstavnik Občine Šentjur.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 004-5/01-100
Šentjur pri Celju, dne 9. aprila 2001.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

1940. Odlok o spremembi in dopolnitvi dela
zazidalnega načrta Gorica pri Slivnici

Na podlagi 39. 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, 44/97)
in 15. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS,
št. 40/99) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na
19. seji dne 9. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi dela zazidalnega

načrta Gorica pri Slivnici
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SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

dela zazidalnega načrta Gorica pri Slivnici (v nadaljnjem
besedilu: ZN), ki jih je izdelal Zavod za urbanizem Velenje v
avgustu 2000, št. projekta 1760/00-ZN-O.

Spremembe se nanašajo na spremembo zasnove ob-
jektov v delu zazidalnega načrta. Sprememba zajema obmo-
čje določeno s parcelami 678/4, 673/1, 674/3 k.o. Gori-
ca pri Slivnici v celoti.

2. člen
Sprememba zasnove objektov ter pogoji za urbanistič-

no in arhitektonsko oblikovanje so razvidni iz projekta
1. člena tega odloka.

Faznost pozidave je prepuščena investitorju.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3. člen
Vsi drugi pogoji so skladni z odlokom o ZN (Uradni list

SRS, št. 37/89).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 004-6/01-100
Šentjur pri Celju, dne 9. aprila 2001.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

1941. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih
objektov

Na podlagi 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93
in 44/97) ter 15. člena statuta Občine Šentjur (Uradni list
RS, št. 40/99) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na
19. seji dne 9. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih

objektov

1. člen
V odloku o določitvi pomožnih objektov (Uradni list RS,

št. 112/00) se v 4. točki 2. člena doda kvadratura, tako da
se glasi:

»4. oporne in podporne zidove ter postavitev škarpni-
kov do višine 1,5 m; vetrolove in zasteklitve balkonov, sku-
pne tlorisne površine do 15 m2.«

2. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati osmi dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 004-9/00-100
Šentjur pri Celju, dne 9. aprila 2001.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

TREBNJE

1942. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Trebnje

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Urad-
ni list RS, št. 62/94, 13/98 in 70/00) in 19. člena statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je
Občinski svet občine Trebnje na 19. seji dne 18. 4. 2001
sprejel

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

Trebnje

1
Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati

za člane občinskega sveta pripadajo sredstva iz proračuna
Občine Trebnje.

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 priznavajo in nakazujejo meseč-

no na njihov žiro račun v maksimalni višini iz drugega člena
tega sklepa.

4
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati sklepa

občinskega sveta z dne 21. 5. 1997 in 28. 5. 1999.

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

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

Št. 414-01-2/2001
Trebnje, dne 18. aprila 2001.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.
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1943. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi zemljišča v
splošni rabi

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in 19. člena statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) ter 11. člena odloka o
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 38/00) je Občinski svet
občine Trebnje na 19. redni seji dne 18. aprila 2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi in vzpostavitvi zemljišča v splošni rabi

I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi

za parc. št. 2345/13, neplodno v izmeri 37 m2 in parc. št.
2345/14, dvorišče v izmeri 338 m2, obe vpisani v vložku
CIX k.o. Mirna.

II
Zemljišči, parc. št. 2345/13, neplodno v izmeri 37 m2

in parc. št. 2345/14, dvorišče v izmeri 338 m2 k.o. Mirna
postaneta last Občine Trebnje in se vknjižita kot lastnina
Občine Trebnje.

III
Zemljišče parc. št. 110/18, pot v izmeri 37 m2, vpisa-

no v vložku št. 969 k.o. Mirna postane javno dobro in se
vknjiži v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trebnjem.

IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 46503/00010/2000
Trebnje, dne 18. aprila 2001.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

1944. Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja turističnih
poti v Občini Trebnje

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00), odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št.
38/00), odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Trebnje (Uradni list RS, št. 95/99) in statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95, 80/98), je Občinski svet občine
Trebnje na 18. redni seji dne 11. 4. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti

v Občini Trebnje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa vrste vzdrževalnih del na turističnih

poteh, potrebni nivo vzdrževanosti teh poti ter pogoje in
postopke za dodeljevanje finančnih sredstev za sofinancira-
nje iz proračuna Občine Trebnje.

2. člen
Turistične poti po tem pravilniku so vse pohodne, kole-

sarske in učne poti, ki niso kategorizirane po odloku o kate-
gorizaciji občinskih cest v Občini Trebnje (Uradni list RS, št.
95/99) (v nadaljevanju: turistične poti). Turistične poti, poti v
parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s
predpisi o javnih cestah in ki so namenjene dostopu do
planinskih koč in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kultur-
nih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po
odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 38/00).

Turistične poti so poti, ki v celoti ali deloma potekajo
po ozemlju Občine Trebnje.

3. člen
Namen vzdrževanja turističnih poti je v tem, da je omo-

gočen varen prehod po njih, da se ohrani ali izboljša njihova
prehodnost in varnost na teh poteh, da se okolje ob teh
poteh zaščiti pred škodljivimi vplivi pohodnikov in da je ozna-
čena trasa poti.

Vzdrževalna dela se praviloma opravljajo takrat, ko so
za to najprimernejše vremenske, prometne in druge razme-
re za izvajanje del.

Vzdrževalna dela na turističnih poteh se delijo na redna
in investicijska vzdrževalna dela.

II. REDNA VZDRŽEVALNA DELA

4. člen
Redna vzdrževalna dela obsegajo:
a) vzdrževanje vegetacije,
b) čiščenje poti,
c) odstranjevanje nevarnih ovir za pohodnike.
a) Vzdrževanje vegetacije
Na površinah, ki so sestavni del turistične poti, se

vegetacijo kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu,
da je zagotovljen prost prehod in da so vidne in dostopne
označbe, v kolikor je pot označena. Vzdrževati je potrebno
tudi bližnja drevesa ob poti, ki lahko ogrožajo pohodnike.

Vegetacijo se mora vzdrževati v skladu s pravili stroke.
Okolju neprijaznih sredstev za zatiranje rasti vegetacije ni
dovoljeno uporabljati.

b) Čiščenje poti
Vsi sestavni deli poti se čistijo tako, da se odstrani vse,

kar lahko negativno vpliva na varnost pohodnikov, funkcio-
nalnost in urejen videz poti ter varovanja okolja.

c) Odstranjevanje nevarnih ovir za pohodnike
Če se na turističnih poteh pojavijo nevarne ovire za

pohodnike, jih je potrebno zavarovati in označiti skladno s
predpisi, ki veljajo za to področje.

III. INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

5. člen
Med investicijska vzdrževalna dela sodijo:
– nameščanje novih ali zamenjava starih označb,
– spreminjanje trase že postavljene turistične poti.
Pri investicijskih vzdrževalnih delih je potrebno narediti

načrt vzdrževanja in ga tudi finančno in terminsko ovrednotiti.

IV. ODGOVORNOST DO VZDRŽEVANJA

6. člen
Upravljalec turističnih poti je lahko pravna ali fizična

oseba, ki je to pot določila in jo hkrati poimenovala. Uprav-
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ljalec je dolžan v roku 30 dni posredovati Občinski upravi
občine Trebnje informacije o nosilcu turistične poti, o po-
imenovanju turistične poti in osnovne informacije o poteku
in dolžini turistične poti.

