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PREDSEDNIK REPUBLIKE

3724. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Turčiji

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I)
izdajam

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Turčiji

Odpoklicujem dr. Benjamina Lukmana, izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Repu-
bliki Turčiji.

Št. 001-19-4/01
Ljubljana, dne 14. avgusta 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3725. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Azerbajdžan

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I)
izdajam

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Azerbajdžan

Odpoklicujem dr. Benjamina Lukmana, izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Repu-
bliki Azerbajdžan s sedežem v Ankari.

Št. 001-19-5/01
Ljubljana, dne 14. avgusta 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

3726. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu cvetličar

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu cvetličar

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega poklicnega izobraževanja cvetličar, ki ga je spre-
jela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo,
št. 011-15/2001 (Uradni list RS, št. 12/01).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
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program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informa-
tike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz raču-
nalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študij-
ski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni
študijski program iz matematike – smer računalništvo z ma-
tematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor
izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretičnih
predmetov v tem programu in je imel v študijskem programu
najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program
izpopolnjevanja iz računalništva.

2. Splošno vrtnarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva
– agronomije in hortikulture ali agronomije.

Laborant je lahko, kdor ima srednjo izobrazbo ali sred-
njo strokovno izobrazbo iz vrtnarstva ali kmetijstva.

3. Dendrologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije, krajinske
arhitekture ali gozdarstva ali kdor je končal visokošolski
strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in
hortikulture, agronomije ali gozdarstva in gospodarjenja z
gozdnimi viri.

4. Stroji in naprave
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva
– agronomije in hortikulture ali agronomije.

Laborant je lahko, kdor ima srednjo izobrazbo ali sred-
njo strokovno izobrazbo iz vrtnarstva ali kmetijstva.

5. Okrasne zelnate rastline
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva
– agronomije in hortikulture ali agronomije.

6. Aranžerstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije, krajinske
arhitekture, arhitekture ali likovne pedagogike ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva
– agronomije in hortikulture ali agronomije.

7. Poslovno komuniciranje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz pedagogike, sociologije, psihologije, organizaci-
je dela ali komunikologije ali visokošolski strokovni študijski
program iz organizacije in managementa.

8. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije ali ekonomije
ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz
kmetijstva – agronomije in hortikulture, agronomije, poslov-
ne ekonomije, visoke poslovne šole, upravljanja in poslova-
nja, managementa ali podjetništva.

9. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva
– agronomije in hortikulture ali agronomije.

Učitelj je lahko tudi, kdor je končal višješolski študijski
program iz kmetijstva ali program za pridobitev višje strop-
kovne izobrazbe iz kmetijstva ali kdor ima srednjo strokovno
izobrazbo iz cvetličarstva, vrtnarstva ali kmetijstva.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja cvetličarstva ali vrtnarstva.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu, vrtnar in cvetličar (IV/4), poklic
cvetličar, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in
izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objav-
ljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in
šport, Dveletni in triletni programi poklicnih šol, Ljubljana
1991, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno de-
javnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te
odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0245/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3727. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu avtoličar (dualna
organizacija izobraževanja)

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu avtoličar

(dualna organizacija izobraževanja)

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
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srednjega poklicnega izobraževanja avtoličar (dualna orga-
nizacija izobraževanja), ki ga je sprejela ministrica za šol-
stvo, znanost in šport z odredbo, št. 011-16/2001 (Uradni
list RS, št. 12/01).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Osnove strojništva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visoko-

šolski strokovni študijski program iz strojništva.

2. Osnove risanja in oblikovanja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz slikarstva, likovne pedagogike, oblikovanja, arhi-
tekture ali strojništva ali kdor je končal visokošolski strokov-
ni študijski program iz strojništva.

3. Gradiva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehno-
logije, metalurgije in materialov ali strojništva ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kemijske
tehnologije, metalurške tehnologije ali strojništva.

4. Tehnologija ličarstva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz strojništva, kemije, kemijskega inženirstva ali
kemijske tehnologije ali kdor je končal visokošolski strokov-
ni študijski program iz strojništva ali kemijske tehnologije.

5. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski ali

višješolski strokovni ali srednješolski strokovni program iz
kemije ali strojništva, ob pogoju, da ima predhodno srednjo
poklicno izobrazbo iz avtoličarstva.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz avtoli-
čarstva.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu avtoličar IV/26, ki ga je sprejel
Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z
dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni
programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še naprej
opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko so-
rodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-

na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-46/2001
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3728. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu geodetski tehnik

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu geodetski tehnik

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega strokovnega izobraževanja geodetski tehnik, ki
ga je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odred-
bo, št. 011-17/2001 (Uradni list RS, št. 12/01).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Opisna geometrija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz arhitekture ali geodezije ali kdor je končal visoko-
šolski strokovni študijski program iz geodezije.

2. Geodezija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visoko-

šolski strokovni študijski program iz geodezije.
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3. Izdelava geodetskih načrtov
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visoko-

šolski strokovni študijski program iz geodezije.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev

srednje strokovne izobrazbe iz geodezije.

4. Kataster
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visoko-

šolski strokovni študijski program iz geodezije.

5. Fotogrametrija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visoko-

šolski strokovni študijski program iz geodezije.

6. Izravnalni računi
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visoko-

šolski strokovni študijski program iz geodezije.

7. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visoko-

šolski strokovni študijski program iz geodezije.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-

dročja geodezije.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe iz-

polnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izo-
braževalne dejavnosti v programu geodetski tehnik (V/15),
ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževa-
nje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v
publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport,
Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljub-
ljana 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževal-
no dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uve-
ljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0226/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3729. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu fotografski tehnik

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu fotografski tehnik

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega strokovnega izobraževanja fotografski tehnik, ki
ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 011-
61/00 (Uradni list RS, št. 35/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Umetnostna zgodovina
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz umetnostne zgodovine ali arhitekture.

2. Fotografska tehnika
Učitelj je lahko, kdor ima visokošolsko izobrazbo iz

fotografije ali kdor je končal univerzitetni študijski program iz
filmske in televizijske režije, slikarstva, kiparstva, restavrator-
stva, oblikovanja ali likovne pedagogike.

3. Fotografsko snovanje
Učitelj je lahko, kdor ima visokošolsko izobrazbo iz

fotografije ali kdor je končal univerzitetni študijski program iz
slikarstva, kiparstva, restavratorstva, oblikovanja ali likovne
pedagogike.

4. Tehnologija procesov
Učitelj je lahko, kdor ima visokošolsko izobrazbo iz

fotografije ali kdor je končal univerzitetni študijski program iz
kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali
kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz
kemijske tehnologije.

5. Novi mediji
Učitelj je lahko, kdor ima visokošolsko izobrazbo iz

fotografije ali kdor je končal univerzitetni študijski program iz
filmske in televizijske režije, slikarstva, kiparstva, restavrator-
stva, oblikovanja ali likovne pedagogike.

6. Filmska in televizijska tehnika
Učitelj je lahko, kdor ima visokošolsko izobrazbo iz

fotografije ali kdor je končal univerzitetni študijski program iz
filmske in televizijske režije, slikarstva, kiparstva, restavrator-
stva, oblikovanja ali likovne pedagogike.
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7. Organizacija in ekonomika poslovanja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz ekonomije ali organizacije dela ali visokošolski
strokovni študijski program visoka poslovna šola, poslovna
ekonomija, organizacija in management, podjetništvo, ma-
nagement ali upravljanje in poslovanje.

8. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo

iz fotografije.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-

dročja fotografije.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobraz-

bo iz fotografije.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu fotograf V/39, ki ga je sprejel
Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z
dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi
tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebin-
sko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0266/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3730. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu kmetovalec

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu kmetovalec

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu

srednjega poklicnega izobraževanja kmetovalec, ki ga je
sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo, št.
011-15/2001 (Uradni list RS, št. 12/01).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informa-
tike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz raču-
nalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študij-
ski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni
študijski program iz matematike – smer računalništvo z ma-
tematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor
izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretičnih
predmetov v tem programu in je imel v študijskem programu
najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program
izpopolnjevanja iz računalništva.

2. Poljedelstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva
– agronomije in hortikulture ali agronomije.

Laborant je lahko, kdor ima srednjo izobrazbo ali sred-
njo strokovno izobrazbo iz kmetijstva.

3. Živinoreja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije, kmetijstva –
zootehnike ali veterinarstva ali kdor je končal visokošolski
strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in
hortikulture, kmetijstva – zootehnike, agronomije ali zoote-
hnike.

4. Sadjarstvo in vinogradništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva
– agronomije in hortikulture ali agronomije.

5. Kmetijski stroji
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetij-
stva – agronomije in hortikulture, agronomije ali kmetijske
tehnike.

Laborant je lahko, kdor ima srednjo izobrazbo ali sred-
njo strokovno izobrazbo iz kmetijstva ali kmetijske mehani-
zacije.
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6. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture,
agronomije, poslovne ekonomije, visoke poslovne šole,
upravljanja in poslovanja, managementa ali podjetništva ali
univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agro-
nomije ali ekonomije.

7. Osnove gozdarstva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva – agornomije, kmetijstva ali gozdar-
stva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski pro-
gram iz kmetijstva – agronomije in hortikulture, agronomije
ali gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri.

8. Turizem na kmetiji
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije ali gospo-
dinjstva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski
program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agro-
nomije.

9. Izdelki domače obrti
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva
– agronomije in hortikulture ali agronomije.

10. Čebelarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije ali zootehni-
ke ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program
iz kmetijstva – agronomije in hortikulture, zootehnike ali
agronomije.

11. Zelenjadarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva
– agronomije in hortikulture ali agronomije.

12. Reja živali
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije, kmetijstva –
zootehnike ali veterinarstva ali kdor je končal visokošolski
strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in
hortikulture, kmetijstva – zootehnike, agronomije ali zoote-
hnike.

13. Vinarstvo in predelava sadja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije ali živilske
tehnologije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski
program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agrono-
mije.

14. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski pro-

gram iz kmetijstva ali program za pridobitev višje strokovne
izobrazbe iz kmetijstva. Učitelj je lahko tudi, kdor ima sred-
njo strokovno izobrazbo iz kmetijstva. Za praktični pouk
osnove gozdarstva je lahko učitelj tudi, kdor je končal višje-
šolski študijski program iz gozdarstva ali program za pridobi-
tev višje strokovne izobrazbe iz gozdarstva ali kdor ima sred-
njo stokovno izobrazbo iz gozdarstva.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja kmetijstva.

Učitelj za traktorske vožnje je lahko, kdor je končal
višješolski študijski program iz kmetijstva ali program za
pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva ali prome-
ta. Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobraz-
bo iz kmetijstva ali prometa in ima opravljen izpit za voznika
inštruktorja. Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje
s področja cestnega prometa.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu kmetovalec IV/1, ki ga je spre-
jel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z
dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni
programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še naprej
opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko so-
rodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-44/2001
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3731. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu kmetovalka gospodinja

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu kmetovalka gospodinja

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega poklicnega izobraževanja kmetovalka gospodi-
nja, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št.
011-83/00 (Uradni list RS, št. 44/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
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strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informa-
tike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz raču-
nalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študij-
ski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni
študijski program iz matematike – smer računalništvo z ma-
tematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor
izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretičnih
predmetov v tem programu in je imel v študijskem programu
najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program
izpopolnjevanja iz računalništva.

2. Gospodinjstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz gospodinjstva.

3. Tekstilije in urejanje doma
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz tekstilne tehnologije, oblikovanja tekstilij in obla-
čil, tekstilstva ali gospodinjstva ali kdor je končal visokošol-
ski strokovni študijski program iz tekstilne tehnike, konfek-
cijske tehnike ali tekstilstva.

4. Rastlinska proizvodnja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva
– agronomije in hortikulture ali agronomije.

Laborant je lahko, kdor ima srednjo izobrazbo ali sred-
njo strokovno izobrazbo iz kmetijstva.

5. Osnove živinoreje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije, kmetijstva –
zootehnike ali veterinarstva ali kdor je končal visokošolski
strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in
hortikulture, kmetijstva – zootehnike, agronomije ali zoote-
hnike.

Laborant je lahko, kdor ima srednjo izobrazbo ali sred-
njo strokovno izobrazbo iz kmetijstva.

6. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture,
agronomije, poslovne ekonomije, visoke poslovne šole,
upravljanja in poslovanja, managementa ali podjetništva ali
univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agro-
nomije ali ekonomije.

7. Praktični pouk
7.a) Vsebine kuhanja in strežbe
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski pro-

gram iz gospodinjstva ali kdor je končal program za pridobi-

tev višje strokovne izobrazbe iz gostinstva ali kdor ima sred-
njo strokovno izobrazbo iz gostinstva ali ima naziv strokovne
izobrazbe kmetijsko-gospodinjski tehnik. Učitelj mora imeti
predpisane delovne izkušnje s področja gostinstva.

7.b) Vsebine oblikovanja tekstilij
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski pro-

gram iz gospodinjstva ali tekstilstva ali kdor je končal pro-
gram za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz tekstilstva ali
kdor ima srednjo izobrazbo s področja tekstilstva ali ima
naziv strokovne izobrazbe kmetijsko-gospodinjski tehnik.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja
tekstilstva.

7.c) Praksa kmetijske predelave in reje
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski pro-

gram iz kmetijstva ali kdor je končal program za pridobitev
višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva ali kdor ima srednjo
strokovno izobrazbo iz kmetijstva. Učitelj mora imeti predpi-
sane delovne izkušnje s področja kmetijstva.

Učitelj za traktorske vožnje je lahko, kdor je končal
višješolski študijski program iz kmetijstva ali program za
pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva ali prome-
ta. Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobraz-
bo iz kmetijstva ali prometa in ima opravljen izpit za voznika
inštruktorja. Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje
s področja cestnega prometa.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu kmetovalka – gospodinja IV/3,
ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje
na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in
triletni programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebin-
sko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-125/2001
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3732. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu konfekcijski modelar

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport
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O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu konfekcijski modelar

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
poklicno-tehniškega izobraževanja konfekcijski modelar, ki
ga je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odred-
bo, št. 011-19/2001 (Uradni list RS, št. 12/01).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informa-
tike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz raču-
nalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študij-
ski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni
študijski program iz matematike – smer računalništvo z ma-
tematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor
izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretičnih
predmetov v tem programu in je imel v študijskem programu
najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program
izpopolnjevanja iz računalništva.

2. Estetika oblačenja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz oblikovanja tekstilij in oblačil.

3. Konstrukcija in modeliranje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz tekstilstva ali tekstilne tehnologije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz tekstilstva,
tekstilne tehnike ali konfekcijske tehnike.

Laborant je lahko, kdor je končal višješolski študijski
program iz tekstilne tehnologije ali program za pridobitev
višje strokovne izobrazbe iz konfekcijske tehnologije in ima
predhodno srednjo strokovno izobrazbo iz konfekcije.

4. Računalniško konstruiranje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz tekstilne tehnologije ali tekstilstva ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz tekstilstva,
tekstilne tehnike ali konfekcijske tehnike.

5. Oblikovanje tekstilij
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz oblikovanja tekstilij in oblačil.

6. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski pro-

gram iz tekstilne tehnologije ali program za pridobitev višje
strokovne izobrazbe s področja tekstilstva ali konfekcije.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja tekstilstva.

7. Praktični pouk – modeliranje in gradiranje
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski pro-

gram iz tekstilne tehnologije ali program za pridobitev višje
strokovne izobrazbe s področja tekstilstva ali konfekcije.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja tekstilstva.

8. Praktični pouk – risanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz oblikovanja tekstilij in oblačil.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-

dročja tekstilstva.

5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0246/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3733. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu konstrukcijski mehanik
(dualna organizacija izobraževanja)

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu konstrukcijski mehanik

(dualna organizacija izobraževanja)

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega poklicnega izobraževanja konstrukcijski mehanik
(dualna organizacija izobraževanja), ki ga je sprejela ministri-
ca za šolstvo, znanost in šport z odredbo, št. 011-16/2001
(Uradni list RS, št. 12/01).
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2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Osnove strojništva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visoko-

šolski strokovni študijski program iz strojništva.

