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MINISTRSTVA
2116.

Pravilnik o spremembi pravilnika o veterinarskosanitarnem nadzoru živilskih obratov,
veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih
zdravstvene ustreznosti živil in surovin
živalskega izvora

Na podlagi osemintridesete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in
101/99, 98/99 – ZZiv, 8/00 – ZUT) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o veterinarskosanitarnem nadzoru živilskih obratov,
veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih
zdravstvene ustreznosti živil in surovin
živalskega izvora
1. člen
V pravilniku o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih
obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih
zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora
(Uradni list RS, št. 100/99, 38/00 in 71/00) se v prvem
odstavku 194. člena besedilo “s 1. januarjem 2001“ nadomesti z besedilom “s 1. januarjem 2002“.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-71/99-3
Ljubljana, dne 7. maja 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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OBČINE

POSTOJNA
2117.

Sklep o povprečnih stroških komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), sklepa o potrditvi programa
opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta Goričica Postojna (Uradni list RS, št. 71/00), navodila za
izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99),
16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96,
68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) ter 68. člena poslovnika
Občinskega sveta občine Postojna (Uradni list RS, št.
95/99) je Občinski svet občine Postojna na nadaljevanju
26. seje dne 7. 5. 2001 sprejel naslednji

SKLEP
1
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč za območje zazidalnega načrta Goričica na dan
31. 12. 2000 znašajo 8.791 SIT/m2 zemljišča.
2
Za plačilo komunalnega prispevka se posameznim investitorjem določa 50% povprečnih stroškov komunalnega
opremljanja za celotno območje zazidalnega načrta Goričica na dan 31. 12. 2000, kar znaša 4.395,50 SIT. Znesek
mesečno revalorizira z uporabo povprečnega indeksa za
stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – združenje za
gradbeništvo in IGM.
3
Komunalni prispevek plača investitor v dveh obrokih –
prvi del pred izdajo gradbenega dovoljenja, preostanek pa v
enem letu po prvem plačilu. Občina na ustrezen način zavaruje izpolnitev te obveznosti.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 31. 5. 2000.

Št. 032-01-1/00
Postojna, dne 8. maja 2001.

Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

RIBNICA
2118.

Odlok o spremembi odloka o statusnem
preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja
Hydrovod Kočevje–Ribnica p.o. v Hydrovod
d.o.o., družbo za komunalne dejavnosti

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), četrtega
odstavka 1. člena, 408., 409., 578. in 580. člena zakona
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94,
82/94 in 20/98), 10. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 35/95) ter na
podlagi 18. člena odloka o statusnem preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje Ribnica p.o.
v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 66/00) je Občinski svet občine Ribnica na
14. redni seji dne 26. 4. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o statusnem preoblikovanju
Javnega komunalnega podjetja Hydrovod
Kočevje–Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo
za komunalne dejavnosti
1. člen
V odloku o statusnem preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje–Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 20/00) se spremeni 3. člen, in sicer tako, da se
dodata četrta in peta alinea, ki se glasita:
– Občina Kostel, Vas 1 1336 Vas,
– Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.
2. člen
Spremenita se prvi in tretji odstavek 9. člena odloka
tako, da se glasita:
Osnovni kapital javnega podjetja, ki je hkrati osnovni
vložek ustanoviteljev v javno podjetje na dan 31. 12. 1994
znaša 139,713.861,85 SIT (na dan 31. 12. 2000 znaša
227,490.965,04 SIT) in ga predstavljajo premične in nepremične stvari ter poslovna sredstva, ki so navedena v
prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodarske javne službe (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na
podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah
postali lastnina ustanoviteljev in niso vključena v osnovni
kapital javnega podjetja, na dan 31. 12. 1994 znašajo
686,816.676 SIT (na dan 31. 12. 2000 znašajo
1.207,496.392,58 SIT).
3. člen
10. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
Osnovni vložki posameznih družbenikov v osnovnem
kapitalu javnega podjetja znašajo na dan 31. 12. 2000
(revalorizirano):
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Št.