7. člen
Obveznost upravljalca do vzdrževanja poti po tem pra-

vilniku nastopi takoj po obvestitvi občinske uprave Občine
Trebnje o določitvi in poimenovanju turistične poti.

V. NADZOR NAD VZDRŽEVANJEM

8. člen
Nadzor nad vzdrževanjem in stanjem vseh poti, v skla-

du s tem pravilnikom, opravlja občinska strokovna služba,
skupaj z upravljalcem poti. O opravljenem ogledu se izdela
poročilo, na podlagi katerega strokovna služba zbere podat-
ke in vodi lastno evidenco o njihovem stanju. Ugotovitve iz
tega poročila so osnova za odločanje o potrebnih investicij-
skih vzdrževalnih delih.

VI. FINANCIRANJE

9. člen
Vzdrževanje turističnih poti se financira iz sredstev, ki

jih zagotavlja upravljalec turistične poti in iz občinskih ter
državnih proračunskih virov.

Upravljalec turistične poti mora razliko sredstev potre-
bno za realizacijo vzdrževanja teh poti, zagotoviti iz neprora-
čunskih virov.

10. člen
Prednostni kriteriji in pogoji za dodelitev finančnih sred-

stev iz naslova vzdrževanja turističnih poti občinskega prora-
čuna so naslednji:

1. dolžina pohodnih poti v občini,
2. redna vzdrževalna dela,
3. poti, ki so vezane na posamezne kulturne dogodke

in prireditve,
4. poti, ki povezujejo večje število znamenitosti v občini

in izven nje,
5. poti, ki so vezane na spominska dneva Občine Treb-

nje.

11. člen
Do sofinanciranja iz občinskega proračuna po tem pra-

vilniku niso upravičeni upravljalci turističnih poti, katerih poti
niso v evidenci pri Občinski upravi občine Trebnje.

12. člen
Za stroške vzdrževanja turističnih poti se štejejo materi-

alni stroški, povezani s pripravo na vzdrževanje ter izvedba
vzdrževanja teh poti in ne stroški nakupa opreme, namenje-
ne izvajanju osnovne dejavnosti upravljalca.

13. člen
Upravljalcu posamezne turistične poti se lahko dodeli

do višine 50% vrednosti dejanskih vlaganj v vzdrževalna
dela. Višina se določi na podlagi zagotovljenih sredstev v
sprejetem občinskem proračunu za ta namen.

14. člen
Upravljalci bodo za namen, določen s tem pravilnikom,

lahko uveljavljali sredstva z vlogo na podlagi javne objave v
občinskem glasilu ali drugih javnih glasilih.

15. člen
Upravljalci poti morajo v skladu z zahtevami javne obja-

ve v svoji vlogi za sofinanciranje vzdrževanja turistične poti
navesti naslednje:

– kratka predstavitev upravljalca turistične poti,
– poročilo o vzdrževanju turistične poti v preteklem

letu,
– predvideno vzdrževanje v tekočem letu,
– število oseb, ki bodo pri vzdrževanju sodelovale,
– finančno konstrukcijo vzdrževanja v tekočem letu, ki

je skladna z vsebinsko konstrukcijo.
Predlog za dodelitev finančnih sredstev iz naslova vzdr-

ževanja turističnih poti občinskega proračuna bo odločala
tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.

VII. KONČNE DOLOČBE

16. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja pri-

stojna služba občinske uprave. V primeru nenamenske upo-
rabe sredstev jih mora upravljalec takoj vrniti s pripadajočimi
obrestmi.

Obresti se obračunavajo od dneva nakazila po zakoniti
zamudni obrestni meri.

17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 33-01-2/2001
Trebnje, dne 12. aprila 2001.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

1945. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in družbenega plana Občine Trebnje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
programsko zasnovo za zazidalni načrt “Stari trg
– DSO“

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90 in 85/00) in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter na podlagi
19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95
in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 18. seji dne
11. 4. 2001 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana
Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za programsko zasnovo za zazidalni načrt

“Stari trg – DSO“
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1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev

S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potre-

bno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list št. 2/90
in Uradni list RS, št. 35/93, 50/97, 61/98 in 18/00) in
družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986
do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list št. 19/86 in 16/90
in Uradni list RS, št. 35/93, 50/97, 61/98 in 18/00) – v
nadaljnjem besedilu “spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin planskih aktov občine“ za ureditveno območje S
4/2 v Trebnjem,

– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin občinskih planskih aktov, oziroma prostorske
sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,

– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in ob-
veznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,

– določijo se roki za posamezne faze priprave prostor-
skih sestavin občinskih planskih aktov,

– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov.

Predmet in cilj sprememb in dopolnitev planskih aktov
občine je podrobnejša opredelitev namenske rabe in orga-
nizacije dejavnosti v ureditvenem območju S4/2 v Treb-
njem, za katero je bilo stavbno zemljišče že določeno za
stanovanjsko gradnjo v okviru dolgoročnega plana Občine
Trebnje in v Urbanistični zasnovi Trebnje (Uradni list RS, št.
36/92).

2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb

in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se

nanašajo na območje S 4/2 pod Trskim hribom na področju
Starega trga, za katerega se pripravi zasnova zazidalnega
načrta “STARI TRG – DSO“. Obravnavano območje je ume-
ščeno v urbanizirano telo mesta med prenovljeno cesto
mimo novega Doma starejših občanov proti Trskemu hribu
na severu, obstoječo pozidavo ob Jurčičevi ulici na severo-
zahodu in dokaj gosto pozidavo s pekarno in slaščičarno ob
Starem trgu na jugu.

Območje je bilo po tudi pa Urbanistični zasnovi Trebnje
namenjeno za stanovanjsko gradnjo. Že leta 1971 je bil
izdelan veljaven zazidalni načrt s stanovanjsko pozidavo, ki
pa je bil razveljavljen (po izvedbi javnega natečaja za pridobi-
tev idejne rešitve za DSO).

Glede na lego in umeščenost v prostor občinskega
središča in z ozirom na dejstvo, da je ta prostor že danes
namenjen objektom družbenega standarda (DSO, igrišča) je
upravičeno planiranje, da se takšna namembnost ohrani in
še razširi z že načrtovano širitvijo DSO, varovanimi stanova-
nji za starejše, otroškim varstvom, bivalnimi skupnostmi,
prostori varstveno delovnega centra – VDC in eventualno
stanovanji.

Zemljišče je danes, razen objekta DSO in manjšega
igrišča za košarko, nepozidano in za gradnjo primerno. Ce-
lotna površina, ki je določena za zazidalni načrt “STARI TRG
– DSO“ meri okrog 39.700 m2 (3,97 ha), od tega zaseda
obstoječa transformatorska postaja in že urejeno igrišče
okrog 1.720 m2 in okrog 8.000 m2 Dom starejših občanov.
Prostih površin je tako še okrog 30.000 m2 (3 ha).

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plan-
skih aktov občine se v vsebinskem smislu pripravijo v skladu

z zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in
15/89), zakonom o planiranju in urejanju prostora v preho-
dnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00) in navo-
dilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in
prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS,
št. 20/85). V strokovnih podlagah in posebnih strokovnih
podlagah bo pri pripravi variantnih rešitev potrebno proučiti
ali je poleg že opredeljenih dejavnosti mogoče v tem obmo-
čju zagotoviti tudi prostore za dopolnilne dejavnosti, oziroma
za organizirano stanovanjsko gradnjo.