2. Tehnologija z gradivi
Za 1. letnik je učitelj lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz strojništva, kemije, kemijskega inženir-
stva ali kemijske tehnologije ali visokošolski študijski pro-
gram iz strojništva ali kemijske tehnologije.

Za 2. in 3. letnik je učitelj lahko, kdor je končal univer-
zitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz strojniš-
tva.

3. Tehnologija konstrukcij
Za 1. letnik je učitelj lahko, kdor je končal univerzitetni

ali visokošolski strokovni študijski program iz strojništva ali
elektrotehnike.

Za 2. in 3. letnik je učitelj lahko, kdor je končal univer-
zitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz strojniš-
tva.

4. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski pro-

gram iz strojništva ali proizvodno–tehnične vzgoje ali kdor je
končal višješolski strokovni program iz strojništva ali kdor
ima srednjo strokovno izobrazbo iz strojništva.

Učitelj mora imeti predpisane praktične izkušnje s po-
dročja preoblikovanja in spajanja kovin.

5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0243/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3734. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
programu orodjar (dualna organizacija
izobraževanja)

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev

in drugih strokovnih delavcev v programu orodjar
(dualna organizacija izobraževanja)

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega poklicnega izobraževanja orodjar (dualna organi-
zacija izobraževanja), ki ga je sprejela ministrica za šolstvo,
znanost in šport z odredbo, št. 011-16/2001 (Uradni list
RS, št. 12/01).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Osnove strojništva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visoko-

šolski strokovni študijski program iz strojništva.

2. Tehnika orodjarstva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz strojništva ali elektrotehnike ali visokošolski stro-
kovni študijski program iz strojništva ali elektrotehnike.

3. Tehnologija orodjarstva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visoko-

šolski strokovni študijski program iz strojništva.

4. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski pro-

gram, višješolski strokovni program ali srednješolski stro-
kovni program iz strojništva, ob pogoju, da ima predhodno
srednjo poklicno izobrazbo iz orodjarstva oziroma oblikova-
nja kovin.

Učitelj mora imeti predpisane praktične izkušnje s po-
dročja orodjarstva oziroma oblikovanja kovin.



Stran 7142 / Št. 69 / 24. 8. 2001 Uradni list Republike Slovenije

5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

6. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu oblikovalec kovin (IV/18), ki ga
je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na
17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in
triletni programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebin-
sko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0244/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3735. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu pečar – keramik (dualna
organizacija izobraževanja)

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu pečar – keramik
(dualna organizacija izobraževanja)

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega poklicnega izobraževanja pečar – keramik (dual-
na organizacija izobraževanja), ki ga je sprejela ministrica za
šolstvo, znanost in šport z odredbo, št. 011-16/2001 (Ura-
dni list RS, št. 12/01).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz arhitekture ali gradbeništva ali kdor je končal
visokošolski strokovni študijski program iz gradbeništva.

2. Materiali
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz arhitekture ali gradbeništva ali kdor je končal
visokošolski strokovni študijski program iz gradbeništva.

3. Tehnično risanje z osnovami opisne geometrije
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz arhitekture ali gradbeništva ali kdor je končal
visokošolski strokovni študijski program iz gradbeništva.

4. Osnove varovanja kulturne dediščine
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz arhitekture, umetnostne zgodovine ali restavra-
torstva.

5. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski ali

višješolski strokovni ali srednješolski strokovni program iz
gradbeništva, ob pogoju, da ima predhodno poklicno izo-
brazbo iz pečarstva.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz pe-
čarstva.

5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-127/2001
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3736. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu gozdar

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport
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O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu gozdar

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki
z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega poklicnega izobraževanja gozdar, ki ga je spre-
jela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo, št.
011-15/2001 (Uradni list RS, št. 12/01).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Biologija z ekologijo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz biologije ali gozdarstva ali kdor je končal visoko-
šolski strokovni študijski program iz gozdarstva in gospodar-
jenja z gozdnimi viri.

Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje ali srednje strokovne izobrazbe, ki je vseboval naj-
manj 315 ur biologije ali drugih predmetov z biološkega
predmetnega področja.

2. Gojenje in varstvo gozdov
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz gozdarstva ali kdor je končal visokošolski stro-
kovni študijski program iz gozdarstva in gospodarjenja z
gozdnimi viri.

3. Pridobivanje gozdnih proizvodov
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz gozdarstva ali kdor je končal visokošolski stro-
kovni študijski program iz gozdarstva in gospodarjenja z
gozdnimi viri.

4. Dendrologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz gozdarstva ali kdor je končal visokošolski stro-
kovni študijski program iz gozdarstva in gospodarjenja z
gozdnimi viri.

5. Osnove ekonomike
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz gozdarstva, organizacije dela ali ekonomije ali
kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz
gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri, organizacije in
managementa, poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole.

6. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski pro-

gram ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz
gozdarstva. Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno
izobrazbo iz gozdarstva.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja gozdarstva.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu gozdar IV/6, ki ga je sprejel
Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z
dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni
programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še naprej
opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko so-
rodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-126/2001
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3737. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu gradbeni tehnik

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu gradbeni tehnik

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega strokovnega izobraževanja gradbeni tehnik, ki ga
je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo,
št. 011-17/2001 (Uradni list RS, št. 12/01).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
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strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Materiali
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz arhitekture, gradbeništva ali kemijske tehnologije
ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz
gradbeništva ali kemijske tehnologije.

2. Opisna geometrija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz arhitekture ali gradbeništva ali kdor je končal
visokošolski strokovni študijski program iz gradbeništva.

3. Visoke zgradbe
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz arhitekture ali gradbeništva ali kdor je končal
visokošolski strokovni študijski program iz gradbeništva.

4. Gradbena mehanika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz gradbeništva ali arhitekture ali kdor je končal
visokošolski strokovni študijski program iz gradbeništva.

5. Beton
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz gradbeništva ali arhitekture ali kdor je končal
visokošolski strokovni študijski program iz gradbeništva.

6. Geodezija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visoko-

šolski strokovni študijski program iz gradbeništva ali iz geo-
dezije.

7. Nizke zgradbe
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali študijski

program iz gradbeništva ali geologije ali kdor je končal viso-
košolski strokovni študijski program iz gradbeništva.

8. Kalkulacije in poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz gradbeništva ali arhitekture ali kdor je končal
visokošolski strokovni študijski program iz gradbeništva.

9. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz arhitekture ali gradbeništva ali kdor je končal
visokošolski strokovni študijski program iz gradbeništva. Uči-
telj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz gradbeništva.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu gradbeni tehnik V/14, ki ga je
sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17.
seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda

Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi
tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebin-
sko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-121/2001
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3738. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu kmetijski tehnik

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu kmetijski tehnik

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki
z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega strokovnega izobraževanja kmetijski tehnik, ki
ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št.
011-82/00 (Uradni list RS, št. 44/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
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4. člen
1. Poljedelstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva
– agronomije in hortikulture ali agronomije.

2. Živinoreja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije, kmetijstva –
zootehnike ali veterinarstva ali kdor je končal visokošolski
strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in
hortikulture, kmetijstva – zootehnike, agronomije ali zoote-
hnike.

3. Sadjarstvo in vinogradništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva
– agronomije in hortikulture ali agronomije.

4. Kmetijski stroji
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva
– agronomije in hortikulture, agronomije ali kmetijske tehni-
ke.

Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobraz-
bo iz kmetijstva, kmetijske mehanizacije ali strojništva. Labo-
rant je lahko tudi, kdor je končal gimnazijo ali štiriletni sred-
nješolski program, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziro-
ma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja.

5. Varstvo rastlin in okolja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva
– agronomije in hortikulture ali agronomije.

6. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture,
agronomije, poslovne ekonomije, visoke poslovne šole,
upravljanja in poslovanja, managementa ali podjetništva ali
univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agro-
nomije ali ekonomije.

7. Osnove gozdarstva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva – agornomije, kmetijstva ali gozdar-
stva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski pro-
gram iz kmetijstva – agronomije in hortikulture, agronomije
ali gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri.

8. Čebelarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije ali zootehni-
ke ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program
iz kmetijstva – agronomije in hortikulture, zootehnike ali
agronomije.

9. Zelenjadarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva
– agronomije in hortikulture ali agronomije.

10. Reja živali
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije, kmetijstva –
zootehnike ali veterinarstva ali kdor je končal visokošolski
strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in
hortikulture, kmetijstva – zootehnike, agronomije ali zoote-
hnike.

11. Turizem na kmetiji
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije ali gospodinj-
stva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program
iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije.

12. Vinarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije ali živilske
tehnologije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski
program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agrono-
mije.

13. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal kdor je končal univerzi-

tetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agrono-
mije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski pro-
gram iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomi-
je ali kdor je končal višješolski študijski program iz kmetijstva
ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetij-
stva ali ima srednjo strokovno izobrazbo iz kmetijstva. Učitelj
za praktični pouk osnove gozdarstva je lahko tudi, kdor je
končal univerzitetni študijski program iz gozdarstva ali viso-
košolski študijski program iz gozdarstva in gospodarjenja z
gozdnimi viri ali kdor je končal višješolski študijski program
iz gozdarstva ali program za pridobitev višje strokovne izo-
brazbe iz gozdarstva ali ima srednjo strokovno izobrazbo iz
gozdarstva.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja kmetijstva.

Učitelj za traktorske vožnje je lahko, kdor je končal
višješolski študijski program iz kmetijstva ali program za
pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva ali prome-
ta. Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobraz-
bo iz kmetijstva ali prometa in ima opravljen izpit za voznika
inštruktorja. Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje
s področja cestnega prometa.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu kmetijski tehnik V/I, ki ga je
sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17.
seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi
tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebin-
sko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 011-120/2001
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3739. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu pomočnik kmetovalca

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu pomočnik kmetovalca

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki
z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
nižjega poklicnega izobraževanja pomočnik kmetovalca, ki
ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št.
603-75/98 (Uradni list RS, št. 69/98).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Živinoreja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije, kmetijstva –
zootehnike ali veterinarstva ali kdor je končal visokošolski
strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in
hortikulture, kmetijstva – zootehnike, agronomije ali zoote-
hnike.

2. Poljedelstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva
– agronomije in hortikulture ali agronomije.

3. Sadjarstvo in vinogradništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva
– agronomije in hortikulture ali agronomije.

4. Kmetijski stroji
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetij-
stva – agronomije in hortikulture, agronomije ali kmetijske
tehnike.

5. Zelenjadarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva
– agronomije in hortikulture ali agronomije.

6. Vinarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva
– agronomije in hortikulture ali agronomije.

7. Osnove gozdarstva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz gozdarstva ali kdor je končal visokošolski stro-
kovni študijski program iz gozdarstva in gospodarjenja z
gozdnimi viri.

8. Čebelarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije ali zootehni-
ke ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program
iz kmetijstva – agronomije in hortikulture, zootehnike ali
agronomije.

9. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski pro-

gram iz kmetijstva ali program za pridobitev višje strokovne
izobrazbe iz kmetijstva. Učitelj je lahko tudi, kdor ima sred-
njo strokovno izobrazbo iz vrtnarstva, kmetijstva ali kmetijske
mehanizacije. Učitelj mora imeti predpisane delovne izkuš-
nje s področja kmetijstva.

Učitelj za traktorske vožnje je lahko, kdor je končal
višješolski študijski program iz kmetijstva ali program za
pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva. Učitelj je
lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz kmetij-
stva, kmetijske mehanizacije ali prometa in ima opravljen
izpit za voznika inštruktorja. Učitelj mora imeti predpisane
delovne izkušnje s področja cestnega prometa.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu kmetijski delavec (II/1), ki ga je
sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na
17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in
triletni programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebin-
sko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
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na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-118/2001
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3740. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu pomočnik v živilstvu

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu pomočnik v živilstvu

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki
z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
nižjega poklicnega izobraževanja pomočnik v živilstvu, ki
ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št.
011-53/00 (Uradni list RS, št. 35/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije.

2. Osnove ekonomike
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz ekonomije ali organizacije dela ali kdor je končal

visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekono-
mije, visoke poslovne šole, organizacije in managementa,
upravljanja in poslovanja, managementa ali podjetništva.

3. Praktični pouk
Učitelj praktičnega pouka je lahko, kdor je končal višje-

šolski študijski program iz živilske tehnologije, kdor je kon-
čal program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz živil-
stva ali kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz živilstva.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja živilstva.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu živilski delavec (II/3), ki ga je
sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na
17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in
triletni programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebin-
sko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-124/2001
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3741. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programih prodajalec (dualna
organizacija izobraževanja)

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programih prodajalec

(dualna organizacija izobraževanja)

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programih
srednjega poklicnega izobraževanja (dualna organizacija izo-
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braževanja) prodajalec, ki ga je sprejel minister za šolstvo in
šport z odredbo, št. 011-62/00 (Uradni list RS, št. 35/00),
prodajalec za izvajanje v slovenskem učnem jeziku na naro-
dno mešanem območju slovenske Istre, ki ga je sprejel
minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 011-54/00 (Ura-
dni list RS, št. 35/00), prodajalec za izvajanje na narodno
mešanem območju slovenske Istre v italijanskem učnem
jeziku, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo,
št. 011-0220/2000 (Uradni list RS, št. 78/00) in prodaja-
lec za dvojezično slovensko madžarsko izvajanje na naro-
dno mešanem območju v Prekmurju, ki ga je sprejel minister
za šolstvo in šport z odredbo, št. 011-0220/2000 (Uradni
list RS, št. 78/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Tuj jezik II
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz predmetu ustreznega tujega jezika.

2. Poslovna informatika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz računalništva in informatike, ekonomije (smer –
informacijsko upravljalska), organizacije dela (smer organi-
zacijska informatika) ali matematike (smer – računalništvo z
matematiko) ali kdor je končal visokošolski strokovni študij-
ski program iz računalništva in informatike, poslovne ekono-
mije (smer – podjetniška informatika), visoke poslovne šole
(smer – poslovno informiranje) ali organizacije in manage-
menta (smer – informatika v organizaciji in menagementu).

3. Naravoslovje s poznavanjem blaga
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inže-
nirstva, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije,
tekstilstva, kmetijstva – agronomije ali kmetijstva ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz tekstilstva,
tekstilne tehnike, agronomije, kmetijstva – agronomije in
hortikulture ali kemijske tehnologije.

Laborant je lahko, kdor je končal program gimnazija ali
program srednjega strokovnega izobraževanja iz kemije ali
katerikoli drugi program srednjega strokovnega izobraževa-
nja, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije ali biologije ali
drugih predmetov s kemijskega ali biološkega predmetnega
področja.

4. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz ekonomije ali organizacije dela ali kdor je končal
visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekono-
mije, visoke poslovne šole, upravljanja in poslovanja, po-
djetništva, managementa ali organizacije in managementa.

5. Poslovna matematika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz ekonomije ali matematike ali kdor je končal viso-
košolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije
ali visoke poslovne šole.

6. Psihologija prodaje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz psihologije, sociologije ali komunikologije.

7. Zdravstvena vzgoja ali higienski minimum
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz medicine, veterinarstva ali biologije ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstve-
ne nege. Učitelj je lahko tudi, kdor je končal visokošolski
študijski program iz zdravstvene vzgoje.

8. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz ekonomije, psihologije, sociologije, arhitekture,
komunikologije ali slikarstva, kiparstva, oblikovanja, likovne
pedagogike ali kdor je končal visokošolski strokovni študij-
ski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne šole,
upravljanja in poslovanja, podjetništva ali managementa.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje v trgo-
vini.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu trgovec (IV/14), ki ga je sprejel
Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z
dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni
programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še naprej
opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko so-
rodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0274/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3742. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu prometni tehnik (si)

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport
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O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu prometni tehnik (si)

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega strokovnega izobraževanja prometni tehnik (izo-
braževalni program s slovenskim učnim jezikom za izvajanje
na narodno mešanem območju v slovenski Istri), ki ga je
sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo, št.
011-18/2001 (Uradni list RS, št. 12/01).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Poznavanje blaga
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visoko-

šolski strokovni študijski program iz tehnologije prometa ali
prometa ali kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje predmeta
kemija kot splošno izobraževalnega predmeta v programih
tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja.