a) osnovni
vložek
Občine
Kočevje
znaša
138,032.841,14 SIT oziroma 60,68%,
b) osnovni vložek Občine Loški Potok znaša
14,173.287,18 SIT oziroma 6,23%,
c) osnovni
vložek
Občine
Ribnica
znaša
56,423.827,05 SIT oziroma 24,80%,
d) osnovni
vložek
Občine
Kostel
znaša
5,556.923,90 SIT oziroma 2,44%,
e) osnovni vložek Občine Sodražica znaša
13,304.085,77 oziroma 5,85%.
Osnovni vložek daje družbeniku pravico do sorazmernega poslovnega deleža.
4. člen
Ta sprememba odloka začne veljati osmi dan po objavi
v Uradnem listu RS.
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javne obravnave bo javnost obveščena na krajevno običajen način.
IV
V času razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku v knjigo pripomb, ki bo na
mestu javne razgrnitve ali pa jih pisno posredujejo na Občino Ribnica, Oddelek za okolje in prostor, Gorenjska cesta
3. Rok za pripombe poteče zadnji dan razgrnitve.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 01-352-3/99
Ribnica, dne 26. aprila 2001.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

Št. 01-002-01-3/99
Ribnica, dne 26. aprila 2001.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

VRHNIKA
2120.
2119.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje
1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine
Ribnica za obdobje 1986 do 1990

Na podlagi 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št.18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 8. člena statuta Občine
Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine
Ribnica na 14. redni seji dne 26. 4. 2001 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje
1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine
Ribnica za obdobje 1986 do 1990
I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega
plana Občine Ribnica za obdobje 1986 do 1990, ki ga je
izdelal Geodetski zavod Slovenije d.d. Zemljemerska 12,
Ljubljana, pod številko 007-6199.
II
Osnutek iz I. točke tega sklepa bo razgrnjen v prostorih
Občine Ribnica in prostorih Krajevne skupnosti Ribnica,
Dolenja vas, Velike Poljane in Sv. Gregor.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.
III
V času javne razgrnitve bodo organizirane javne
obravnave v vseh krajevnih skupnostih. O datumu in kraju

Statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah
statuta Občine Vrhnika

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 33/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00) je Občinski svet
občine Vrhnika na 16. redni seji dne 19. 4. 2001 sprejel

STATUTARNI SKLEP
o spremembah in dopolnitvah statuta
Občine Vrhnika
1. člen
V statutu Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99,
39/00) se drugi stavek prvega odstavka 7. člena spremeni
tako, da se glasi: “Pečat ima v zunanjem krogu na zgornji
polovici napis: Občina Vrhnika, v notranjem krogu pa naziv
organa občine – Občinski svet; Župan; Nadzorni odbor;
Občinska uprava ali Volilna komisija.”
2. člen
Drugi stavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Odločitev pa je sprejeta z večino opredeljenih glasov navzočih članov.”
3. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje le, kadar tako določa zakon ali ta
statut ali kadar tako zahteva najmanj šestina članov sveta.”
4. člen
V 28. členu se črta zadnja alinea drugega odstavka.
5. člen
Prvi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzorni odbor ima štiri člane in predsednika. Člane
in predsednika nadzornega odbora imenuje občinski svet
izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.
Kandidate za člane in predsednika nadzornega odbora ob-
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čine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve.”
6. člen
Za 68. členom se doda 68.a člen, ki se glasi:
“Krajevne skupnosti imajo kot svoj organ tudi nadzorni
odbor krajevne skupnosti. Za sestavo in izvolitev nadzornega odbora krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določila, ki veljajo za sestavo in izvolitev nadzornega odbora
občine in jih določa ta statut.”
7. člen
Prvi odstavek 71. člena se dopolni tako, da se glasi:
“Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega
odbora občine, nadzornega odbora krajevne skupnosti, četrtine članov sveta krajevne skupnosti..........”

oziroma v delu občine, za katerega se bo samoprispevek
uvedel.”
9. člen
V 112. členu se v prvi vrsti drugega odstavka črtata
besedi “države oziroma”.
10. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš
časopis.
Št. 11/1-01300-01/95
Vrhnika, dne 19. aprila 2001.

8. člen
Tretji odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina volilcev, ki so glasovali v občini

Župan
Občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

VSEBINA
MINISTRSTVA
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Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
(BTUPT)
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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