Dopolnita se tekstualni in grafični del prostorskih se-
stavin planskih aktov, in sicer:

– v tekstualnem delu se smiselno dopolnijo tista pogla-
vja, katerih vsebina se med drugim nanaša tudi na območje
Starega trga ter doda PROGRAMSKA ZASNOVA ZA ZAZI-
DALNI NAČRT “STARI TRG – DSO“,

Programska zasnova se kot sestavina družbenega pla-
na občine pripravi v skladu z 38. in 39. členom v prejšnjem
poglavju navedenega navodila,

– v grafičnem delu se dopolni kartografska dokumen-
tacija k dolgoročnem in družbenem planu občine z vrisom
območja programske zasnove za zazidalni načrt.

Grafični prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih se-
stavin občinskih planskih aktov se pripravi s smiselnim
upoštevanjem 39. člena navodila o vsebini in metodologiji
izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih
aktov občine (Uradni list RS, št. 20/85).

3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev

Izvajalec strokovnih aktivnosti za pripravo programske
zasnove za ZN za območje urejanja S 4/2 in S 4/3 “STARI
TRG – DSO“ in izdelovalec sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin planskih aktov občine v zvezi s tem je izbran na
podlagi zbiranja ponudb in je podjetje DIA d.o.o. Ljubljana.

4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti

Organi, organizacije in skupnosti, ki sodelujejo pri pri-
pravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov občine so:

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Ljubljana, Dunajska 56, Ljubljana – za področje kmetijstva
in gozdarstva,

2. Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto, Gub-
čeva 15, Novo mesto – za področje gozdarstva,

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za varstvo
narave, izpostava Novo mesto, Novi trg 6, Novo mesto – za
področje vodnega gospodarstva,

4. Ministrstvo za okolje in prostor RS Ljubljana, Uprava
za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana – za področje varo-
vanja okolja,

5. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dedi-
ščino Ljubljana, Cankarjeva 5, Ljubljana – za področje var-
stva kulturne dediščine,

6. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za var-
stvo narave Ljubljana, Vojkova 1a, Ljubljana – za področje
varstva naravne dediščina,

7. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo
mesto, Skalickega 1, Novo mesto – za področje varstva
naravne in kulturne dediščine,

8. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti RS Ljubljana,
Kotnikova ulica 5, Ljubljana – za področje rudarstva in ener-
getike,

9. Elektro Slovenije d.o.o. – ELES, Hajdrihova ulica 2,
Ljubljana – za področje prenosa električne energije,

10. EGS – RI d.d., Vetrinjska 2, Maribor – za področje
prenosa električne energije,
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11. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za
ceste, Sektor za planiranje, Ljubljana, Tržaška 19 – za po-
dročje prometa in zvez,

12. Ministrstvo za promet in zveze, direkcija RS za
ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest,
izpostava Novo mesto, Ljubljanska c. 47, Novo mesto,

13. Elektro Ljubljana, PE Novo mesto, Ljubljanska 7,
Novo mesto – za področje distribucije električne energije,

14. Geoplin d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljub-
ljana – za področje transporta in skladiščenja zemeljskega
plina,

15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za civilno
obrambo Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26 – za področje
obrambe in zaščite,

16. JP Komunala Trebnje, Goliev trg 9, Trebnje – za
področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih
vod,

17. Občina Trebnje, Oddelek za okolje in prostor,
Goliev trg 5, Trebnje – za področje lokalnih cest in javnih
poti,

18. TELEKOM Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2,
Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez,

19. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat
RS, izpostava Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo me-
sto,

20. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto,
Seidlova cesta 1, Novo mesto,

21. Ministrstvo za okolje in prostor RS, Urad RS za
prostorsko planiranje, Dunajska 47, Ljubljana – za področje
poselitve,

22. Druge organizacije in skupnosti, ki upravljajo z
zemljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s po-
sebnimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi, ki se
nahajajo na območju obdelave s programsko zasnovo.

Organi, organizacije in skupnosti iz prejšnjega odstav-
ka morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati v fazi
izdelave strokovnih podlag pogoje, ki jih mora izdelovalec
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občine upoštevati pri pripravi le teh. V fazi priprave predloga
s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in
usmeritev.

Pogoje morajo podati v 30 dneh od zahteve. Če v
predpisanem roku ne podajo pogojev se šteje, da jih nima-
jo. Če jih posredujejo po preteku roka, pa bi v zvezi s tem za
izdelovalca nastali stroški, gredo le ti v breme organizacije
oziroma organa, ki jih je povzročil.

Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le ta pridobe v postopku.

5. člen
Terminski plan in postopek spreminjanja

S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopol-
nitve občinskih planskih aktov se prične po sprejetju progra-
ma priprave.

Strokovne priprave za programsko zasnovo in posebne
strokovne podlage z variantnimi rešitvami, vključno s prido-
bitvijo predhodnih pogojev soglasodajalcev, pripravi izdelo-
valec v 10 tednih po sprejetju programa priprave.

Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor
najkasneje v 4 tednih po potrditvi variante idejne zasnove.

Župan Občine Trebnje sprejme sklep o enomesečni
javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin planskih aktov občine v roku 8 dni po prejemu
gradiva iz prejšnje alinee. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v
Uradnem listu RS.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Trebnje.
V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost in

občinski svet ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti, lahko
podajo pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
občine.

Župan zavzame stališča do pripomb v treh tednih po
prejemu pripomb iz javne razgrnitve.

Po sprejemu stališč do pripomb občinska služba in
izdelovalec v roku 3 tednov poskrbita za pripravo dopolnje-
nega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov občine, oziroma za dopolnitve in popravke
tistih njenih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene
pripombe in predlogi, izdelovalec pa na tako dopolnjen osnu-
tek pridobi soglasja sodelujočih organov, organizacij in skup-
nosti iz 4. člena tega programa.

Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev občinske-
ga planskega akta z vsemi potrebnimi soglasji posreduje
župan Ministrstvu za okolje in prostor, Urad RS za prostor-
sko planiranje s predlogom za ugotavljanje njegove skladno-
sti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Republike Slovenije.

Po prejemu sklepa Vlade RS o usklajenosti dopolnje-
nega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov občine z obveznimi izhodišči republiškega
prostorskega plana, župan občine posreduje usklajeni do-
polnjeni osnutek kot predlog na občinski svet s predlogom,
da o predmetnih spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin planskih aktov občine razpravlja in jih sprejme z
odlokom.

Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

6. člen
Sredstva

Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih plan-
skih aktov v okviru katerih se pripravi programska zasnova za
ZN za območje S 4/2 “STARI TRG – DSO“ so sredstva
predvidena v proračunu Občine Trebnje.

7. člen
Začetek veljavnosti

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine
Trebnje.