2. Ekonomika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz ekonomije ali organizacija dela ali kdor je končal
visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekono-
mije, organizacije in managementa, upravljanja in poslova-
nja, visoke poslovne šole ali managementa.

3. Tehnologija prometa
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visoko-

šolski strokovni študijski program iz tehnologija prometa ali
prometa.

4. Transportna sredstva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visoko-

šolski strokovni študijski program iz tehnologija prometa,
prometa ali strojništva.

5. Tehnika in varnost
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visoko-

šolski strokovni študijski program iz tehnologija prometa,
prometa ali strojništva, v 3. in 4. letniku pa tudi, kdor je
končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski pro-
gram iz gradbeništva.

6. Špedicija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz tehnologije prometa, prometa, ekonomije ali or-
ganizacija dela ali kdor je končal visokošolski strokovni štu-
dijski program iz tehnologije prometa, prometa, poslovne
ekonomije, organizacije in managementa, upravljanja in po-
slovanja, visoke poslovne šole ali managementa.

7. Praktični pouk – Poznavanje blaga
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske ali visokošol-

ske strokovne študijske programe iz kemije, kemijske te-
hnologije, tehnologije prometa ali prometa ali program za
pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kemije ali prometa.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja prometne (carinska služba, kontrola prevzema in od-
daje blaga, skladiščenje) ali kemijske (vzorčenje surovin in
izdelkov, analizni procesi) dejavnosti.

8. Praktični pouk – Ekonomika
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske ali visokošol-

ske strokovne študijske programe iz ekonomije, organizaci-
je dela, organizacije in managementa, visoke poslovne šole,
poslovne ekonomije, managementa ali upravljanja in poslo-
vanja ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz
ekonomije ali prometa.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja poslovanja in organizacije dela prometno transpor-
tnih podjetij.

9. Praktični pouk – Tehnologija prometa
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske ali visokošol-

ske strokovne študijske programe iz tehnologije prometa ali
prometa ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe
iz prometa.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja prometa (organizacija in kontrola prevoza tovora in
potnikov).

10. Praktični pouk – Tehnika in varnost
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske ali visokošol-

ske strokovne študijske programe iz tehnologija prometa,
prometa ali strojništva (v 3. in 4. letniku lahko tudi iz gradbe-
ništva) ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz
prometa ali strojništva, v 3. in 4. letniku lahko tudi iz gradbe-
ništva.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja vzdrževanja prevoznih sredstev in naprav za pretovar-
janje ali organizacije prevoza blaga.

11. Praktični pouk – Špedicija
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske ali visokošol-

ske strokovne študijske programe iz tehnologije prometa,
prometa, ekonomije, organizacije dela, organizacije in ma-
nagementa, visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, ma-
nagementa ali upravljanja in poslovanja ali program za prido-
bitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije ali prometa.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja špedicije, zavarovanja ter carinjenja blaga.

5. člen
Učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, ki so do uve-

ljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za oprav-
ljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu prometni
tehnik V/26, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in
izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objav-
ljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in
šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol,
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Ljubljana 1991 ali 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-
izobraževalno dejavnost tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-123/2001
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3743. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu tehnik zdravstvene nege

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu tehnik zdravstvene nege

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
poklicno–tehniškega izobraževanja tehnik zdravstvene ne-
ge, ki ga je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z
odredbo, št. 011-19/2001 (Uradni list RS, št. 12/01).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Biologija in mikrobiologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz biologije ali mikrobiologije, za vsebine mikrobio-
logije pa tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program
iz medicine.

Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe iz zdravstva ali drug program za
pridobitev srednje ali srednje strokovne izobrazbe, ki vsebu-
je najmanj 315 ur biologije ali drugih predmetov z biološke-
ga predmetnega področja.

2. Anatomija in fiziologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz biologije ali medicine.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev

srednje strokovne izobrazbe iz zdravstva ali drug program za
pridobitev srednje ali srednje strokovne izobrazbe, ki vsebu-
je najmanj 315 ur biologije ali drugih predmetov z biološke-
ga predmetnega področja.

3. Zdravstvena terminologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz latinščine ali medicine.

4. Zdravstvena nega in prva pomoč
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz zdravstvene nege ali kdor je končal
visokošolski študijski program iz zdravstvene vzgoje.

Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študij-
ski program iz pedagogike, sociologije, sociologije kulture,
andragogike, socialne pedagogike, defektologije ali organi-
zacije dela, če ima predhodno končan višješolski študijski
program iz zdravstvene nege.

5. Etika in psihologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz psihologije, sociologije, sociologije kulture, soci-
alne pedagogike, defektologije, komunikologije ali pedago-
gike ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski pro-
gram iz zdravstvene nege ali kdor je končal visokošolski
študijski program iz zdravstvene vzgoje.

6. Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne
medicine

Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz medicine.

7. Osnove kliničnih predmetov
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz medicine.

8. Farmakologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz medicine ali farmacije.

9. Zdrava prehrana in dietetika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije ali gospodinjstva ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstve-
ne nege ali kdor je končal visokošolski študijski program iz
zdravstvene vzgoje.

Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študij-
ski program iz pedagogike, sociologije, sociologije kulture,
andragogike, socialne pedagogike, defektologije ali organi-
zacije dela, če ima predhodno končan višješolski študijski
program iz zdravstvene nege.
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10. Komunikacija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz psihologije, sociologije, sociologije kulture, soci-
alne pedagogike, defektologije, komunikologije ali pedago-
gike ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski pro-
gram iz zdravstvene nege ali kdor je končal visokošolski
študijski program iz zdravstvene vzgoje.

11. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz zdravstvene nege ali kdor je končal
višješolski študijski program iz zdravstvene nege.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja zdravstvene nege.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu zdravstveni tehnik (V/32), ki ga
je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na
17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni
programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992,
lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebin-
sko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0242/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3744. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu turistični tehnik in turistični
tehnik (si)

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu turistični tehnik

in turistični tehnik (si)

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-

tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega strokovnega izobraževanja turistični tehnik in v
programu turistični tehnik (izobraževalni program s sloven-
skim učnim jezikom za izvajanje na narodno mešanem ob-
močju v slovenski Istri), ki ju je sprejel minister za šolstvo in
šport z odredbama, št. 011-56/00 in 011-58/00 (Uradni
list RS, št. 35/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Tuji jezik II in Tuji jezik III
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz predmetu ustreznega tujega jezika.

2. Umetnostna zgodovina
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz umetnostne zgodovine, slikarstva, kiparstva, ar-
hitekture ali likovne pedagogike.

3. Osnove turizma
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz ekonomije ali geografije ali kdor je končal visoko-
šolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije,
visoke poslovne šole ali hotelirstva in turizma.

4. Turistično poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz ekonomije ali organizacije dela ali kdor je končal
visokošolski strokovni študijski program iz hotelirstva in turi-
zma, poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, organizaci-
je in managementa, podjetništva ali managementa.

5. Ekonomija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz ekonomije ali kdor je končal visokošolski stro-
kovni študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke
poslovne šole.

6. Praktični pouk
Za 1. in 2. letnik je učitelj lahko, kdor je končal pro-

gram za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz turizma ali
kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz
hotelirstva in turizma, poslovne ekonomije, visoke poslovne
šole, podjetništva ali managementa ali kdor je končal univer-
zitetni študijski program iz geografije ali ekonomije.

Za 3. letnik je učitelj lahko, kdor je končal program
za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz turizma ali viso-
košolski strokovni študijski program iz hotelirstva in turi-
zma, poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, podjet-
ništva ali managementa ali univerzitetni študijski program
iz ekonomije.
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Za vsebine iz gostinstva v 4. letniku je učitelj lahko,
kdor je končal program za pridobitev višje strokovne izo-
brazbe iz turizma, gostinstva ali živilstva ali kdor je končal
visokošolski strokovni študijski program iz hotelirstva in turi-
zma ali kdor je končal univerzitetni študijski program iz živil-
ske tehnologije. Učitelj mora imeti predhodno srednjo izo-
brazbo iz gostinstva.

Za ostale vsebine 4. letnika je učitelj lahko, kdor je
končal program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz
turizma ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski
program iz hotelirstva in turizma, poslovne ekonomije, viso-
ke poslovne šole, podjetništva ali managementa ali kdor je
končal univerzitetni študijski program iz geografije ali ekono-
mije.

Učitelj praktičnega pouka mora imeti predpisane delov-
ne izkušnje s področja turizma. Za vsebine iz gostinstva
mora imeti učitelj predpisane praktične izkušnje s področja
gostinstva.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu turistični tehnik (V/17), ki ga je
sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17.
seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi
tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana, julij 1992, dru-
ga dopolnjena izdaja, lahko še naprej opravljajo vzgojno-
izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete
tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0261/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3745. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu zobotehnik

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu zobotehnik

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega strokovnega izobraževanja zobotehnik, ki ga je
sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo, št.
011-17/2001 (Uradni list RS, št. 12/01).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz medicine, stomatologije, mikrobiologije ali biolo-
gije ali kdor je končal visokošolski študijski program iz zdrav-
stvene vzgoje ali kdor je končal visokošolski strokovni študij-
ski program iz zdravstvene nege, zdravstvene nege – poro-
dniško-ginekološka smer, delovne terapije, radiologije, fizi-
oterapije ali sanitarnega inženirstva.

Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študij-
ski program iz pedagogike, sociologije, sociologije kulture,
andragogike, socialne pedagogike ali organizacije dela, če
ima predhodno končan višješolski študijski program iz zdrav-
stvene nege.

2. Zobotehnični materiali in tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz stomatologije, lahko pa tudi, kdor je končal viso-
košolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege,
zdravstvene nege – porodniško-ginekološka smer, delovne
terapije, radiologije, fizioterapije ali sanitarnega inženirstva,
če ima predhodno srednjo izobrazbo iz zobotehnike.

3. Morfologija z gnatologijo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz stomatologije, lahko pa tudi, kdor je končal viso-
košolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege,
zdravstvene nege – porodniško-ginekološka smer, delovne
terapije, radiologije, fizioterapije ali sanitarnega inženirstva,
če ima predhodno srednjo izobrazbo iz zobotehnike.

4. Anatomija glave
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz medicine ali stomatologije.

5. Teoretična protetika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz stomatologije, lahko pa tudi, kdor je končal viso-
košolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege,
zdravstvene nege – porodniško-ginekološka smer, delovne
terapije, radiologije, fizioterapije ali sanitarnega inženirstva,
če ima predhodno srednjo izobrazbo iz zobotehnike.
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6. Praktični pouk – praktična protetika
Učitelj je lahko, kdor ima srednjo izobrazbo iz zobote-

hnike.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-

dročja zobotehnike.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu zobotehnik V/34, ki ga je spre-
jel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z
dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi
tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko
opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko so-
rodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-122/2001
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3746. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu živilski tehnik

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu živilski tehnik

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
poklicno-tehniškega izobraževanja živilski tehnik, ki ga je
sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo, št.
011-19/2001 (Uradni list RS, št. 12/01).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-

stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informa-
tike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz raču-
nalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študij-
ski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni
študijski program iz matematike – smer računalništvo z ma-
tematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor
izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretičnih
predmetov v tem programu in je imel v študijskem programu
najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program
izpopolnjevanja iz računalništva.

2. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije.

3. Mikrobiologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije, mikrobiologije, biokemije,
biologije ali veterinarstva.

Laborant je lahko, kdor ima srednjo izobrazbo ali sred-
njo strokovno izobrazbo iz živilstva ali veterinarstva.

4. Analiza živil
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije, kemije, kemijske tehnologije
ali kemijskega inženirstva ali kdor je končal visokošolski
strokovni študijski program iz kemijske tehnologije.

Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobraz-
bo iz živilstva ali kemije.

5. Podjetništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz ekonomije ali organizacije dela ali kdor je končal
visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekono-
mije, visoke poslovne šole, organizacije in managementa,
upravljanja in poslovanja, managementa ali podjetništva.

6. Organizacija in vodenje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz organizacije dela, ekonomije, sociologije ali živil-
ske tehnologije ali kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne
šole, organizacije in managementa, upravljanja in poslova-
nja, managementa ali podjetništva.

7. Biotehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije, mikrobiologije ali biologije.

8. Dietetika in gastronomija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije ali gospodinjstva.
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9. Praktični pouk
Učitelj praktičnega pouka je lahko, kdor je končal uni-

verzitetni študijski program iz živilske tehnologije ali kdor je
končal višješolski študijski program iz živilske tehnologije ali
kdor je končal program za pridobitev višje strokovne izo-
brazbe iz živilstva. Učitelj mora imeti predpisane delovne
izkušnje s področja živilstva.

Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobraz-
bo iz živilstva ali kemije.

5. člen
Učitelji, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali pred-

pisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejav-
nosti v programu živilski tehnik (V/5), ki ga je sprejel Stro-
kovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne
23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republi-
ke Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških
in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še naprej
opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko so-
rodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0164/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3747. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu farmacevtski tehnik

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu farmacevtski tehnik

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega strokovnega izobraževanja farmacevtski tehnik, ki
ga je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odred-
bo, št. 011-17/2001 (Uradni list RS, št. 12/01).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Zdravstvena vzgoja in mikrobiologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz medicine, stomatologije, mikrobiologije, farmaci-
je ali biologije ali kdor je končal visokošolski študijski pro-
gram iz zdravstvene vzgoje ali visokošolski strokovni študij-
ski program iz zdravstvene nege, zdravstvene nege – poro-
dniško-ginekološka smer, delovne terapije, radiologije, fizi-
oterapije ali sanitarnega inženirstva.

Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študij-
ski program iz pedagogike, sociologije, sociologije kulture,
andragogike, socialne pedagogike ali organizacije dela, če
ima predhodno končan višješolski študijski program iz zdrav-
stvene nege.

Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobraz-
bo iz farmacije ali kemije.

2. Strojeslovje in regulacije
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz strojništva, fizike ali elektrotehnike ali kdor je
končal visokošolski strokovni študijski program iz strojništva
ali elektrotehnike.

3. Farmakognozija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz farmacije.

4. Farmacevtska kemija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz farmacije.

5. Farmacevtska tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz farmacije.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobraz-

bo iz farmacije, kemije ali laboratorijske tehnike.

6. Kontrolne in analizne metode v farmaciji
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz farmacije.

7. Socialna farmacija in osnove kakovosti
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz farmacije.

8. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz farmacije ali visokošolski strokovni študijski pro-
gram iz laboratorijske biomedicine.

Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobraz-
bo iz farmacije, kemije ali laboratorijske tehnike.
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Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja farmacije.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu farmacevtski tehnik (V/10), ki
ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na
17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni
programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992,
lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebin-
sko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0241/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3748. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu čistilec objektov

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu čistilec objektov

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
nižjega poklicnega izobraževanja čistilec objektov, ki ga je
sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo, št.
011-13/01 (Uradni list RS, št. 12/01).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehno-
logije, tekstilne tehnologije ali tekstilstva ali kdor je končal
visokošolski strokovni študijski program iz kemijske tehnolo-
gije, tekstilne tehnike ali tekstilstva.

Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje ali srednje strokovne izobrazbe, ki je vseboval naj-
manj 315 ur kemije, fizike, biologije ali drugih predmetov s
kemijskega, fizikalnega ali biološkega področja.

2. Poznavanje materialov
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz proizvodno-tehnične vzgoje, tehnike, gradbeniš-
tva, lesarstva, strojništva, kemije, kemijskega inženirstva,
kemijske tehnologije, tekstilne tehnologije ali tekstilstva ali
kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz
gradbeništva, lesarstva, strojništva, kemijske tehnologije,
tekstilstva ali tekstilne tehnike.

3. Varnost in zdravje pri delu
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz varstva pri delu in požarnega varstva ali
zdravstvene nege.

4. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz proizvodno-tehnične vzgoje ali tehnike ali kdor je
končal višješolski študijski ali višješolski strokovni ali sred-
nješolski strokovni program iz gradbeništva, lesarstva, stroj-
ništva, kemije ali tekstilstva.

5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0240/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport
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3749. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu bolničar – negovalec
(dualna organizacija izobraževanja)

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu bolničar – negovalec

(dualna organizacija izobraževanja)

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega poklicnega izobraževanja bolničar – negovalec
(dualna organizacija izobraževanja), ki ga je sprejel minister
za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-81/99 (Uradni list
RS, št. 1/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Vzgoja za zdravje in higiena
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski študijski

program iz zdravstvene vzgoje ali visokošolski strokovni štu-
dijski program iz zdravstvene nege. Učitelj je lahko tudi,
kdor je končal univerzitetni študijski program iz pedagogike,
sociologije, sociologije kulture, andragogike, socialne pe-
dagogike ali organizacije dela, če ima predhodno končan
višješolski študijski program iz zdravstvene nege.

2. Osnove anatomije in fiziologije
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz medicine ali biologije.

3. Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije ali gospodinjstva ali kdor je
končal visokošolski študijski program iz zdravstvene vzgoje
ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz
zdravstvene nege. Učitelj je lahko tudi, kdor je končal uni-
verzitetni študijski program iz pedagogike, sociologije, soci-
ologije kulture, andragogike, defektologije, socialne peda-
gogike ali organizacije dela, če ima predhodno končan vi-
šješolski študijski program iz zdravstvene nege.

4. Kontaktna kultura
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program psihologije, komunikologije, andragogike, social-
ne pedagogike, pedagogike, sociologije ali sociologije kul-
ture ali visokošolski strokovni študijski program iz zdravstve-
ne nege ali visokošolski študijski program iz zdravstvene
vzgoje.

5. Socialno skrbstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz pedagogike, andragogike, defektologije ali soci-
alne pedagogike ali kdor je končal visokošolski študijski
program iz zdravstvene vzgoje ali visokošolski strokovni štu-
dijski program iz zdravstvene nege ali socialnega dela.

6. Pomoč in oskrba
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz zdravstvene nege ali kdor je končal
visokošolski študijski program iz zdravstvene vzgoje. Učitelj
je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program iz
pedagogike, sociologije, sociologije kulture, andragogike,
defektologije, socialne pedagogike ali organizacije dela, če
ima predhodno končan višješolski študijski program iz zdrav-
stvene nege.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu bolničar IV/31, ki ga je sprejel
Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z
dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni
programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še naprej
opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko so-
rodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-119/2001
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3750. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu gostinsko-turistični tehnik

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport
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O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu gostinsko-turistični tehnik

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programih
poklicno-tehniškega izobraževanja gostinsko-turistični tehnik
in gostinsko-turistični tehnik za izvajanje v slovenskem uč-
nem jeziku na narodno mešanem območju slovenske Istre,
ki ju je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z
odredbami, št. 011-19/2001 in 011-20/2001 (Uradni list
RS, št. 12/01).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih
predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden

dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Tuji jezik II
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz predmetu ustreznega tujega jezika.

2. Organizacija in ekonomika poslovanja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz ekonomije ali organizacije dela ali kdor je končal
visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekono-
mije, visoke poslovne šole, organizacije in managementa,
podjetništva, managementa ali hotelirstva in turizma.

3. Prehrana
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije.

4. Turizem
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz geografije ali ekonomije ali kdor je končal visoko-
šolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije,
visoke poslovne šole ali hotelirstva in turizma.

5. Poslovno komuniciranje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program komunikologije, psihologije, pedagogike, sociolo-
gije ali organizacije dela ali visokošolski strokovni študijski
program iz hotelirstva in turizma ali organizacije in manage-
menta.

6. Praktični pouk (kuharstvo, strežba z animacijo)
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije ali visokošolski strokovni štu-
dijski program iz hotelirstva in turizma.

Učitelj je lahko tudi, kdor je končal program za pridobi-
tev višje strokovne izobrazbe iz gostinstva ali kdor je končal
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz živilstva,
če ima predhodno srednjo strokovno ali poklicno izobrazbo
iz gostinstva, ali kdor je končal program za pridobitev višje
strokovne izobrazbe iz gostinstva. Učitelj je lahko tudi, kdor
ima srednjo strokovno izobrazbo iz gostinstva ali kdor ima
srednjo strokovno izobrazbo iz živilstva ob pogoju, da ima
predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz gostinstva.

Učitelj mora imeti predpisane praktične izkušnje s po-
dročja gostinstva.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu, gostinski tehnik (V/16), ki ga je
sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17.
seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi
tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana, julij 1992, dru-
ga dopolnjena izdaja, lahko še naprej opravljajo vzgojno-
izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete
tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-20/00
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost
in šport

3751. Pravilnik o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih
prodajalnah in obračunu razlike trošarine

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o preo-
blikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih pre-
hodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo
v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih
ukrepih nadzora teh prodajaln (Uradni list RS, št. 62/01)
izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih

prodajalnah in obračunu razlike trošarine

1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje glede izvajanja

ukrepov nadzora v skladu z 8., 9. in 10. členom zakona o
preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih
prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delu-
jejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o pose-
bnih ukrepih nadzora teh prodajaln (v nadaljnjem besedilu:
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zakon) ter načinu obračuna in plačila razlike trošarine v
skladu s 17. in 18. členom zakona.

2. člen
Če je kupec v skladu s 55. členom zakona o davku na

dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00 – odl.
US in 30/01) zahteval, da mu prodajalec izda obrazec DDV-
VP zaradi uveljavljanja vračila DDV v potniškem prometu,
mora imetnik prodajalne na izdanem računu to označiti,
kupec pa hraniti račun in obrazec DDV-VP skupaj.

Če je imetnik prodajalne kupcu v skladu s 105.d čle-
nom pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vred-
nost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99,
17/00, 19/00, 27/00, 22/01, 28/01 in 54/01) izdal
vnaprej potrjen obrazec DDV-VP in na tej podlagi kupcu
takoj vrnil plačani znesek davka na dodano vrednost, mora
imetnik prodajalne kupcu namesto izvirnika računa in obraz-
ca DDV-VP izročiti kopijo računa, na kateri označi, da je
DDV kupcu že vrnil.

3. člen
Dobavitelj mora v skladu s prvim odstavkom 10. člena

zakona pristojnemu organu predložiti blago in dobavnico ali
drug dokument, s katerim se blago dobavlja v mejno proda-
jalno v treh izvodih.

Blago, ki se dobavlja v mejno prodajalno se lahko
predloži pristojnemu organu na uradnem prostoru mejne
kontrole ali pa, v skladu z dovoljenjem pristojnega organa, v
prostorih mejne prodajalne. V slednjem primeru premešča-
nje blaga, razkladanje in kakršno koli drugo ravnanje z bla-
gom brez dovoljenja pristojnega organa ni dovoljeno.

Pristojni organ preveri skladnost pošiljke z navedbami v
dokumentu, s katerim se blago dobavlja v mejno prodajalno
ter ali blago, ki se dobavlja izpolnjuje pogoje iz 6. člena
zakona.

Na zahtevo pristojnega organa mora dobavitelj poleg
dokumentov iz prvega odstavka tega člena predložiti še
druge dokumente in dokazila o tem, da blago izpolnjuje
pogoje iz 6. člena zakona in omogočiti pregled blaga.

Če je vsebina pošiljke skladna z navedbami v doku-
mentu in blago izpolnjuje pogoje iz 6. člena zakona, pristojni
organ overi vse tri izvode. En izvod dokumenta iz prvega
odstavka tega člena zadrži pristojni organ, druga dva vrne
predlagatelju. Dobavitelj mora izročiti en overjen izvod imet-
niku prodajalne.

Če pristojni organ ugotovi, da vsebina pošiljke ali del
vsebine pošiljke ne izpolnjuje pogojev iz 6. člena zakona, na
nepravilnosti opozori dobavitelja in ga napoti, da nepravilno-
sti odpravi. Dokler nepravilnosti niso odpravljene, pristojni
organ ne dovoli dobave blaga mejni prodajalni.

Če pristojni organ ugotovi, da vsebina pošiljke ali del
vsebine pošiljke ne ustreza navedbam v dokumentu, na
nepravilnosti opozori dobavitelja. Če se prejemnik strinja z
dobavo, pristojni organ dovoli dobavo blaga mejni prodajal-
ni, če dobavitelj skupaj s prejemnikom blaga in pristojnim
organom sestaviti zapisnik o pomanjkljivostih. Dobavitelj je v
8 dneh dolžan pomanjkljivosti odpraviti in o tem obvestiti
prejemnika ter pristojni organ.

Če imetnik prodajalne naknadno, po prejemu blaga in
njegovem pregledu ugotovi, da dejansko dobavljeno blago
ne ustreza v celoti podatkom v dobavnici oziroma drugem
dokumentu, s katerim se blago dobavlja v mejno prodajal-

no, o tem sestavi zapisnik in ga nemudoma pošlje pristoj-
nemu organu.

4. člen
Če imetnik mejne prodajalne vrne blago dobavitelju, ali

ga premesti v drugo mejno prodajalno, ob iznosu iz območja
mejnega prehoda predloži blago skupaj z dokumentom, s
katerim mu je bilo blago dobavljeno, pristojnemu organu. Na
dobavnici ali drugem dokumentu, ki se mu priloži, označi
količino, vrednost in vrsto blaga, ki se vrača dobavitelju
oziroma premešča v drugo mejno prodajalno.

Namesto dobavnice oziroma drugega dokumenta, s
katerim je bilo blago dobavljeno mejni prodajalni iz prejšnje-
ga odstavka, lahko imetnik mejne prodajalne za vrnitev bla-
ga dobavitelju ali premestitev v drugo mejno prodajalno izda
nov dokument, na katerem navede podatke o blagu (naj-
manj količino, vrednost in vrsto blaga) ter navede s katerimi
dobavnicami oziroma drugimi dokumenti je bilo posamezno
blago vnešeno v mejno prodajalno.

Pristojni organ lahko s pregledom predloženega blaga
in dokumentov preveri, ali blago v pošiljki ustreza navedbam
v dokumentu, ki spremlja pošiljko ter ali ima blago v skladu s
carinskimi predpisi status domačega blaga.

Če blago, ki ga imetnik prodajalne predloži pristojnemu
organu, nima statusa domačega blaga ali vsebina pošiljke
ne ustreza navedbam v dokumentu, carinski organ zadrži
blago in uvede ukrepe, ki so potrebni za ureditev primera.

Pri vnosu blaga v drugo mejno prodajalno, se skupaj z
blagom predložijo tudi dokumenti iz prvega oziroma durgega
odstavka tega člena.

5. člen
Zavezanec iz tretjega odstavka 17. člena zakona mora

v skladu s petim odstavkom 7. člena odredbe o računih ter
načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov
(Uradni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99, 110/99 in
37/00) plačati obračunano razliko trošarine najpozneje do
20. novembra 2001, in sicer:

– za tobačne izdelke v dobro računa: trošarina od to-
bačnih izdelkov,

– za alkohol in alkoholne pijače pa v dobro računa:
trošarina od alkohola in alkoholnih pijač.

V obeh primerih iz prejšnjega odstavka zavezanec po-
leg številke vplačilnega računa na nalogu za prenos navede
tudi modul 05 in številko sklica odobritve: davčna številka
plačnika – 092001.

Obračun razlike trošarine se sestavi ločeno za tobačne
izdelke in za alkohol in alkoholne pijače v skladu z vzorcema
obračuna, ki sta prilogi k temu pravilniku in sta njegov se-
stavni del.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 418-2/00
Ljubljana, dne 13. avgusta 2001.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
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3752. Pravilnik o pogojih za uvoz ali premeščanje
določenih škodljivih organizmov, rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov za poskusne, raziskovalne ali
razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju
rastlin

Na podlagi 16. člena zakona o zdravstvenem varstvu
rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K*
o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih

škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih
proizvodov in nadzorovanih predmetov

za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene
in za delo pri žlahtnjenju rastlin

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik predpisuje:
– pogoje, pod katerimi se lahko v Republiko Slovenijo

ali na njeno varovano območje uvozi ali znotraj tega območja
premešča določene škodljive organizme, rastline, rastlinske
proizvode in nadzorovane predmete, katerih uvoz ali preme-
ščanje je prepovedano ali omejeno, razen za poskusne,
raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju
rastlin;

– pogoje glede strokovne in tehnične usposobljenosti,
ki jih morajo izpolnjevati znanstvene in raziskovalne organi-
zacije za uvoz ali premeščanje materiala;

– podrobnejšo vsebino vloge za izdajo dovoljenja za
uvoz oziroma premeščanje materiala;

– obliko in vsebino predhodnega soglasja za uvoz ozi-
roma premeščanje materiala;

– obveznosti organizacij, ki uporabljajo material.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-
men:

1. Organizacije so organizacije, ki so registrirane za
znanstveno in raziskovalno dejavnost oziroma se ukvarjajo z
zdravstvenim varstvom rastlin oziroma selekcijo in uvajanjem
novih vrst, sort, linij in križancev rastlin.

2. Raziskovalne dejavnosti so dejavnosti, ki se oprav-
ljajo za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za
delo pri žlahtnjenju rastlin.

3. Material so določeni škodljivi organizmi, rastline,
rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, katerih uvoz ali
premeščanje je prepovedano ali omejeno.

4. Predhodno soglasje je listina, ki jo izda pristojni
organ za zdravstveno varstvo rastlin države uvoznice v sogla-
sju s pristojnim organom za zdravstveno varstvo rastlin drža-
ve izvoznice.

5. Karantena pomeni razmere in postopke, ki se uve-
dejo v zvezi z materialom, da se prepreči širjenje škodljivih
organizmov.

6. Seznami škodljivih organizmov ter seznami rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov so sezna-
mi, katerih vsebina je določena s predpisi, ki urejajo postop-

* Ta pravilnik vsebinsko v celoti povzema Direktivo št. 95/44/EC in
Direktivo št. 97/46/EC ter ureja zadeve v skladu z Direktivo št. 2000/29/EC.

ke za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih
organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov.

3. člen
(material)

Material zajema:
– škodljive organizme s Seznamov I.A, II.A, I.B in II.B,
– rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane pred-

mete s Seznamov III.A in III.B,
– rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane pred-

mete s Seznamov IV.A in IV.B, če niso izpolnjene posebne
fitosanitarne zahteve iz teh seznamov.

4. člen
(drugi škodljivi organizmi, rastline, rastlinski proizvodi

in nadzorovani predmeti)
Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za druge

škodljive organizme, rastline, rastlinske proizvode in nadzo-
rovane predmete, ki niso uvrščeni na sezname iz drugega
odstavka prejšnjega člena, če obstaja nevarnost za zdrav-
stveno varstvo rastlin na ozemlju Republike Slovenije.

II. POGOJI ZA UVOZ ALI PREMEŠČANJE
MATERIALA

5. člen
(pogoji)

Material, ki je namenjen opravljanju raziskovalne dejav-
nosti, lahko uvažajo ali premeščajo organizacije, ki imajo
odločbo Uprave Republike Slovenije za varstvo rastlin in
semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) o izpolnjevanju
pogojev glede strokovne in tehnične usposobljenosti za
opravljanje raziskovalne dejavnosti na materialu.

Material, ki se uvaža ali premešča za opravljanje razi-
skovalne dejavnosti, mora biti inšpekcijsko pregledan in ga
mora spremljati dovoljenje za uvoz ali premeščanje in pred-
hodno soglasje.

Če je material iz druge in tretje alinee 3. člena tega
pravilnika uvrščen na Seznam V.B, ga mora poleg listin iz
prejšnjega odstavka spremljati tudi fitosanitarno spričevalo,
če je uvrščen na Seznam V.A, pa rastlinski potni list.

III. POGOJI GLEDE STROKOVNE IN TEHNIČNE
USPOSOBLJENOSTI

6. člen
(splošni in posebni pogoji)

Splošni pogoji glede tehnične in strokovne usposoblje-
nosti za opravljanje raziskovalne dejavnosti materiala so do-
ločeni v Prilogi 1, del A, ki je sestavni del tega pravilnika.

Za opravljanje raziskovalne dejavnosti na določenem
materialu so glede tehnične in strokovne usposobljenosti
določeni tudi posebni pogoji, ki so navedeni v Prilogi 1, del
B, ki je sestavni del tega pravilnika.