Št. 35005/031/2000
Trebnje, dne 11. aprila 2001.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

1946. Program priprave zazidalnega načrta “Stari trg –
DSO“

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86, ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in
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70/00) ter na podlagi 19. člena statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine
Trebnje na 18. seji dne 11. 4. 2001 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
zazidalnega načrta “Stari trg – DSO“

1. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta

Osnovne usmeritve razvoja mesta Trebnje so podane v
dolgoročnem planu Občine Trebnje za obdobje od 1986 do
2000 (Skupčinski Dolenjski list št. 2/90), z družbenim pla-
nom Občine Trebnje za obdobje 1986–1990 (Skupčinski
Dolenjski list št. 19/86 in 16/90), in zlasti Urbanistični zasno-
vi mesta Trebnje (Uradni list RS, št. 49/93). V teh dokumen-
tih je območje zazidalnega načrta “Stari trg – DSO“ označeno
kot S4/2 Stari trg, namenjeno za stanovanjsko gradnjo in za
katerega je bil že izdelan veljavni zazidalni načrt. Kasneje, po
izvedbi javnega natečaja za pridobitev idejne rešitve za Dom
starejših občanov, je bil zazidalni načrt razveljavljen, prostor-
ska raba tega območja pa opredeljena s prostorsko ureditve-
nimi pogoji (PUP).

Celoten prostor obsega okrog 39.700 m2 (3,97 ha), od
tega zaseda obstoječa transformatorska postaja in že urejeno
igrišče okrog 1.720 m2 in okrog 8.000 m2 nov Dom starejših
občanov. Prostih površin je tako še okrog 30.000 m2 (3 ha).

Na podlagi analize potreb je bilo ugotovljeno, da je ob-
močje predvsem primerno za dejavnosti in objekte družbene-
ga standarda. V tem smislu je v območju zazidalnega načrta
že realiziran Dom starejših občanov s kapaciteto okrog 135
oskrbovancev z možnostjo širjenja za nadaljnjih 30 do 40
oskrbovancev s predvidenim rezervatom za gradnjo varovanih
stanovanj za starejše občane. Poleg prostorov in ureditev za
starejše občane naj bi v okviru tega zazidalnega načrta uredili
še manjkajoče prostore za otroško varstvo in prostore varstve-
no delovnega centera (VDC), katerega skromni zametki so
danes že realizirani v sklopu DSO. Prostori VDC bodo dopol-
njeni tudi s prostori (objekti) bivalnih skupnosti za osebe mo-
tene v razvoju, oziroma s prostori domskega varstva zanje v
samostojnih, novih objektih.

Navedeni program tega zazidalnega načrta ima polno
prioriteto. Le v primeru, da bi ostale še dodatne proste površi-
ne znotraj obravnavanega območja, jih je mogoče uporabiti
za programe, ki dopolnjujejo objekte družbenega standarda
ali organizirana stanovanjska gradnja, kar bo določeno po
izboru variantne rešitve.

2. člen
Priprava zazidalnega načrta

1. OBMOČJE UREJANJA IN OBSEG ZAZIDALNEGA
NAČRTA

Obravnavano območje je umeščeno v urbanizirano telo
mesta med prenovljeno cesto mimo novega Doma starejših
občanov na vzhodu, Glavarjevo ulico na severu, obstoječo
pozidavo ob Jurčičevi ulici na severozahodu in dokaj gosto
pozidavo s pekarno in slaščičarno ob Starem trgu na jugu.
Zemljišče je danes, razen objekta DSO in manjšega igrišča za
košarko, nepozidano, vendar komunalno dokaj dobro oprem-
ljeno in prometno enostavno dosegljivo.

Prostor je rahlo nagnjen proti jugozahodu z lepimi pogle-
di na naselbinsko jedro in dolino Temenice proti vzhodu.
Dostopi iz obstoječih prometnih poti so možni predvsem iz
nove ceste mimo doma starejših občanov (predvsem za po-
trebe DSO in varovanih stanovanj), iz Glaverjeve ceste in iz
južne strani mimo pekarne.

Območje je v urbanistični zasnovi Trebnje označeno z
S4/2 in je bilo namenjeno za stanovanjsko gradnjo, naknad-

no pa je bilo s Prostorsko ureditvenimi pogoji (PUP) razdelje-
no na dva dela.

Zazidalni načrt se pripravi v vsebini, ki je predpisana z
zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Urad-
ni list SRS, št. 18/84 in 29/85 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju: ZUNDPP
in z podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85).

2. PREDHODNO PRIPRAVLJENE STROKOVNE POD-
LAGE

Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upošte-
vati pri pripravi zazidalnega načrta so:

– prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega pla-
na Občine Trebnje,

– urbanistična zasnova mesta Trebnje,
– usmeritve izbrane natečajne rešitve za DSO,
– prostorsko ureditveni pogoji, ki veljajo na območju

obdelave,
– podatki o obstoječih in planiranih infrastrukturnih vo-

dih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve

sosednjih območij, prometne rešitve …),
– programi in podatki zainteresiranih porabnikov tega

prostora.
3. POSEBNE STROKOVNE PODLAGE ZA ZAZIDALNI

NAČRT
V skladu z ZUNDPP in s podzakonskim navodilom o

vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) se za izdelavo
osnutka pripravijo posebne strokovne podlage, v okviru kate-
rih se pripravi idejna zasnova pozidave v dveh variantah. Ob
pripravi variantnih rešitev je potrebno predvsem ugotoviti ob-
seg posameznih načrtovanih dejavnosti in ali je mogoče v tem
območju zagotoviti tudi prostore za dopolnilne dejavnosti,
oziroma za organizirano stanovanjsko gradnjo.

4. ORGANI IN ORGANIZACIJE, KI MORAJO PODATI
PREDHODNE POGOJE IN MNENJA ZA PRIPRAVO OSNUT-
KA TEGA ZAZIDALNEGA NAČRTA, TER SOGLASJA K DO-
POLNJENEMU OSNUTKU ZAZIDALNEGA NAČRTA

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za varstvo
narave, izpostava Novo mesto, Novi trg 6, Novo mesto,

2. Ministrstvo za promet in zveze, direkcija RS za ceste,
sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, izpostava
Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, Novo mesto,

3. Ministrstvo za promet in zveze, direkcija RS za ceste,
Sektor za planiranje, Ljubljana, Tržaška 19,

4. Elektro Ljubljana, PE Novo mesto, Ljubljanska 7,
Novo mesto,

5. JP Komunala Trebnje, Goliev trg 9, Trebnje,
6. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2, Novo

mesto,
7. Občina Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev

trg 5, Trebnje,
8. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektor RS,

izpostava Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,
9. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto,
Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih pod-
lag za ta zazidalni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodna mnenja in pogoje tudi organov, ki niso našteti v
prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v nadaljnjem postopku
izdelave.

Pred pričetkom priprave ZN morajo organi in organizacije
iz te točke na zahtevo izdelovalca ZN podati v zvezi s predvide-
nimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (po-
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goje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi osnutka ZN. Orga-
ni in organizacije morajo, v skladu s 35. členom ZUNDPP,
podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od zahteve. V fazi
priprave predloga ZN s soglasjem na dopolnjeni osnutek ZN
potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v
predpisanem roku ne podajo pogojev in soglasij se šteje, da jih
nimajo oziroma, da z rešitvami v ZN soglašajo.

5. VSEBINA ZAZIDALNEGA NAČRTA
Zazidalni načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin

iz 28., 29. in 30 člena ZUNDPP, in sicer:
OSNUTEK
a) Tekstualni del
– obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo plan-

skih odločitev,
– opis območja urejanja in obodne meje,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– rešitve in pogoji v zvezi z infrastrukturnimi objekti in

napravami,
– rešitve in pogoji v zvezi z varovanjem okolja,
– ukrepi in varovanje delovnega in bivalnega okolja,
– zasnove ureditve zelenih in prometnih površin,
– rešitve v zvezi z naravnimi in drugimi nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnava-

nega območja in lastnikov zemljišč,
– etape izvajanja zazidalnega načrta,
– prostorski pogoji za realizacijo planskih odločitev,
– pogoji pristojnih organov in organizacij,
– osnutek odloka.
b) Grafični del
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in družbe-

nega plana ter urbanistične zasnove Trebnje za obravnavano
območje,

– topografska karta s prikazom območja urejanja ZN v
širšem prostoru 1:5000

– katastrski načrt z mejo območja urejanja 1:1000
– geodetski topografski načrt z mejo območja

urejanja 1:500
– zazidalna situacija območja 1:500
– funkcionalne in oblikovalske rešitve

objektov in naprav 1:500
– ureditve po posameznih področjih 1:500
– idejne rešitve komunalnih in energetskih

ureditev s področja prometa in zvez ter drugih
objektov in naprav s področja gospodarjenja
javnih služb 1:500

– idejne rešitve eventualnih prestavitev, rušitev
ali prilagoditev obstoječih naprav in objektov 1:500

– karakteristični prečni profili in normalni
vzdolžni profil internih cest 1:500

DOPOLNJENI OSNUTEK IN PREDLOG ZN
Po sprejetju stališč do pripomb iz javne razgrnitve se v

skladu s pripombami izdela dopolnjen osnutek ZN na katere-
ga se pridobe soglasja soglasodajalcev.

Dopolnjeni predlog ZN mora vsebovati še tehnične ele-
mente za zakoličenje objektov in gradbenih parcel ter pogoje
za določitev funkcionalnih zemljišč k objektom. Ustrezno tek-
stualnemu delu se dopolni tudi grafični del.

ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU
Besedilo odloka se pripravi v skladu s 44. členom navo-

dila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostor-
sko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85)

3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja ZN
TERMINSKI PLAN

– program priprave 4 tedne po podpisu pogodbe
– posebne strokovne 10 tednov po sprejetih

podlage in dve varianti programih priprave za PZ
rešitve in ZN

– izdelava osnutka 4 tedne po potrditvi variantne
rešitve s strani občine

– stališča do pripomb 3 tedne po končani javni
razgrnitvi, oziroma po prejemu
pripomb s strani naročnika

– izdelava dopolnjenega 3 tedne po potrditvi
osnutka stališč do pripomb

– izdelava predloga 3 tedne po prejemu soglasij
– izdelava končnih 3 tedne po objavi odloka

elaboratov v Uradnem listu RS

POSTOPEK IZDELAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
S pripravo posebnih strokovnih podlag za zazidalni načrt

se prične takoj po sprejetju programa priprave.
Osnutek zazidalnega načrta se izdela na podlagi poseb-

nih strokovnih podlag, izbrane variante idejne zasnove, pred-
hodnih pogojev in programske zasnove.

Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugo-
tovi, da osnutek ZN vsebuje vse sestavine predpisane s pro-
gramom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno raz-
grne.

Župan Občine Trebnje sprejme sklep o enomesečni
javni razgrnitvi osnutka ZN v roku 8 dni po prejemu gradiva iz
prejšnje alinee. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem
listu RS.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Trebnje za
30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje
alinee.

V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost, ob-

činski svet in drugi zainteresirani, oziroma prizadeti, lahko
podajo pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN.

Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov na
osnutek.

Na podlagi sprejetih stališč do pripomb izdelovalec pri-
pravi dopolnjeni osnutek in pridobi soglasja soglasodajalcev,
ki so bili določeni v programu priprave.

Po prejetju soglasij na dopolnjeni osnutek ZN, izdelova-
lec pripravi predlog dokumenta.

Župan Občine Trebnje posreduje predlog ZN občinske-
mu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem ZN z odlokom.

Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

4. člen
Organizacija priprave zazidalnega načrta

Naročnik zazidalnega načrta je Občina Trebnje.
Izdelovalec zazidalnega načrta, ki je bil izbran na podlagi

zbiranja ponudb, je DIA d.o.o. Ljubljana.
Koordinator pri izdelavi dokumentacije je občinska stro-

kovna služba.
Sredstva za geodetska dela in izdelavo prostorsko izved-

benega akta se zagotavljajo v proračunu Občine Trebnje.

5. člen
Začetek veljavnosti

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine
Trebnje.

Št. 35005/031/2000
Trebnje, dne 11. aprila 2001.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.



Stran 3436 / Št. 31 / 28. 4. 2001 Uradni list Republike Slovenije

VLADA

1947. Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo
Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, Uradni list RS-I, št. 17/91 in Uradni list RS, št.
55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00) in
51. člena zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS,
št. 25/76, 21/78, 42/86, 5/90, Uradni list SFRJ, št.
83/89, Uradni list RS, št. 10/91, Uradni list RS-I, št.
17/91 in Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 29/95 in
89/99) je Vlada Republike Slovenije na 22. seji dne 19. 4.
2001 sprejela

S K L E P
o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana

v Javni zavod za ribištvo Slovenije

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Zavod za ribištvo Ljubljana, ki je bil ustanovljen z odloč-

bo Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS, št.
01-1021/8-60 z dne 30. 12. 1960 in je po sprejetju zako-
na o zavodih nadaljeval z delom kot javni zavod, se s tem
sklepom preoblikuje v javni zavod za ribištvo Slovenije (v
nadaljevanju: javni zavod).

Javni zavod je univerzalni pravni naslednik Zavoda za
ribištvo Ljubljana.

Ustanovitelj javnega zavoda je Republika Slovenija,
ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Repu-
blike Slovenije.

II. IME IN SEDEŽ

2. člen
Ime javnega zavoda je: Zavod za ribištvo Slovenije.
Skrajšano ime javnega zavoda je: ZZRS.
Sestavni del imena javnega zavoda je znak (logotip), ki

je v obliki kroga, znotraj katerega so simboli, ki ponazarjajo
Triglav, ribo in vodo.

Ime javnega zavoda v angleškem jeziku: Fisheries Re-
search Institute of Slovenia.

Sedež javnega zavoda je: Ljubljana, Župančičeva 9.

3. člen
Javni zavod ima žig v obliki kroga, ki ima znotraj oboda

besedilo “Zavod za ribištvo Slovenije”, znotraj manjšega kro-
ga pa emblem, ki ponazarja Triglav, ribo in vodo.

III. DEJAVNOST

4. člen
Dejavnosti zavoda v skladu z uredbo o uvedbi in

uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in
12/99) so:

B/5.010 Ribištvo
B/5.020 Ribogojstvo, ribiške storitve
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.120 Izdajanje časopisov

D/22.130 Izdajanje revij in druge periodike
G/52.230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
K/74.104 Podjetništvo in poslovno svetovanje
K/74.201 Geodetske, geološke, geofizikalno, geoke-

mično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje

K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
L/75.130 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje

poslovne dejavnosti
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.

Zavod lahko opravlja v manjšem obsegu tudi druge
dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje glavne dejavnosti.