IV. ODLOČBA O DOVOLITVI OPRAVLJANJA
RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI NA MATERIALU

7. člen
(vloga)

Material se lahko v Republiki Sloveniji uporablja le za
namene raziskovalne dejavnosti v skladu z določbami tega
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pravilnika. Organizacije, ki želijo opravljati to dejavnost na
materialu, morajo vložiti vlogo za izdajo odločbe o dovolitvi
opravljanja raziskovalne dejavnosti na materialu pri upravi.

Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti:
– podatke o vlagatelju (firma in sedež),
– ime in priimek osebe, odgovorne za raziskovalne

dejavnosti na materialu,
– naslov in opis specifičnih lokacij za vzdrževanje ka-

rantenskih razmer oziroma za raziskave,
– podatke o strokovni in tehnični usposobljenosti ka-

dra,
– podatke o tipu materiala za raziskovalne namene.

8. člen
(izdaja odločbe)

Uprava po prejemu popolne vloge iz prejšnjega člena
tega pravilnika izda v upravnem postopku odločbo o dovoli-
tvi opravljanja raziskovalne dejavnosti na materialu, če se na
podlagi ugotovitev inšpekcijskega pregleda fitosanitarnega
inšpektorja ugotovi, da organizacija izpolnjuje splošne po-
goje iz Priloge 1, del A.

Uprava dovoljenje iz prejšnjega odstavka razveljavi, če
se z inšpekcijskim pregledom ugotovi, da pogoji iz Priloge
1, del A, niso več izpolnjeni.

V. DOVOLJENJE ZA UVOZ ALI PREMEŠČANJE
MATERIALA IN PREDHODNO SOGLASJE

9. člen
(vloga)

Organizacije, ki imajo odločbo o dovolitvi opravljanja
raziskovalne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika,
morajo za posamezen uvoz ali premeščanje materiala pri
upravi vložiti vlogo, še preden se material uvozi v Republiko
Slovenijo ali na njeno varovano območje oziroma se po tem
območju premešča.

Vloga iz prejšnjega odstavka mora poleg podatkov iz 7.
člena tega pravilnika vsebovati še najmanj naslednje podat-
ke:

– znanstveno ime materiala, vključno z imenom zadev-
nega škodljivega organizma, kadar je to potrebno; imena
škodljivih organizmov, rastlin in rastlinskih proizvodov se
napiše v latinščini,

– tip materiala,
– količino materiala,
– kraj porekla materiala; če material po poreklu ni iz

Republike Slovenije, je vlogi potrebno priložiti ustrezno potr-
dilo o poreklu materiala,

– trajanje, značaj in cilje predvidenih raziskovalnih de-
javnosti, vključno s povzetkom in specifikacijo dela,

– kraj prvega shranjevanja ali prvega sajenja, če je
material namenjen sprostitvi iz karantenskih razmer,

– predlagano metodo uničenja ali obdelave materiala
po dokončanju odobrenih raziskovalnih dejavnosti, če mate-
rial ni namenjen sprostitvi iz karantenskih razmer,

– predlagano vstopno mesto za material, ki se namera-
va uvoziti.

10. člen
(izdaja dovoljenja)

Uprava po prejemu popolne vloge iz prejšnjega člena
izda dovoljenje za uvoz ali premeščanje materiala, če ugoto-
vi, po potrebi tudi na podlagi ponovnega inšpekcijskega
pregleda, da organizacija izpolnjuje posebne pogoje iz Prilo-
ge 1, del B.

Uprava dovoljenje iz prejšnjega odstavka razveljavi, če
se z inšpekcijskim pregledom ugotovi, da pogoji iz Priloge
1, del B niso več izpolnjeni.

11. člen
(predhodno soglasje)

Za posamični uvoz materiala, navedenega v vlogi iz 9.
člena tega pravilnika, v Republiko Slovenijo ali na njeno
varovano območje oziroma za njegovo premeščanje znotraj
Republike Slovenije ali njenega varovanega območja, upra-
va poleg dovoljenja iz prejšnjega člena izda na podlagi vloge
iz 9. člena tega pravilnika tudi predhodno soglasje za uvoz
oziroma premeščanje, ki mora spremljati material. Predho-
dno soglasje se izda na obrazcu, katerega oblika in vsebina
je določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
Obrazec se natisne v slovenskem in angleškem jeziku.

12. člen
(dodatni pogoji za premeščanje materiala)

Če se material, ki je uvrščen na Seznam V.A, preme-
šča znotraj Republike Slovenije ali njenega varovanega ob-
močja, ga mora poleg predhodnega soglasja iz prejšnjega
člena spremljati tudi rastlinski potni list. Rastlinski potni list
zagotavlja izpolnitev pogojev glede odsotnosti škodljivih or-
ganizmov v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo
rastlin (v nadaljnjem besedilu: zakon), razen za tiste škodlji-
ve organizme, za katere je bilo odobreno premeščanje iz
10. člena tega pravilnika. Rastlinski potni list mora vsebovati
naslednjo izjavo: “material se premešča v skladu s predpi-
som, ki ureja pogoje za uvoz ali premeščanje določenih
škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nad-
zorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne
namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin”.

13. člen
(dodatni pogoji za uvoz materiala)

Če se material, ki je uvrščen na Seznam V.B, uvaža v
Republiko Slovenijo ali njeno varovano območje, mora biti
predhodno soglasje iz 11. člena tega pravilnika izdano na
podlagi ustreznega potrdila o poreklu materiala iz četrte
alinee 9. člena tega pravilnika.

Pri uvozu materiala iz prejšnjega odstavka mora materi-
al poleg predhodnega soglasja iz 11. člena tega pravilnika
spremljati tudi fitosanitarno spričevalo. Fitosanitarno spriče-
valo zagotavlja izpolnitev pogojev glede odsotnosti škodljivih
organizmov v skladu z zakonom, razen za tiste škodljive
organizme, za katere je bil odobren uvoz iz 10. člena tega
pravilnika. Fitosanitarno spričevalo mora vsebovati nasled-
njo dopolnilno izjavo: “material se uvaža v skladu s predpi-
som, ki ureja pogoje za uvoz ali premeščanje določenih
škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nad-
zorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne
namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin” in mora imeti nave-
dene škodljive organizme, ki se s tem materialom uvažajo.

VI. OBVEZNOSTI ORGANIZACIJ

14. člen
(prevoz)

Organizacije morajo zagotoviti, da se material med uvo-
zom oziroma premeščanjem v času prevoza hrani v karan-
tenskih razmerah in se neposredno in kolikor mogoče hitro
prenese na lokacijo, navedeno v vlogi iz 7. člena tega pravil-
nika.
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15. člen
(opravljanje raziskovalne dejavnosti na materialu)
Organizacije morajo med opravljanjem raziskovalnih de-

javnosti zagotoviti karantenske razmere in druge pogoje iz
Priloge 1, del A in B.

16. člen
(sprostitev iz karantenskih razmer)

Iz karantenskih razmer se lahko sprošča le material iz
druge in tretje alinee prvega odstavka 3. člena tega pravilni-
ka. Ta material se lahko sprosti samo z dovoljenjem uprave,
na podlagi inšpekcijskega zapisnika o izpolnjevanju pogojev
iz tega člena (v nadaljnjem besedilu: uradna sprostitev). Do
uradne sprostitve morajo biti izpostavljeni karantenskim po-
stopkom, vključno s preiskavami, in ugotovljeno mora biti,
da niso okuženi s škodljivimi organizmi s Seznamov I.A, I.B,
II.A in II.B.

Karantenske postopke, vključno s testiranji, mora izve-
sti strokovno in tehnično usposobljeno osebje organizacije,
opravljeni pa morajo biti v skladu z določbami iz Priloge 3, ki
je sestavni del tega pravilnika, za v njej navedene rastline,
rastlinske proizvode in nadzorovane predmete.

V primerih, ko se za raziskovalno dejavnost uporablja
tip materiala, za katerega niso predpisani karantenski po-
stopki iz prejšnjega odstavka, o njih, vključno s testiranji,
odloči uprava.

Material iz tega člena, za katerega je bilo med karan-
tenskimi postopki iz drugega in tretjega odstavka tega člena
ugotovljeno, da je okužen s škodljivimi organizmi, se ustrez-
no uniči ali obdela na način, ki onemogoča nadaljnje širje-
nje. To velja tudi za vse druge rastline, rastlinske proizvode
in nadzorovane predmete, ki so bili v stiku z njimi ali so lahko
okuženi. Pri tem se ustrezno uveljavljajo določbe 17. člena
tega pravilnika.

17. člen
(uničenje materiala)

Ob zaključku raziskovalne dejavnosti morajo organiza-
cije za material, ki ni namenjen uradni sprostitvi iz prejšnjega
člena, oziroma za material, za katerega je bilo ugotovljeno,
da se je med opravljanjem raziskovalne dejavnosti okužil,
oziroma za vsak drug material, vključno s škodljivimi organi-
zmi, zagotoviti, da:

– se material, vključno s škodljivimi organizmi in okuže-
nim materialom, in vse druge rastline, rastlinske izdelke ali
nadzorovane predmete, ki so bili v stiku z njim ali so se lahko
okužili, ustrezno uniči ali obdela na način, ki ga določi
uprava,

– se prostori in objekti, v katerih so se izvajale odobre-
ne raziskovalne dejavnosti, sterilizirajo ali kako drugače oči-
stijo na način, ki ga določi uprava.

18. člen
(obveščanje)

Oseba, odgovorna za opravljanje raziskovalne dejavno-
sti na materialu mora nemudoma obvestiti upravo oziroma
fitosanitarnega inšpektorja v primeru okužbe materiala z dru-
gimi škodljivimi organizmi s Seznamov I.A in II.A, za katere
niso bile odobrene raziskovalne dejavnosti, ali v primeru
širjenja teh organizmov v okolje.

19. člen
(vodenje evidenc)

Organizacije morajo voditi evidenco o:
– prihodu materiala v objekt, zlasti o času in kraju pri-

hoda ter tipu in količini prispelega materiala,

– postopku v času opravljanja znanstvene dejavnosti,
zlasti o posameznih postopkih, z navedbami kraja in trajanja
teh postopkov,

– uradni sprostitvi materiala, zlasti o času in kraju spro-
stitve ter tipu in količini sproščenega materiala,

– uničenju materiala, zlasti o času, kraju in način uni-
čenja ter tipu in količini uničenega materiala.

VII. PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV

20. člen
(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravlja
fitosanitarna inšpekcija.

V primeru uvoza materiala je inšpekcijski pregled obve-
zen na vstopnem mestu.

Nadzor nad odobrenimi raziskovalnimi dejavnostmi se
opravlja z naključnimi inšpekcijskimi pregledi, pri katerih
fitosanitarni inšpektor preverja, ali organizacije spoštujejo
določbe tega pravilnika.

21. člen
(uprava in vodenje evidence)

Uprava vodi posebno evidenco o:
– odobrenih uvozih in premeščanju materiala, vključno

z navedenimi količinami,
– vseh okužbah materiala s škodljivimi organizmi, ki so

bile ugotovljene med karantenskimi postopki, vključno s
preizkusi iz Priloge 3.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(varovana območja)

Določbe vseh členov tega pravilnika, ki se nanašajo na
varovana območja, se pričnejo uporabljati z dnem pristopa
Republike Slovenije k Evropski uniji.

23. člen
(uvoz)

Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji
se šteje za uvoz v Republiko Slovenijo uvoz iz katerekoli
države, z dnem pristopa pa iz vseh držav, ki niso države
članice Evropske unije.

24. člen
(premeščanje)

Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji
se šteje za premeščanje le premeščanje znotraj Republike
Slovenije, z dnem pristopa pa znotraj držav članic Evropske
unije.

25. člen
(rastlinski potni listi)

Določbe vseh členov tega pravilnika, ki se nanašajo na
rastlinski potni list, se začnejo uporabljati 1. 1. 2003.

Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji,
se mora, v primeru, da leži lokacija za karanteno v drugi
državi članici Evropske unije, rastlinski potni list izdati na
podlagi informacij o odobritvi raziskovalne dejavnosti, ki se
jih prejme od države članice Evropske unije, odgovorne za
odobritev raziskovalne dejavnosti, in ob zagotovitvi, da se
bodo med prevozom spoštovale karantenske razmere.
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26. člen
(predhodno soglasje za uvoz oziroma premeščanje

materiala)
Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji,

mora, v primeru materiala, ki je po poreklu iz druge države
članice Evropske unije, predhodno soglasje za uvoz oziro-
ma premeščanje materiala iz 11. člena tega pravilnika ura-
dno overiti pristojni organ za zdravstveno varstvo rastlin
tiste države članice Evropske unije, ki je država porekla
materiala.

27. člen
(obveščanje)

Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji,
mora uprava obveščati druge države članice Evropske unije
in Komisijo Evropske unije o:

– karantenskih postopkih iz tretjega odstavka 16. čle-
na tega pravilnika,

– evidencah iz 21. člena tega pravilnika.

28. člen
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporab-
ljati pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati karantenski
objekti za preverjanje zdravstvenega stanja rastlin (Uradni
list SFRJ, št. 53/77).

29. člen
(uveljavitev pravilnika)

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

Št. 327-01-73/01
Ljubljana, dne 14. avgusta 2001.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRILOGA 1
POGOJI ZA ODOBRITEV RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

NA MATERIALU

DEL A
SPLOŠNI POGOJI

Za namene, določene v 8. členu tega pravilnika, upra-
va na podlagi ugotovitev inšpekcijskega pregleda fitosanitar-
nega inšpektorja ugotovi izpolnjevanje naslednjih splošnih
pogojev:

1. strokovna in tehnična usposobljenost osebja, ki bo
izvajalo raziskovalne dejavnosti, mora ustrezati tipu razisko-
valne dejavnosti;

2. karantenske razmere v prostorih in objektih na loka-
cijah, kjer bodo raziskovalne dejavnosti potekale, morajo
zagotavljati varno delo z materialom, tako, da so zadevni
škodljivi organizmi zadržani v karanteni in da ni nevarnosti
njihovega širjenja, kar vključuje:

– fizično ločitev od vsega drugega rastlinskega materi-
ala oziroma škodljivih organizmov, vključno s pregledom
vegetacije na okoliškem območju,

– imenovanje kontaktne osebe, odgovorne za razisko-
valne dejavnosti,

– omejitev dostopa do prostorov in objektov in do oko-
liškega območja samo na poimensko navedeno osebje,

– ustrezno identifikacijo prostorov in objektov z naved-
bo tipa raziskovalne dejavnosti in osebja, ki je odgovorno
zanje,

– vodenje registra opravljenih raziskovalnih dejavnosti
in priročnika delovnih postopkov, vključno s postopki v pri-
meru izpustitve škodljivega organizma iz karantene,

– ustrezne varnostne in alarmne sisteme,
– ustrezne kontrolne postopke, da se prepreči vnos in

širjenje škodljivega organizma po prostorih,
– nadzorovane postopke za vzorčenje in prenašanje

materiala med prostori in objekti,
– nadzorovano odstranjevanje odpadkov, zemlje in vo-

de, če je potrebno,
– ustrezne higienske in dezinfekcijske postopke ter

objekte za osebje, zgradbe in opremo,
– ustrezne postopke in objekte za uničevanje posku-

snega materiala,
– ustrezne objekte in postopek za indeksiranje (vključ-

no s preizkušanjem).

DEL B
POSEBNI POGOJI

Za namene, določene v 10. členu tega pravilnika, upra-
va ugotovi izpolnjevanje naslednjih posebnih pogojev:

1. značaj in cilji raziskovalne dejavnosti, za katere se
uvaža ali premešča material, morajo biti v skladu s konceptom
poskusnih ali raziskovalnih namenov oziroma žlahtnjenja;

2. količina materiala mora biti omejena na količino, ki
zadošča za izvedbo odobrenih raziskovalnih dejavnosti, v
vsakem primeru pa ta ne sme presegati količine, ki je bila
ugotovljena glede na razpoložljive karantenske objekte;

3. za vsako dejavnost, navedeno v prošnji, uprava ugo-
tovi nevarnost širjenja škodljivih organizmov, ki se hranijo v
karantenskih razmerah, ob upoštevanju tipa materiala in
predvidene raziskovalne dejavnosti, biologije škodljivega or-
ganizma, načina njegovega širjenja, interakcije z okoljem in
drugih bistvenih dejavnikov, povezanih z nevarnostjo, ki jo
prinaša material. Na podlagi ocene nevarnosti uprava preuči
in določi, katere od naštetih karantenskih postopkov je po-
trebno izvesti glede na specifično biologijo in epidemiologijo
zadevnega tipa materiala in odobrenih raziskovalnih dejav-
nosti:

– shranjevanje v objektih, ločenih s sistemom ‘dvojnih
vrat’,

– shranjevanje pod negativnim zračnim pritiskom,
– shranjevanje v zavarovanih posodah z ustrezno veli-

kostjo zračnih odprtin in drugimi pregradami, npr. z vodno
pregrado za pršice; zaprte posode, napolnjene z zemljo, za
ogorčice; električne pasti za žuželke,

– shranjevanje ločeno od drugih škodljivih organizmov
in materialov, ki se lahko okužijo (npr. rastlinskih gnojil,
gostiteljskega materiala),

– shranjevanje žlahtnjiteljskega materiala v žlahtnjitelj-
skih komorah z ustrezno manipulacijsko opremo,

– preprečitev križanja škodljivih organizmov z avtohto-
nimi biološkimi rasami (sevi) ali vrstami,

– izogibanje vzdrževanja trajnih kultur škodljivih organi-
zmov,

– shranjevanje v razmerah, ki strogo nadzorujejo raz-
množevanje škodljivega organizma, npr. v okoljskem reži-
mu, ki preprečuje diapavzo,

– shranjevanje na način, ki preprečuje širjenje s propa-
gulami (delci živih organizmov, s katerimi se le-ti razmnožuje-
jo, ohranjajo ali širijo), preprečiti je treba npr. zračne tokove,
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– postopke za preverjanje čistosti kultur škodljivega organizma, da se izključi obstoj parazitov ali drugih škodljivih
organizmov,

– ustrezne nadzorne programe za material, da se odpravijo morebitni vektorji škodljivih organizmov,
– za raziskovalne dejavnosti in vitro, delo z materialom v sterilnih razmerah: opremljenost laboratorija za izvajanje

aseptičnih postopkov,
– shranjevanje škodljivih organizmov, ki jih širijo vektorji, v razmerah, ki preprečujejo širjenje prek teh vektorjev, npr. z

nadzorovano velikostjo zračnih odprtin, z zaprtjem zemlje v posode,
– osamitev po letnih časih, tako da raziskovalne dejavnosti potekajo v času majhne nevarnosti za zdravje rastlin.

PRILOGA 2
OBRAZEC PREDHODNEGA SOGLASJA ZA UVOZ ALI PREMEŠČANJE ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV, RASTLIN,
RASTLINSKIH PROIZVODOV IN NADZOROVANIH PREDMETOV ZA POSKUSNE ALI ZNANSTVENE NAMENE

TER ZA DELO PRI ŽLAHTNJENJU RASTLIN
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PRILOGA 3
KARANTENSKI POSTOPKI, VKLJUČNO

S PREIZKUŠANJEM MATERIALA, NAMENJENEGA
SPROSTITVI IZ KARANTENE

DEL A
Karantenski postopki za določene rastline, rastlinske

proizvode in nadzorovane predmete, uvrščene
na Seznama III.A in III.B

Razdelek I: Rastline Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf. in njihovi križanci, razen plodov in se-
men

1. Rastlinski material se podvrže ustreznim postopkom
terapije, kot so določeni v Tehničnih navodilih FAO/IPGRI,
ki so dostopni pri upravi.

2. Rastlinski material se po postopkih terapije, izvede-
nih v skladu s prejšnjo točko, v celoti indeksira na škodljive
organizme. Ves rastlinski material, vključno z rastlinami za
indeksiranje, se shranjuje v odobrenih objektih v karanten-
skih razmerah, določenih v Prilogi 1. Rastlinski material,
namenjen odobritvi za uradno sprostitev, se shranjuje v ra-
zmerah, ki omogočajo normalen ciklus vegetativne rasti. Na
njem mora biti ob prihodu in pozneje ob ustreznih časih med
postopkom indeksiranja opravljen vizualni pregled na zna-
menja in simptome škodljivih organizmov, vključno z vsemi
zadevnimi škodljivimi organizmi s Seznamov I.A, I.B, II.A in
II.B.

3. Za namene, določene v prejšnji točki, se rastlinski
material indeksira na škodljive organizme (preizkusno in iden-
tifikacijsko) po naslednjih postopkih:

(a) Za preizkušanje se uporabljajo ustrezne laboratorij-
ske metode in po potrebi indikatorske rastline, vključno s
Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing,
C. medica L., C. reticulata Blanco in Sesamum L., da se
odkrijejo najmanj naslednji škodljivi organizmi:

– Citrus greening bacterium,
– Citrus variegated chlorosis,
– Citrus mosaic virus,
– Citrus tristeza virus (vsi izolati),
– Citrus vein enation woody gall,
– Leprosis,
– Naturally spreading psorosis,
– Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili,
– Satsuma dwarf virus,
– Spiroplasma citri Saglio et al.,
– Tatter leaf virus,
– Witches’ broom (MLO),
– Xanthomonas campestris (vsi sevi, patogeni za Ci-

trus).
(b) Za bolezni, kot so ožig in ožigu podobne bolezni, za

katere ni kratkoročnih postopkov indeksiranja, mora biti na
rastlinskem materialu ob prihodu opravljeno cepljenje poga-
njkov na podlago, vzgojeno v sterilni kulturi, kot je določeno
v Tehničnih navodilih FAO/IPGRI, tako vzgojene rastline pa
morajo biti izpostavljene postopku terapije po točki 1.

4. Rastlinski material, na katerem je bil opravljen vizual-
ni pregled, omenjen v točki 2 tega razdelka, na katerem so
bila opažena znamenja in simptomi škodljivih organizmov,
se preišče, po potrebi tudi s testiranjem, da se v največji
možni meri prepozna škodljive organizme, povzročitelje zaz-
nanih znamenj in simptomov.

Razdelek II: Rastline Cydonia Mill., Malus Mill.,
Prunus L. in Pyrus L. ter njihovi križanci, Fragaria L.,
namenjeni sajenju, razen semen

1. Rastlinski material se podvrže ustreznim postopkom
terapije, kot so določeni v Tehničnih navodilih FAO/IPGRI,
ki so dostopna pri upravi.

2. Rastlinski material se po postopkih terapije, izve-
denih v skladu s prejšnjo točko, v celoti indeksira na škod-
ljive organizme. Ves rastlinski material, vključno z rastlina-
mi za indeksiranje, se shranjuje v odobrenih objektih v
karantenskih razmerah, določenih v Prilogi 1. Rastlinski
material, namenjen odobritvi za uradno sprostitev, se shra-
njuje v razmerah, ki omogočajo normalen ciklus vegetativ-
ne rasti. Na njem mora biti ob prihodu in pozneje ob
ustreznih časih med postopkom indeksiranja opravljen vi-
zualni pregled na znamenja in simptome škodljivih organi-
zmov, vključno z vsemi zadevnimi škodljivimi organizmi s
Seznamov I.A, I.B, II.A in II.B.

3. Za namene, določene v prejšnji točki, se rastlinski
material indeksira za škodljive organizme (preizkusno in iden-
tifikacijsko) po naslednjih postopkih:

(a) Pri Fragaria L.
Ne glede na državo porekla rastlinskega materiala, se

pri preizkušanju uporabijo ustrezne laboratorijske metode in
po potrebi indikatorske rastline, vključno s Fragaria vesca,
F. virginiana in Chenopodium spp., za odkritje najmanj
naslednjih škodljivih organizmov:

– Arabis mosaic virus,
– Raspberry ringspot virus,
– Strawberry crinkle virus,
– Strawberry latent ‘C’ virus,
– Strawberry latent ringspot virus,
– Strawberry mild yellow edge virus,
– Strawberry vein banding virus,
– Strawberry witches’ broom mycoplasm,
– Tomato black ring virus,
– Tomato ringspot virus,
– Colletotrichum acutatum Simmonds,
– Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Wil-

cox & Duncan,
– Xanthomonas fragariae Kennedy & King.
(b) Pri Malus Mill.:
Kadar rastlinski material izvira iz države, ki ni znana kot

prosta katerega od naslednjih škodljivih organizmov:
– Apple proliferation mycoplasm;
– Cherry rasp leaf virus (ameriški sev);
se pri preizkusih uporabijo ustrezne laboratorijske me-

tode in po potrebi indikatorske rastline za odkritje navedenih
škodljivih organizmov.

Ne glede na državo porekla rastlinskega materiala se
pri preizkusih uporabijo ustrezne laboratorijske metode in
po potrebi indikatorske rastline za odkritje najmanj nasled-
njih škodljivih organizmov:

– Tobacco ringspot virus,
– Tomato ringspot virus,
– Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
(c) Pri Prunus L., kot ustreza za vsako vrsto Prunus:
Kadar rastlinski material izvira iz države, ki ni znana kot

prosta katerega od naslednjih škodljivih organizmov:
– Apricot chlorotic leafroll mycomplasm;
– Cherry rasp leaf virus (ameriški sev);
– Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et

al.) Young et al.;
se pri preizkusih uporabijo ustrezne laboratorijske me-

tode in po potrebi indikatorske rastline za odkritje navedenih
škodljivih organizmov.

Ne glede na državo porekla rastlinskega materiala se
pri preizkusih uporabijo ustrezne laboratorijske metode in
po potrebi indikatorske rastline za odkritje najmanj nasled-
njih škodljivih organizmov:
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– Little cherry pathogen (neevropski izolati),
– Peach mosaic virus (ameriški sev),
– Peach phony rickettsia,
– Peach rosette mosaic virus,
– Peach rosette mycoplasm,
– Peach X-disease mycoplasm,
– Plum line pattern virus (ameriški sev),
– Plum pox virus,
– Tomato ringspot virus,
– Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye.
(d) Pri Cydonii Mill. in Pyrus L. se, ne glede na državo

porekla rastlinskega materiala, pri preizkusih uporabijo us-
trezne laboratorijske metode in po potrebi indikatorske ras-
tline za odkritje najmanj naslednjih škodljivih organizmov:

– Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,
– Pear decline mycoplasm.
4. Rastlinski material, na katerem je bil opravljen vizual-

ni pregled, omenjen v točki 2 tega razdelka, na katerem so
bila opažena znamenja in simptomi škodljivih organizmov,
se preišče, po potrebi tudi s testiranjem, da se v največji
možni meri prepozna škodljive organizme, povzročitelje zaz-
nanih znamenj in simptomov.

Razdelek III: Rastline Vitis L., razen plodov
1. Rastlinski material se podvrže ustreznim postopkom

terapije, kot so določeni v Tehničnih navodilih FAO/IPGRI,
ki so dostopna pri upravi.

2. Rastlinski material se po postopkih terapije, izvede-
nih v skladu s prejšnjo točko, v celoti indeksira na škodljive
organizme. Ves rastlinski material, vključno z rastlinami za
indeksiranje, se shranjuje v odobrenih objektih v karanten-
skih razmerah, določenih v Prilogi 1. Rastlinski material,
namenjen odobritvi za uradno sprostitev, se shranjuje v ra-
zmerah, ki omogočajo normalen ciklus vegetativne rasti. Na
njem mora biti ob prihodu in pozneje ob ustreznih časih med
postopkom indeksiranja opravljen vizualni pregled na zna-
menja in simptome škodljivih organizmov, vključno z Daktu-
losphaira vitifoliae (Fitch) in vsemi drugimi zadevnimi škod-
ljivimi organizmi s Seznamov I.A, I.B, II.A in II.B.

3. Za namene, določene v prejšnji točki, se rastlinski
material indeksira za škodljive organizme (preizkusno in iden-
tifikacijsko) po naslednjih postopkih:

Kadar rastlinski material izvira iz države, ki ni znana kot
prosta naslednjih škodljivih organizmov:

– Ajinashika bolezen,
se preizkušanje opravi po ustrezni laboratorijski meto-

di. Če so rezultati negativni, se rastlinski material indeksira
na sorti vinske trte Koshu in shrani za opazovanje najmanj
dva cikla vegetacije;

– Grapevine stunt virus,
se preizkušanje opravi s primernimi indikatorskimi ras-

tlinami, skupaj s trtno sorto Campbell early, opazovanje pa
poteka eno leto;

– Summer mottle,
se preizkušanje opravi s primernimi indikatorskimi ras-

tlinami, skupaj s sortami vinske trte Sideritis, Cabernet franc
in Mission.

Ne glede na državo porekla rastlinskega materiala se
pri preizkusih uporabijo ustrezne laboratorijske metode in
po potrebi indikatorske rastline za odkritje najmanj nasled-
njih škodljivih organizmov:

– Blueberry leaf mottle virus,
– Grapevine flavesence dorée MLO in druge trsne ru-

menice,
– Peach rosette mosaic virus,
– Tobacco ringspot virus,

– Tomato ringspot virus (sev ‘rumenenja žil’ in drugi
sevi),

– Xylella fastidiosa (Well & Raju),
– Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
4. Rastlinski material, na katerem je bil opravljen vizual-

ni pregled, omenjen v točki 2 tega razdelka, na katerem so
bila opažena znamenja in simptomi škodljivih organizmov,
se preišče, po potrebi tudi s testiranjem, da se v največji
možni meri prepozna škodljive organizme, povzročitelje zaz-
nanih znamenj in simptomov.

Razdelek IV: Rastline, ki oblikujejo stolone ali go-
molje vrste Solanum L. ali njihovih križancev, namenje-
nih za saditev

1. Rastlinski material se podvrže ustreznim postopkom
terapije, kot so določeni v Tehničnih navodilih FAO/IPGRI,
ki so dostopna pri upravi.

2. Rastlinski material se po postopkih terapije, izvede-
nih v skladu s prejšnjo točko, v celoti indeksira na škodljive
organizme. Ves rastlinski material, vključno z rastlinami za
indeksiranje, se shranjuje v odobrenih objektih v karanten-
skih razmerah, določenih v Prilogi 1. Rastlinski material,
namenjen odobritvi za uradno sprostitev, se shranjuje v ra-
zmerah, ki omogočajo normalen ciklus vegetativne rasti. Na
njem mora biti ob prihodu in pozneje ob ustreznih časih med
postopkom indeksiranja opravljen vizualni pregled na zna-
menja in simptome škodljivih organizmov, vključno z vsemi
zadevnimi škodljivimi organizmi s Seznamov I.A, I.B, II.A in
II.B ter Potato yellow vein disease.

3. Postopke indeksiranja, omenjene v prejšnji točki, je
treba opravljati po tehničnih določilih, določenih v točki 5
tega razdelka, zato da bi odkrili vsaj naslednje škodljive
organizme:

(a) Bakterije:
– Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp.

sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
– Ralstonia solanacearum Smith/Yabuuchi et.al.
(b) Virusi in njim podobni organizmi:
– Andean potato latent virus,
– Potato black ringspot virus,
– Potato spindle tuber viroid,
– Potato yellowing alfamovirus,
– Potato virus T,
– Andean potato mottle virus,
– navadni krompirjevi virusi A, M, S, V, X in Y (tudi Yo,

Yn, Yc) in Potato leaf roll virus.
Pri pravem krompirjevem semenu v botaničnem smislu

postopke indeksiranja opravijo zato, da bi odkrili vsaj viruse
in njim podobne organizme, naštete pod prvimi petimi aline-
ami prejšnjega odstavka.

4. Rastlinski material, na katerem je bil opravljen vizual-
ni pregled, omenjen v točki 2 tega razdelka, na katerem so
bila opažena znamenja in simptomi škodljivih organizmov,
se preišče, po potrebi tudi s testiranjem, da se v največji
možni meri prepozna škodljive organizme, povzročitelje zaz-
nanih znamenj in simptomov.