5. člen
V okviru izvajanja registriranih dejavnosti iz prejšnjega

člena javni zavod opravlja naslednje naloge javne službe:
1. vodi ribiški kataster po pooblastilu pristojnega mini-

strstva,
2. izdaja strokovna mnenja v zvezi s projektiranjem in

gradnjo objektov in naprav, vezanih na vodo, ter pri urejanju
vodnih strug

ter ima pooblastila za:
1. upravljanje z izločenimi vodami po odredbi o izločitvi

varstvenih vod iz ribiških okolišev (Uradni list LRS, št. 17/59)
ter dodeljene s sporazumom o dodelitvi varstvenih voda v
upravljanje med Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije in
Zavodom za ribištvo Ljubljana (št. 323-02/82-7 II/ČE z dne
06.07.1982) v mejah:

– Radovna od izvira do spodnjega jezu HE Vintgar;
– Sava Bohinjka od izvira (Savica) do jezu v Soteski s

pritoki;
– Bohinjsko jezero in Triglavska jezera;
– Gameljščica od Žagarjevega jezu v Spodnjih Game-

ljnah do izliva v Savo;
– Unica s pritoki;
– Iščica od izvira do mostu v Hauptmancah s pritoki,

razen Želimeljščice;
– Ljubljanica od izliva potoka Besnica na desnem bre-

gu do izliva v Savo;
– Sava od izliva Ljubljanice na desnem bregu do mostu

v Litiji z vsemi pritoki in mrtvicami na tej vodni progi, razen
Dolske Mlinščice;

– Dolska Mlinščica od jezu v Klečah do izliva v Savo;
– Kolpa od jezu pod Slavskim Lazom do jezu v Dolu pri

Starem trgu, z vsemi pritoki na levem bregu;
– Cerkniško jezero od izvira Stržena do črte Retje-Po-

nikve-Vrata-Zadnji kraj s pritoki;
– Obrh v Loški dolini s pritoki;
– Krka od izvirov do jezu elektrarne v Zagradcu, z vse-

mi pritoki na tej vodni progi, razen Višnjice; Višnjica od
mostu Krška vas-Trebnja Gorica do izliva v Krko;

– Soča od izvira do mostu v vasi Čezsoča z vsemi
pritoki na tej vodni progi in Krsko jezero;

2. upravljanje z ribogojnicami za vzrejo avtohtonih vrst
rib za poribljavanje ribolovnih voda v Republiki Sloveniji:

– Ribogojstvo Sava, Sp.Gameljne 61 a, 1211 Ljublja-
na – Šmartno;

– Ribogojstvo Soča, Markova 5, 5222 Kobarid;
– Ribogojstvo Bohinj, Grajska ul. 23, 4264 Bohinjska

Bistrica;
– Ribogojstvo Obrh, Vrhnika 6, 1386 Stari trg;
2. izvajanje strokovnega nadzora nad upravljanjem z

ribiškimi okoliši na podlagi strokovne presoje ribiško-gojitve-
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nih načrtov, letnih načrtov o upravljanju z ribiškim okolišem
ter evidence o izvrševanju letnih načrtov.

6. člen
Javni zavod opravlja še naslednje naloge:
1. raziskovanje in opravljanje strokovnih nalog na po-

dročju sladkovodnega ribištva;
2. proučevanje sodobnih izsledkov ribištva in prilagaja-

nje le-teh domačim potrebam;
3. proučevanje dinamike bioloških in ihtioloških spre-

memb v vodah ter vzdrževanje optimalne populacije ribjega
življa, na podlagi znanstvenih izsledkov;

4. proučevanje bioloških in kemičnih sprememb voda
zaradi onesnaževanja, ocenjevanje onesnaženosti voda in
vrednotenje nastalih škod na ribah ter svetovanje pri reševa-
nju problematike varstva voda;

5. izobraževanje na področju sladkovodnega ribištva;
6. izdajanje strokovne revije Ichthyos;
7. vzreja in prodaja drugih vrst rib, rakov, žab, školjk in

drugih vodnih živali ter ribiških potrebščin, ter
8. druge naloge za naročnike v obsegu in na način

določenim z letnim programom dela.

7. člen
Za izvajanje dejavnosti se v javnem zavodu oblikujejo

organizacijske enote, ki se določijo s statutom javnega
zavoda.

Podrobnejšo organizacijo javnega zavoda določa akt o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprej-
me svet na predlog direktorja javnega zavoda in na katerega
da soglasje ustanovitelj.

IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA

8. člen
Organi javnega zavoda so:
– svet,
– direktor in
– strokovni svet.

9. člen
Svet javnega zavoda šteje pet članov, od katerih:
– tri člane imenuje ustanovitelj (enega člana iz Mini-

strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, enega člana iz
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, enega člana iz Mini-
strstva za okolje in prostor);

– enega člana imenuje Ribiška zveza Slovenije;
– enega člana volijo zaposleni delavci v zavodu.
Predsednika sveta izvolijo člani izmed predstavnikov

ustanovitelja.
Mandat članov sveta je 4 leta.

10. člen
Svet ima naslednje naloge in pristojnosti:
obravnava in sprejema statut in druge splošne akte,

program razvoja, letne programe dela, poročila o njihovem
izvrševanju, sprejema finančni načrt in letno poročilo, obrav-
nava pobude strokovnega sveta in o njih sklepa, imenuje ter
razrešuje direktorja.

K statutu, letnemu programu dela, finančnemu načrtu
in letnemu poročilu ter imenovanju ter razrešitvi direktorja
mora Svet pridobiti soglasje ustanovitelja.

Svet lahko sprejme poslovnik o delu sveta, s katerim
podrobneje uredi vsa vprašanja v zvezi z delovanjem sveta.

11. člen
Delo in poslovanje javnega zavoda vodi direktor, ki

zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost
dela.

Za pravne posle v vrednosti nad 40,000.000 tolarjev
direktor potrebuje soglasje sveta javnega zavoda.

Direktorja imenuje in razrešuje svet po postopku, ki ga
določa statut, s soglasjem ustanovitelja.

Mandat direktorja traja štiri leta.
Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan, kdor

izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– ima organizacijske sposobnosti in vodstvene izkuš-

nje,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– aktivno obvlada najmanj en tuj svetovni jezik.

12. člen
Direktor javnega zavoda je hkrati tudi strokovni vodja

zavoda in je odgovoren za strokovnost dela.

13. člen
Strokovni svet je strokovni organ javnega zavoda.
Strokovni svet odloča o strokovnih vprašanjih v okviru

pooblastil, določenih z zakonom in statutom.

14. člen
Člane strokovnega sveta imenuje direktor zavoda.
Direktor je član strokovnega sveta po položaju.
Mandat članov strokovnega sveta traja 4 leta.

15. člen
Pristojnosti strokovnega sveta, število članov in način

dela določa statut javnega zavoda.

V. SREDSTVA ZA DELO JAVNEGA ZAVODA

16. člen
Premoženje javnega zavoda, s katerim javni zavod

upravlja in ga uporablja za opravljanje svojih dejavnosti, je v
lasti ustanovitelja.

Javni zavod lahko razpolaga s premičnim premože-
njem, z nepremičnim pa samo po predhodnem soglasju
ustanovitelja.

Javni zavod uporablja in upravlja premoženje s skr-
bnostjo dobrega gospodarja.

17. člen
Sredstva za delo javnega zavoda so vsa osnovna in

materialna sredstva, s katerimi je do uveljavitve tega sklepa
upravljal Zavod za ribištvo Ljubljana.

VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA DELO

18. člen
Sredstva za izvajanje nalog iz 4. člena tega sklepa javni

zavod pridobiva iz državnega proračuna na osnovi potrjene-
ga programa dela in finančnega načrta.

Za izvajanje drugih dejavnosti javni zavod pridobiva sred-
stva za delo iz naslednjih virov:

– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– donacijami, darili in iz drugih virov.



Stran 3438 / Št. 31 / 28. 4. 2001 Uradni list Republike Slovenije

19. člen
Presežek prihodkov nad odhodki javni zavod uporablja

za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O razporejanju presežka odloča ustanovitelj na predlog

sveta.
O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja primanjkljaja,

ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih virov sredstev
javnega zavoda, odloča ustanovitelj na predlog Sveta.

VII. PRAVICE OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
JAVNEGA ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

20. člen
Javni zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem

prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Javni zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s

katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do vredno-

sti sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja, predvidena za
opravljanje dejavnosti javnega zavoda.

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED
JAVNIM ZAVODOM IN USTANOVITELJEM

21. člen
Medsebojne pravice javnega zavoda in ustanovitelja so

določene z zakonom, tem sklepom in statutom.

IX. SPLOŠNI AKTI

22. člen
Javni zavod ima statut, s katerim se urejajo vprašanja,

ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje
javnega zavoda.

23. člen
Javni zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi so

urejena posamezna področja delovanja zavoda.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
Javni zavod izdela letno poročilo po stanju na dan

uveljavitve tega sklepa v skladu z zakonom o računovodstvu
(Uradni list RS, št. 23/99) in ga najkasneje v dveh mesecih
po uveljavitvi tega sklepa predloži ustanovitelju v sprejem.

25. člen
Svet zavoda se konstituira v roku 30 dni od uveljavitve

tega sklepa. Konstitutivno sejo sveta skliče direktor javnega
zavoda. Do konstituiranja sveta javnega zavoda opravlja nje-
gove naloge dosedanji svet zavoda.

Drugi organi javnega zavoda, ki so bili izvoljeni ali ime-
novani pred veljavnostjo tega sklepa, nadaljujejo z delom do
imenovanja novih organov javnega zavoda, določenih s tem
sklepom in statutom.

26. člen
Direktor zavoda nadaljuje z delom kot direktor javnega

zavoda do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.

27. člen
Javni zavod prevzame vse zaposlene, ki so bili dosedaj

zaposleni v Zavodu za ribištvo Ljubljana.
Za urejanje delovnih razmerij, ki urejajo položaj in plače

zaposlenih v javnem zavodu, se uporabljajo predpisi in ko-
lektivna pogodba, kot veljajo za zaposlene v državni upravi.

28. člen
Statut javnega zavoda mora biti sprejet v roku najka-

sneje šest mesecev od uveljavitve tega sklepa. Do sprejema
novega statuta velja obstoječi statut v vseh določbah, ki niso
v nasprotju z zakonom.

Do sprejetja ostalih splošnih aktov javnega zavoda, ki
morajo biti sprejeti najkasneje v roku enega leta od uveljavi-
tve tega sklepa, se uporabljajo splošni akti, kot so veljali v
Zavodu za ribištvo Ljubljana.

29. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati odločba

Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS, št. 01-1021/8-60
z dne 30. 12. 1960.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 323-02/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

MINISTRSTVA

1948. Odredba o pošiljanju obvestila o spremembi cen

Na podlagi 9. točke 9. člena zakona o kontroli cen
(Uradni list RS, št. 63/99) izdaja ministrica za gospodarstvo

O D R E D B O
o pošiljanju obvestila o spremembi cen

1. člen
Ta odredba določa obveznosti podjetij, ki proizvajajo

proizvode in opravljajo storitve navedene v 3. členu te odred-
be (v nadaljnjem besedilu: podjetja), da Ministrstvu za go-
spodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pošiljajo ob-
vestila o spremembi cen.

2. člen
Podjetja morajo poslati na ministrstvo obvestilo o spre-

membi cen istega dne, ko spremenijo cene.
Proizvodna podjetja morajo posredovati proizvodne ce-

ne; če se ukvarjajo tudi s prodajo na drobno oziroma na
debelo, pa tudi cene v prodaji na drobno oziroma cene v
prodaji na debelo. Storitvena podjetja morajo posredovati
cene na drobno.

3. člen
Podjetja morajo poslati obvestilo o spremembi cen za

naslednje proizvode in storitve:
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1. PROIZVODNJA HRANE IN PIJAČ
1.a) Dnevni kruh iz pšenične moke tip 500
1.b) Pšenična moka tip 500
1.c) Sladkor
1.d) Pasterizirano in sterilizirano mleko s 3,2% mleč-

ne maščobe

2. ZALOŽNIŠTVO IN TISKARSTVO
2.a) Učbeniki
2.b) Atlasi
2.c) Priročniki
2.d) Delovni listi in delovni zvezki
2.e) Dnevno-politični informacijski tisk

3. OSKRBA Z ELEKTRIKO, PLINOM, PARO IN
TOPLO VODO
3.a) Električna energija za tarifne uporabnike
3.b) Zemeljski plin iz transportnega in distribucijske-

ga omrežja
3.c) Para in topla voda za namene daljinskega ogre-

vanja

4. KOMUNALNE STORITVE
4.a) Storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpad-

kov
4.b) Storitev predelave, odlaganja, sežiganja in dru-

gih načinov odstranjevanja komunalnih odpad-
kov

4.c) Storitev odvajanja in čiščenja komunalnih od-
padnih in padavinskih voda

4.d) Storitev zbiranja, čiščenja in distribucije pitne
vode

5. GORIVA
5.a) Motorni bencini (MB-98, NMB-91, NMB-95,

NMB-98)
5.b) Plinsko olje (D-2)
5.c) Kurilno olje ekstra lahko (KO-EL)
5.d) Utekočinjen naftni plin
5.e) Kurilno olje srednje (mazut)

6. STORITVE PREVOZA
6.a) Prevoz potnikov v notranjem železniškem pro-

metu
6.b) Prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem pro-

metu (samo redne linije)
6.c) Prevoz potnikov v mestnem in obmestnem ce-

stnem prometu (samo redne linije)
6.d) Cestnina za uporabo cestninske ceste
6.e) Prevoz z letalom (samo redne linije)

7. POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE
7.a) Javne (osnovne) poštne storitve
7.b) Javne (osnovne) telekomunikacijske storitve

8. ZAVAROVALNIŠTVO
8.a) Obvezno zavarovanje osebnih vozil

9. POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
9.a) Cena m2 profitnega stanovanja
9.b) Cena m2 neprofitnega stanovanja

10. IZOBRAŽEVANJE
10.a) Mesečna oskrba v vzgojno-varstvenih zavodih
10.b) Mesečna oskrba v dijaških domovih
10.c) Mesečna oskrba v študentskih domovih

11. ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
11.a) Dnevna oskrba v domovih starejših občanov

12. DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI
12.a) Parkirnina za osebna vozila
12.b) Dimnikarske storitve
12.c) Pogrebne storitve (klasični in žarni pokop)
12.d) Prodaja grobov in dajanje grobov v najem

4. člen
Pošiljanje obvestila o spremembah cen ni potrebno za

tista podjetja, katerih proizvodi in storitve, ki so navedeni v
prejšnjem členu te odredbe, so že zajeti z drugim ukrepom
kontrole cen na podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen.