5. Tehnična določila, omenjena v točki 3 tega razdel-
ka, so naslednja:

(a) Bakterije
– pri gomoljih se testira popek (hilum) vsakega gomo-

lja. Standardna velikost vzorcev je 200 gomoljev. Če je
potrebno, se postopek opravi tudi na vzorcih z manj kot 200
gomolji;

– pri mladih rastlinah in potaknjencih, vključno z mikro-
rastlinami, se v vsaki enoti rastlinskega materiala testira spod-
nje dele stebla, če je treba, pa tudi korenine;
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– pri testiranju kaličev ali stebelnih baz (delov stebla) za
vrste, ki ne oblikujejo gomoljev, je priporočljiv en normalen
ciklus vegetativne rasti po testiranju, omenjenem v točkah 1
in 2 tega razdelka;

– za material, omenjen v prvi alinei tega odstavka, je
testna metoda za Clavibacter michiganensis (Smith) Davis
et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et
al. metoda, določena s predpisom, ki ureja ukrepe za pre-
prečevanje širjenja in zatiranje krompirjeve obročkaste gni-
lobe. To metodo je mogoče uporabiti tudi pri materialu,
omenjenem v drugi alinei tega odstavka;

– za material, omenjen v prvi alinei tega odstavka, je
testna metoda za Ralstonia solanacearum Smith/Yabuuchi
et.al. začasna testna shema, določena v Aneksu Odločbe
Evropske komisije, ki nadomešča postopek karantene št.
26 za Ralstonia solanacearum Smith/Yabuuchi et.al., kot
jo določa Evropska in Mediteranska organizacija za varstvo
rastlin (EPPO). To metodo je mogoče uporabiti tudi pri mate-
rialu, omenjenem v drugi alinei tega odstavka.

(b) Virusi in virusom podobni organizmi, razen Potato
spindle tuber viroid

– minimalno testiranje rastlinskega materiala (gomolji,
mlade rastline, potaknjenci, skupaj z mikro-rastlinami) obse-
ga serološki test, opravljen ob času cvetenja ali blizu le-
tega, za vsak škodljiv organizem, ki je na posebnem sezna-
mu, razen za Potato spindle tuber viroid. Sledi mu biološki
test materiala z negativnimi rezultati pri serološkem testu. Pri
virusu zvijanja krompirjevih listov se opravi dva serološka
testa;

– minimalno testiranje pravih semen v botaničnem smi-
slu se opravi v obliki serološkega testa ali pa biološkega
testa, kadar serološki test ni mogoč. Zelo priporočljivo je
ponovno testiranje deleža negativnih vzorcev in mejnih re-
zultatov z drugo metodo;

– serološka in biološka testiranja, omenjena v prejšnjih
dveh alineah, se opravi na rastlinah, zraslih v rastlinjaku in
vzorčenih vsaj na dveh delih vsakega stebla, skupaj z mla-
dim polno razprostrtim lističem na vrhu vsakega stebla in
starejšim lističem s sredine stebla; zaradi možne nesistem-
ske okužbe se vzorči vsako steblo. Pri serološkem testiranju
se lističev z različnih rastlin ne sme združevati, razen takrat,
ko je za metodo uporabe potrjena stopnja združevanja; listi-
če z vsakega stebla pa je možno združevati, z namenom
pridobitve vzorca z vsake rastline. Pri biološkem testiranju
se lahko združuje vzorce z največ petih rastlin pri čemer se
cepi najmanj dve indikatorski rastlini;

– primerne indikatorske rastline, uporabljane za biolo-
ško testiranje, omenjeno v prvih dveh alineah tega odstavka,
so tiste, ki so na seznamu Evropske in Mediteranske organi-
zacije za varstvo rastlin (EPPO), ali druge uradno potrjene
indikatorske rastline, ki dokazano odkrijejo viruse;

– iz karantene se sprosti le tisti material, ki je bil nepo-
sredno testiran. Kjer je bilo opravljeno indeksiranje očes, se
lahko sprosti le poganjke testiranih očes. Gomolja ni dovo-
ljeno sprostiti zaradi možnih težav z nesistemsko okužbo.

(c) Potato spindle tuber viroid
– pri vsem materialu se testira v rastlinjaku gojene ras-

tline, in to takoj, ko se dodobra primejo, vendar pred cvete-
njem in nastajanjem cvetnega prahu. V primeru gomoljevih
kaličev, rastlin in vitro ali majhnih sadik se testiranje upošte-
va le kot predhodni test;

– vzorce je treba jemati s polno razprostrtega lističa na
vrhu vsakega rastlinskega stebla;

– ves material za testiranje je treba gojiti pri temperatu-
rah, ki niso nižje od 18 °C (najbolje pa je, če so višje od
20 °C) in ob vsaj 16 ur trajajoči dnevni svetlobi;

– testiranje poteka z radioaktivno ali neradioaktivno oz-
načenimi cDNA ali RNA-sondami, s povratno R-PAGE (z
barvanjem s srebrom) ali RT-PCR;

– najvišja stopnja združevanja za sonde in povratno R-
PAGE je pet. Uporabo te ali višjih stopenj združevanja je
potrebno potrditi.

DEL B
Karantenski postopki za nekatere rastline, rastlinske

proizvode in nadzorovane predmete, uvrščene
na Sezname II.A, II.B, IV.A in IV.B

1. Uradni karantenski postopki morajo zajemati tudi
ustrezen nadzor ali preizkušanje za škodljive organizme,
uvrščene na Sezname I.A, I.B, II.A in II.B, in se opravijo
glede na posebne fitosanitarne zahteve, določene v Sezna-
mih IV.A in IV.B za specifične škodljive organizme. Za name-
ne teh posebnih fitosanitarnih zahtev se za karantenske
postopke uporabljajo tiste metode, ki so določene v Sezna-
mih IV.A in IV.B, ali drugi enakovredni uradno odobreni
postopki.

2. Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predme-
ti morajo biti po določbah prejšnjega odstavka prosti škodlji-
vih organizmov, navedenih v Seznamih I.A, I.B, II.A, II.B,
IV.A in IV.B.

3753. Pravilnik o postopkih za preprečevanje vnosa,
širjenja in zatiranje škodljivih organizmov
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov

Na podlagi 7., 8., 10., 18., 25., 31., 32., 35. in 36.
člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS,
št. 45/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano

P R A V I L N I K*
o postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja

in zatiranje škodljivih organizmov rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih

predmetov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik predpisuje sezname škodljivih organizmov,
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov;
način inšpekcijskega pregleda in podrobnejše postopke ob
uvozu, izvozu in tranzitu; obliko in vsebino fitosanitarnega
spričevala in fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz;
vsebino vloge in pogoje za izdajo fitosanitarnega spričevala
za pošiljke, ki se izvažajo ali ponovno izvažajo; ukrepe in
način uničenja ali drugačnega tretiranja rastlin, rastlinskih
proizvodov in nadzorovanih predmetov ter spremljanje zdrav-
stvenega stanja določenih uvoženih vrst rastlin pri končnem
uporabniku.

* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo št. 2000/29/EC.
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2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v zakonu, ki ureja zdravstveno var-
stvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: zakon), se uporabijo tudi
v tem pravilniku.

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-
men:

1. Pošiljka je količina rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov, ki se prevažajo iz ene države v
drugo in jo spremlja eno fitosanitarno spričevalo.

2. Evropske države so države, naštete v Prilogi 9, ki je
sestavni del tega pravilnika.

3. člen
(seznami škodljivih organizmov)

Škodljivi organizmi, katerih vnos in širjenje v Republiko
Slovenijo sta prepovedana, so razvrščeni v naslednja Sez-
nama:

– I.A.I: škodljivi organizmi, ki niso ugotovljeni na ozem-
lju Republike Slovenije;

– I.A.II: škodljivi organizmi, ki so ugotovljeni na ozemlju
Republike Slovenije, a niso endemični ali ustaljeni.

Oba seznama iz prejšnjega odstavka sta v Prilogi 1, ki
je sestavni del tega pravilnika.

Škodljivi organizmi, katerih vnos in širjenje v Republiko
Slovenijo sta prepovedana, če so navzoči na določenih
rastlinah ali rastlinskih proizvodih, so razvrščeni v naslednja
Seznama:

– II.A.I: škodljivi organizmi, ki niso ugotovljeni na ozem-
lju Republike Slovenije;

– II.A.II: škodljivi organizmi, ki so ugotovljeni na ozem-
lju Republike Slovenije, a niso endemični ali ustaljeni.

Oba seznama iz prejšnjega odstavka sta v Prilogi 2, ki
je sestavni del tega pravilnika.

4. člen
(seznami rastlin, rastlinskih proizvodov

in nadzorovanih predmetov)
Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti,

katerih uvoz iz določenih držav v Republiko Slovenijo je
prepovedan, so razvrščeni v Seznam III.A, ki je kot Priloga 3
sestavni del tega pravilnika.

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti,
katerih uvoz v Republiko Slovenijo je prepovedan, če niso
izpolnjene posebne fitosanitarne zahteve, so razvrščeni v
Seznam IV.A.I. Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani
predmeti, katerih premeščanje v Republiki Sloveniji je pre-
povedano, če niso izpolnjene posebne fitosanitarne zahte-
ve, so razvrščeni v Seznam IV.A.II. Oba seznama iz tega
odstavka sta v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti,
ki so bili pridelani oziroma proizvedeni v Republiki Sloveniji
in katerih premeščanje v Republiki Sloveniji je prepoveda-
no, če ni bil opravljen inšpekcijski pregled na mestu pridela-
ve oziroma predelave in če nimajo rastlinskega potnega
lista, so razvrščeni v Seznam V.A.I. Rastline, rastlinski proiz-
vodi in nadzorovani predmeti, katerih uvoz v Republiko Slo-
venijo je prepovedan, če ni bil opravljen inšpekcijski pregled
v državi porekla in če nimajo fitosanitarnega spričevala, so
razvrščeni v Seznam V.B.I. Oba seznama iz tega odstavka
sta v Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.

5. člen
(seznami škodljivih organizmov za varovana območja)

Škodljivi organizmi, katerih vnos in širjenje v določena
varovana območja sta prepovedana, so razvrščeni v Sez-
nam I.B, ki je kot Priloga 6.1 sestavni del tega pravilnika.

Škodljivi organizmi, katerih vnos in širjenje v določena
varovana območja sta prepovedana, če so navzoči na dolo-
čenih rastlinah ali rastlinskih proizvodih, so razvrščeni v Sez-
nam II.B, ki je kot Priloga 6.2 sestavni del tega pravilnika.

6. člen
(seznami rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih

predmetov za varovana območja)
Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti,

katerih uvoz iz določenih držav v določena varovana obmo-
čja je prepovedan, so razvrščeni v Seznam III.B, ki je kot
Priloga 6.3 sestavni del tega pravilnika.

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti,
katerih uvoz in premeščanje v določena varovana območja
ali znotraj njih sta prepovedana, če niso izpolnjene posebne
fitosanitarne zahteve, so razvrščeni v Seznam IV.B, ki je kot
Priloga 6.4 sestavni del tega pravilnika.

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti,
katerih premeščanje v določena varovana območja ali zno-
traj njih je prepovedano, če ni bil opravljen inšpekcijski
pregled na mestu pridelave oziroma predelave in če nimajo
rastlinskega potnega lista, veljavnega za ta območja, so
razvrščeni v Seznam V.A.II, ki je kot Priloga 6.5 sestavni del
tega pravilnika.

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti,
katerih uvoz v določena varovana območja je prepovedan,
če ni bil opravljen inšpekcijski pregled v državi porekla in če
nimajo fitosanitarnega spričevala, veljavnega za ta območja,
so razvrščeni v Seznam V.B.II, ki je kot Priloga 6.6 sestavni
del tega pravilnika.

7. člen
(fitosanitarno spričevalo)

Fitosanitarno spričevalo mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

– izdano sme biti največ 14 dni pred odpremo pošiljke;
– natisnjeno mora biti na obrazcih, določenih v medna-

rodni konvenciji, ki ureja varstvo rastlin, in izpolnjeno v an-
gleškem, francoskem, nemškem ali slovenskem jeziku ali v
jezikih sosednjih držav, s tiskanimi ali natisnjenimi črkami;

– poleg trgovskega imena mora biti navedeno tudi bo-
tanično ime rastlin in rastlinskih proizvodov, ki mora biti
natisnjeno v latinščini;

– v njem ne sme biti nič izbrisano; mesta, ki so prečrta-
na, morajo biti overjena in čitljiva; v že podpisanem fitosani-
tarnem spričevalu se ne sme ničesar dodati ali spremeniti;

– na kopiji mora biti navedeno, da gre za kopijo in da
se ujema z izvirnikom.

II. UVOZ POŠILJK

8. člen
(uvoz)

Pošiljke s Seznama V.B.I iz Priloge 5 in V.B.II iz Priloge
6.6, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo, morajo biti inšpek-
cijsko pregledane in jih mora spremljati izvirno fitosanitarno
spričevalo.

Fitosanitarno spričevalo mora biti izdano v državi pore-
kla rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predme-
tov. Izjemoma je fitosanitarno spričevalo lahko izdano tudi v
državi, ki ni država porekla, v primeru uvoza lesa in drugih
primerih, če se lahko zagotovi izpolnjevanje posebnih fitosa-
nitarnih zahtev s Seznama IV.A.I iz Priloge 4 oziroma v
primeru uvoza v določeno varovano območje tudi s Sezna-
ma IV.B iz Priloge 6.4.
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9. člen
(uvoz majhnih količin)

Določbe prvega odstavka prejšnjega člena tega pravil-
nika se ne uporabljajo za uvoz majhnih količin rastlin, rastlin-
skih proizvodov in nadzorovanih predmetov s Seznama V.B.I
iz Priloge 5 in V.B.II iz Priloge 6.6, ki izvirajo iz evropskih
držav in ki jih v Republiko Slovenijo prinesejo fizične osebe.

Za majhne količine se šteje:
– sadje in surove vrtnine (z izjemo krompirja): skupaj

5 kg;
– rezano cvetje in deli rastlin, povezani v šopek ali

venec: 1 šopek ali venec;
– seme (z izjemo semenskega krompirja) v izvirnem

pakiranju do 100g, ki ni namenjeno za prodajo: 5 zavitkov;
– okrasne čebulice in gomolji: 1 kg;
– novoletne jelke brez korenin: 1 kos;
– sobne rastline, lončnice (z izjemo bonsaija): 3 rast-

line;
– balkonske rastline, neolesenele okrasne grmovnice:

10 rastlin.

10. člen
(prijava za inšpekcijski pregled)

Uvoznik pošiljke iz prvega odstavka 8. člena tega pra-
vilnika vloži prijavo za inšpekcijski pregled pri fitosanitarne-
mu inšpektorju, na vstopnem mestu, kjer poteka uvoz.

Prijava se vloži pisno s predložitvijo vseh listin, ki sprem-
ljajo pošiljko in mora vsebovati zlasti:

– ime in naslov izvoznika pošiljke;
– ime in naslov prejemnika pošiljke;
– vrsto in številko prevoznega sredstva;
– izvor rastlin;
– vrsto rastlin, način in število pakiranj ter količino

(kg, m3, kos).

11. člen
(inšpekcijski pregled pošiljke)

Inšpekcijski pregled pošiljke iz prvega odstavka 8. čle-
na tega pravilnika obsega:

– pregled listin,
– pregled istovetnosti pošiljke,
– zdravstveni pregled pošiljke in prevoznega sredstva.
Podrobnejši obseg inšpekcijskega pregleda določi glav-

ni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: in-
špektorat) z navodili v obliki priročnika, upoštevajoč stopnjo
nevarnosti prenašanja škodljivih organizmov, ki se oceni na
podlagi razpoložljivih znanstvenih, strokovnih in tehničnih
podatkov, podatkov o prejšnjih ugotovitvah, podatkov o mo-
rebitnem prejšnjem pregledu v državi izvora, podatkov o
škodljivih organizmih na določenih rastlinskih vrstah gostite-
ljicah, o izvoru rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov, o izvoru in navzočnosti škodljivih organizmov v
državi izvora, o verodostojnosti fitosanitarnega spričevala in
podobno.

Po končanem inšpekcijskem pregledu fitosanitarni in-
špektor z odločbo dovoli ali zavrne uvoz. Na spremne listine
vpiše podatke o kraju in datumu pregleda, ki morajo biti
podpisane in overjene z žigom fitosanitarne inšpekcije.