5. člen
Obvestilo o spremembi cen mora vsebovati:
1. Ime in sedež podjetja,
2. Ime proizvoda oziroma storitve in mersko enoto,
3. Ceno, ki je veljala zadnji dan predhodnega leta,
4. Ceno, ki je veljala do dneva predložitve obvestila,
5. Ceno za katero se pošilja obvestilo,
6. Stopnjo skupne rasti cen proizvodov oziroma stori-

tev v celotnem predhodnem letu,
7. Stopnjo skupne rasti cen proizvodov oziroma stori-

tev v tekočem letu,
8. Stopnjo povečanja oziroma znižanja zadnje spre-

membe cen,
9. Prodajni pogoji, ki vplivajo na ceno,
10. Glavne razloge za spremembo cen,
11. Datum uporabe nove cene.

6. člen
Podatke iz 1. člena te odredbe morajo podjetja poslati

na obrazcu, ki je predstavljen v prilogi odredbe, ki je njen
sestavni del.

7. člen
V primeru, da obvestilo ne vsebuje vseh podatkov,

zahteva ministrstvo njegovo dopolnitev.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 342-2/01-5
Ljubljana, dne 26. aprila 2001.

Ministrica
za gospodarstvo

dr. Tea Petrin l. r.
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1949. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o obrazcih za obračun davkov po odbitku in
drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja
obrazcev davčnemu organu

Na podlagi prvega odstavka 115. člena zakona o dav-
čnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98,
91/98 in 108/99) in prvega odstavka 16. člena zakona o
prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96,
34/96, 3/98 in 81/00) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe

o obrazcih za obračun davkov po odbitku in
drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja

obrazcev davčnemu organu

1. člen
V navodilu za izpolnjevanje REK-1 obrazca, ki je se-

stavni del odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku
in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev
davčnemu organu (Uradni list RS, št. 77/96, 5/97, 5/98,
50/99 in 122/00), se v zaporedni številki (11) doda nov
četrti odstavek, ki se glasi:

“V osnovo I d) se vpišejo nadomestila plač, ki ne bre-
menijo pravnih oseb, ki izplačujejo plače, in jih pravnim
osebam povrnejo proračun in zavodi. Podatek je že vključen
pod zaporedno številko (10) ali (11).“.

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe začneta veljati obrazca

REK-1 in REK-1a, ki sta sestavni del te odredbe, in prene-
hata veljati obrazca REK-1 in REK-1a, predpisana z odred-
bo o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih daja-
tev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu orga-
nu (Uradni list RS, št. 77/96, 5/97, 5/98, 50/99 in
122/00).

3. člen
Ta odredba začne veljati 15. maja 2001.

Št. 416-108/2000
Ljubljana, dne 20. aprila 2001.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
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1950. Odredba o začasnem zavarovanju Mirtoviškega
potoka

Na podlagi 50. člena zakona o ohranjanju narave (Urad-
ni list RS, št. 56/99) izdaja minister za okolje in prostor

O D R E D B O
o začasnem zavarovanju Mirtoviškega potoka

1. člen
(1) Z namenom ohranitve geomorfoloških in hidrolo-

ških posebnosti, biotske raznovrstnosti habitatnih tipov,
rastlinskih in živalskih vrst se del narave na območju Mirtovi-
škega potoka, ki je levi pritok Kolpe pri Mirtovičih, s sotesko
in povirnimi grapami začasno zavaruje kot območje Mirtovi-
škega potoka (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).

(2) Ta odredba določa obseg zavarovanega območja in
obvezna pravila ravnanja na tem območju.

2. člen
(1) Meja zavarovanega območja je določena na teme-

ljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000, ki je na vpo-
gled na Upravi Republike Slovenije za varstvo narave.

(2) Zavarovano območje se objavi na publikacijski karti
v merilu 1:12000 v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.

3. člen
Na zavarovanem območju se v obstoječem stanju ohra-

nja:
1. hidrološki režim,
2. reliefne značilnosti,
3. rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate.

4. člen
(1) Na zavarovanem območju je prepovedano:
1. slabšati kakovost voda;

2. spreminjati vodni režim;
3. spreminjati oblikovanost ali sestavo površja, ki lahko

vpliva na spremembo vodnega režima ali slabšanje kakovo-
sti vode;

4. odmetavati ali odlagati odpadke;
5. slabšati kakovost tal;
6. izkopavati, lomiti ali poškodovati prostorastoče rastli-

ne ali uničevati vegetacijske formacije;
7. uničevati ali poškodovati gnezdišča ter prostore,

kjer se živali zadržujejo, hranijo ali razmnožujejo;
8. graditi ali postavljati objekte ali naprave in
9. izvajati druge posege, ki bi spremenili življenjske

razmere rastlin in živali ali kako drugače okrnili zavarovano
območje.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se na
zavarovanem območju lahko izvaja gospodarsko izkorišča-
nje vode kot naravnega vira v skladu s koncesijskim aktom
ter na podlagi pridobljenih dovoljenj za poseg v prostor.

5. člen
Nadzor nad izvajanjem določb te odredbe opravlja In-

špektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

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

Uradnem listu Republike Slovenije in velja dve leti.

Št. 350-05-6/97
Ljubljana, dne 25. aprila 2001.

mag. Janez Kopač l. r.
Minister

za okolje in prostor
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Stran



Stran 3448 / Št. 31 / 28. 4. 2001 Uradni list Republike Slovenije

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in
odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2001 je 20.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – Naročnina za
tujino je 60.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, prodaja 200 18 38,
preklici 425 02 94, naročnine 425 23 57, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:

objave@uradni-list.si –Žiro račun 50100-601-273770

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

PREDPISI O OSEBNIH DOKUMENTIH
z uvodnimi pojasnili mag. Bojana Trnovška

IN PRIJAVI PREBIVALIŠČA
z uvodnimi pojasnili Nine Gregori

Vladni predstavniki držav članic Evropske unije so določili, da je novi slovenski potni list bordo
rdeče barve. V primerjavi z modrim, s katerim slovenski državljani lahko potujejo po svetu do 5.
avgusta 2002, ima novi potni list 25 zaščitnih elementov, vsi podatki o imetniku potne listine,
vključno s fotografijo in podpisom, pa so lasersko gravirani, tako da bo njihova zloraba bistveno
težja kot s prvimi slovenskimi potnimi listi.
To je le nekaj podatkov iz obširnih uvodnih pojasnil mag. Bojana Trnovška, ki je na Ministrstvu za
notranje zadeve Republike Slovenije zadolžen za izvedbo projektov izdaje novih osebnih izkaznic in
potnih listin. Osebni dokumenti in njihove posebnosti so prikazani tudi v barvni prilogi, kjer so
dvojezično predstavljeni tudi motivi, vtisnjeni na posamezne strani potnega lista.
Zakon o prijavi prebivališča je bil v uradnem listu objavljen februarja 2001, novosti pa podrobno
predstavlja Nina Gregori, Uvodna pojasnila zanimivo začenja z nizanjem podatkov o dvestoletni
zgodovini evidentiranja prebivališča ljudi na slovenskih tleh.

Cena: 4482 SIT z DDV 10551

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O OSEBNIH DOKUMENTIH
IN PRIJAVI PREBIVALIŠČA Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe
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