12. člen
(pregled listin in istovetnosti pošiljke)

S pregledom listin se preverja zlasti:
– da je uvoznik vpisan v register pridelovalcev, prede-

lovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proiz-
vodov in nadzorovanih predmetov, v skladu z zakonom;

– da pošiljko spremlja veljavno fitosanitarno spričevalo;
– da pošiljka ne vsebuje rastlin, rastlinskih proizvodov

in nadzorovanih predmetov s Seznama III.A iz Priloge 3,
katerih uvoz je prepovedan, oziroma v primeru uvoza v dolo-
čeno varovano območje tudi s Seznama III.B iz Priloge 6.3;

– da pošiljka, ki je namenjena za poskusno in razisko-
valno delo ter žlahtnjenje, izpolnjuje pogoje, določene z
zakonom.

Istovetnost pošiljke se preverja tako, da se vsebina
pošiljke primerja s podatki iz spremnih listin ter z oznakami
na embalaži in pakiranjih.

13. člen
(zdravstveni pregled)

Z zdravstvenim pregledom se ugotavlja zlasti:
– da rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani pred-

meti, njihova embalaža oziroma prevozna sredstva niso oku-
ženi s škodljivimi organizmi s Seznamov I.A iz Priloge 1 in
II.A iz Priloge 2 oziroma v primeru uvoza v določeno varova-
no območje tudi s Seznamov I.B iz Priloge 6.1 in II.B iz
Priloge 6.2;

– da rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani pred-
meti izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s Seznama
IV.A.I iz Priloge 4 oziroma v primeru uvoza v določeno varo-
vano območje tudi s Seznama IV.B iz Priloge 6.4.

Fitosanitarni inšpektor jemlje vzorce rastlin, rastlinskih
proizvodov in nadzorovanih predmetov za laboratorijske pre-
iskave brez nadomestila za njihovo vrednost in o odvzetih
vzorcih izda potrdilo. Če je potrebno, vzorce zapečati s
kleščami za pečatenje. Na eni strani pečata je oznaka Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s kratico
“MKGP”, oblika Republike Slovenije in oznaka inšpektorata
s kratico “IRSKGLR”, na drugi strani pa je oznaka Republike
Slovenije s kratico “SI”, grb Republike Slovenije in zapore-
dna številka klešč.

14. člen
(prevoz do ustreznega skladiščnega prostora)

Če je laboratorijska preiskava vzorcev iz drugega od-
stavka prejšnjega člena dolgotrajnejša, na vstopnem mestu
pa ni ustreznega skladiščnega prostora, lahko fitosanitarni
inšpektor v dogovoru s carinskimi organi z odločbo odredi
prevoz pošiljke iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika
ob preventivnih ukrepih do uradno določenega mesta oziro-
ma ustreznega skladiščnega prostora v notranjosti države,
kjer pošiljka ostane pod carinskim nadzorstvom, dokler niso
znani rezultati laboratorijske preiskave.

Če na vstopnem mestu ni mogoč dostop do vseh delov
pošiljke ali če vremenske razmere niso ustrezne, fitosanitar-
ni inšpektor pregleda samo spremne listine in, če te ustreza-
jo, v dogovoru s carinskimi organi z odločbo odredi prevoz
do uradno določenega mesta oziroma ustreznega skladi-
ščnega prostora v notranjosti države, kjer se opravi zdrav-
stveni pregled.

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena
fitosanitarni inšpektor na spremno listino vpiše: “Pregled ni
opravljen. Dovoljuje se prevoz pošiljke pod carinskim nad-
zorstvom do skladiščnega prostora v (kraj). Takoj po prispe-
tju obvestiti fitosanitarnega inšpektorja v (kraj).”

15. člen
(potrditev ali zavrnitev uvoza)

Če se z inšpekcijskim pregledom ugotovi, da so izpol-
njeni pogoji iz 12. in 13. člena tega pravilnika, fitosanitarni
inšpektor z odločbo dovoli uvoz pošiljke v državo. Na eno od
spremnih listin vpiše: ”UVOZ DOVOLJEN”.
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Če pogoji oziroma eden od pogojev iz 12. oziroma
13. člena tega pravilnika niso izpolnjeni, fitosanitarni in-
špektor z odločbo prepove uvoz pošiljke v državo ter odre-
di takojšnjo vrnitev ali uničenje pošiljke oziroma odvzem in
uničenje rastlin, ki jih fizične osebe prinesejo v Republiko
Slovenijo oziroma enega ali več ukrepov iz tega pravilnika.
Na eno od spremnih listin vpiše: “UVOZ PREPOVEDAN”. V
tem primeru fitosanitarni inšpektor razločno označi prednjo
stran izvirnega fitosanitarnega spričevala ali fitosanitarnega
spričevala za ponovni izvoz z rdečim trikotnim žigom, s
čimer spričevalo postane neveljavno.

Na rdečem trikotnem žigu so natisnjeni naslednji po-
datki: ime inšpektorata, enota fitosanitarne inšpekcije, da-
tum zavrnitve pošiljke, napis “Spričevalo ni veljavno”. Bese-
dilo mora biti napisano z velikimi tiskanimi črkami v sloven-
skem in vsaj v enem od uradnih jezikov Evropske unije.

16. člen
(uvoz delno okuženih pošiljk)

Če se z zdravstvenim pregledom iz 13. člena tega
pravilnika ugotovi, da je del pošiljke okužen s škodljivimi
organizmi s Seznamov I.A iz Priloge 1 in II.A iz Priloge 2
oziroma v primeru uvoza pošiljke v določeno varovano ob-
močje tudi s Seznamov I.B iz Priloge 6.1 ali II.B iz Priloge
6.2, lahko fitosanitarni inšpektor dovoli uvoz preostalega
dela pošiljke, če ni suma na okužbo tega dela pošiljke in če
ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov.

Za okuženi del pošiljke pa fitosanitarni inšpektor pre-
pove uvoz in odredi odvzem in uničenje oziroma enega ali
več ukrepov iz tega pravilnika.

17. člen
(najdba nevarnega škodljivega organizma)

Če fitosanitarni inšpektor pri zdravstvenem pregledu
ob uvozu posumi, da je navzoča nevarna vrsta škodljivega
organizma, ki ni navedena v Seznamih I.A iz Priloge 1 in II.A
iz Priloge 2, pošiljko zadrži in o tem obvesti urad inšpektora-
ta, ki o tem obvesti Upravo za varstvo rastlin in semenarstvo
(v nadaljnjem besedilu: uprava). Predstojnik uprave odredi
nadaljnje ukrepe na podlagi ocene nevarnosti škodljivega
organizma.

18. člen
(uvoz neprijavljene pošiljke)

Če fitosanitarni inšpektor ugotovi, da pošiljka iz prvega
odstavka 8. člena tega pravilnika na vstopnem mestu ni bila
prijavljena in inšpekcijsko pregledana, o tem obvesti urad
inšpektorata in najbližji carinski organ. Taka pošiljka se izven
vstopnega mesta ne sme pregledati brez odobritve urada
inšpektorata.

Fitosanitarni inšpektor obvesti urad inšpektorata in naj-
bližji carinski organ tudi če ugotovi, da je bila pošiljka iz
prvega odstavka 8. člena tega pravilnika uvožena ali prepe-
ljana v tranzitu mimo določenih vstopnih mest. Kraj pregleda
določi urad inšpektorata.

19. člen
(neprijavljene pošiljke v notranjosti države)

Policija, ki v notranjosti države odkrije in začasno ali
dokončno zaseže neprijavljene uvozne ali tranzitne pošiljke
iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika, mora o tem
obvestiti najbližjo enoto fitosanitarne inšpekcije in najbližji
carinski organ.

20. člen
(vračilo pošiljk slovenskega izvora)

Pošiljke iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika, ki
so slovenskega izvora in se po več kot 14 dneh vračajo
nazaj v Republiko Slovenijo, se pri vstopu v Republiko Slo-
venijo obravnavajo kot pošiljke pri uvozu.

III. IZVOZ POŠILJK

21. člen
(prijava za izdajo fitosanitarnega spričevala)

Če država uvoznica ali država, skozi katero se pošiljka
prevaža, zahteva, da ima pošiljka fitosanitarno spričevalo,
mora izvoznik za nameravani izvoz predložiti fitosanitarnemu
inšpektorju pisno zahtevo za izdajo fitosanitarnega spričeva-
la najmanj 24 ur pred nakladanjem.

Prijava se vloži pisno s predložitvijo vseh listin, ki sprem-
ljajo pošiljko, in mora vsebovati naslednje podatke:

– ime in naslov izvoznika pošiljke;
– ime in naslov prejemnika pošiljke;
– vrsto in številko prevoznega sredstva;
– vrsto rastlin, število in opis pakiranj ter količino

(kg, m3, kos);
– vstopno mesto države uvoznice;
– kraj in čas nakladanja;
– postopek dezinfekcije oziroma dezinsekcije, če je bil

opravljen (datum, vrsta in koncentracija sredstva, trajanje in
temperatura).

Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka je treba za poši-
ljke pri ponovnem izvozu (v nadaljnjem besedilu: reeksport)
predložiti še:

– podatke o kraju in državi izvora;
– fitosanitarno spričevalo, ki je spremljalo pošiljko ob

uvozu ali kopijo le-tega, ki jo overi fitosanitarni inšpektor, če
gre za pošiljko, za uvoz katere je obvezno fitosanitarno
spričevalo;

– podatke o kraju in načinu skladiščenja pošiljke, mo-
rebitnem prepakiranju, dodelavi itd. do reeksporta.

22. člen
(pogoji za izdajo fitosanitarnega spričevala)

Fitosanitarni inšpektor pred izdajo fitosanitarnega spri-
čevala opravi inšpekcijski pregled pošiljke na mestu nakla-
danja ali izjemoma na izstopnem mestu. Če fitosanitarni
inšpektor pri zdravstvenem pregledu pošiljke ugotovi, da
pošiljka ustreza fitosanitarnim zahtevam države uvoznice ali
države, skozi katero se pošiljka prevaža, izda fitosanitarno
spričevalo.

Če fitosanitarni inšpektor pri zdravstvenem pregledu
pošiljke ugotovi, da ne izpolnjuje fitosanitarnih zahtev države
uvoznice ali države, skozi katero se pošiljka prevaža, ali da
prevozno sredstvo in embalaža ne izpolnjujeta pogojev za
izvoz, ne izda fitosanitarnega spričevala in odredi potrebne
ukrepe.

23. člen
(obrazec fitosanitarnega spričevala)

Fitosanitarno spričevalo se izda za pošiljke, ki se izva-
žajo, na obrazcu zelene barve iz Priloge 7, ki je sestavni del
tega pravilnika.

Fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz se izda za
pošiljke, ki se reeksportirajo, na obrazcu rjave barve iz Prilo-
ge 8, ki je sestavni del tega pravilnika.

Na obrazcih iz prvega in drugega odstavka tega člena
je natisnjen grb Republike Slovenije, pod njim je besedilo:
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“REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO, Inšpektorat Republike Slo-
venije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo” ter znak
fitosanitarne inšpekcije in pod njim besedilo: “Fitosanitarna
inšpekcija”.

Obrazca iz prvega in drugega odstavka tega člena se
natisneta v slovenskem jeziku, na hrbtni strani pa se natisne
enako besedilo v angleškem, francoskem, nemškem, itali-
janskem, madžarskem in hrvaškem jeziku.

Obrazca se izpolnjujeta v treh izvodih, od katerih je
prva stran izvirnik, druga in tretja stran pa sta kopiji tega
izvirnika. Izvirnik in prvo kopijo prejme izvoznik, drugo kopijo
pa obdrži fitosanitarni inšpektor.

IV. TRANZIT POŠILJK

24. člen
(tranzit pošiljk)

Pošiljke iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika, ki
so v tranzitu, se ob vstopu v državo ne prijavljajo fitosanitarni
inšpekciji in zanje inšpekcijski pregled ni obvezen, razen v
primeru pošiljk lesa iz neevropskih držav, ki se prevažajo v
odprtem prevoznem sredstvu.

Pošiljka iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika
mora biti pakirana tako, da ni nevarnosti za širjenje škodljivih
organizmov in ne sme biti razdeljena ali združena z drugimi
pošiljkami ali prepakirana na carinskem območju Republike
Slovenije.

Če carinski organ ugotovi, da pošiljka iz prvega odstav-
ka ni pakirana v skladu s prejšnjim odstavkom ali če se jo
pretovarja, mora o tem obvestiti fitosanitarnega inšpektorja.
Taka pošiljka se obravnava kot uvozna v skladu z 8. členom
tega pravilnika.

Če pride do pretovarjanja v notranjosti države zaradi
nesreče med prevozom tranzitne pošiljke, mora prevoznik o
tem obvestiti najbližjo enoto fitosanitarne inšpekcije. Stro-
ške, ki nastanejo v zvezi s tem, plača prevoznik.

V. SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA
SADILNEGA MATERIALA DOLOČENIH UVOŽENIH VRST

RASTLIN
PRI KONČNEM UPORABNIKU

25. člen
(sadilni material)

Vrste uvoženega sadilnega materiala (v nadaljnjem be-
sedilu: rastline za saditev), s katerimi se lahko prenesejo
škodljivi organizmi s Seznamov I.A iz Priloge 1 in II.A iz
Priloge 2, katerih navzočnosti ni mogoče ugotoviti pri obvez-
nem inšpekcijskem pregledu na vstopnem mestu (skrite oku-
žbe) in katerih zdravstveno stanje se obvezno spremlja pri
končnem uporabniku na kraju sajenja, so rastline za saditev
iz rodov:

Amelanchier L., Castanea Mill., Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobot-
rya Lindl., Malus L., Mespilus L., Platanus L., Prunus L.,
Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. in Stranvaesia
Lindl.

Uvoz rastlin za saditev iz prejšnjega odstavka v količi-
nah, manjših kot 100 rastlin na eno katastrsko parcelo, ni
dovoljen.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko uprava
v posameznih primerih z odločbo dovoli uvoz rastlin za sadi-
tev v količinah, manjših od 100 kosov.

26. člen
(inšpekcijski zapisnik)

Za pošiljke za saditev iz prejšnjega člena mora uvoznik
fitosanitarnemu inšpektorju na vstopnem mestu, kjer bo uvoz
izvršen, predložiti pisno prijavo s podatki o končnem upora-
bniku, lokaciji sajenja, katastrski občini, številki parcele in
številu rastlin na parcelo, na kateri bodo zasajene uvožene
rastline za saditev.

Na podlagi listin, ki spremljajo pošiljko, fitosanitarni
inšpektor na vstopnem mestu sestavi zapisnik o vrsti, vzgojni
stopnji, sorti in količini rastlin ter lokaciji sajenja v petih
izvodih. Po en izvod zapisnika prejmeta uvoznik in končni
uporabnik, enega pa zadrži fitosanitarni inšpektor. Dva izvo-
da zapisnika prejme pristojni inšpektor, ki bo opravljal pre-
gled zdravstvenega stanja pri končnem uporabniku.

27. člen
(trajanje in način spremljanja zdravstvenega stanja)
Zdravstveno stanje rastlin za saditev se pri končnem

uporabniku spremlja tako, da se rastline vsaj eno rastno
dobo gojijo na določeni parceli končnega uporabnika, kjer
se opravita vsaj dva inšpekcijska pregleda. Za rastno dobo
se šteje obdobje aktivne rasti rastlin.

Zdravstveno stanje rastlin za saditev spremlja pristojni
inšpektor na podlagi zapisnika iz drugega odstavka prejšnje-
ga člena. Spremljanje zdravstvenega stanja zajema: prever-
janje vrste in količine rastlin, ki se gojijo, preverjanje zdrav-
stvenega stanja med rastno dobo, po potrebi tudi z laborato-
rijskimi metodami, in preverjanje zdravstvenega stanja dru-
gih gostiteljskih rastlin škodljivih organizmov s Seznamov I.A
iz Priloge 1 in II.A iz Priloge 2 v območju do 100 m okrog
parcele, na kateri se gojijo uvožene rastline za saditev.

Če se v času spremljanja zdravstvenega stanja rastlin
za saditev ugotovi navzočnost škodljivega organizma s Sez-
namov I.A iz Priloge 1 ali II.A iz Priloge 2, pristojni inšpektor
odredi predpisane ukrepe za zatiranje in preprečevanje šir-
jenja škodljivega organizma ter o tem obvesti upravo.

Med preverjanjem zdravstvenega stanja se rastline za
saditev in njihovi deli ne smejo razmnoževati in ne odnašati z
določene parcele ali premeščati na drugo parcelo brez do-
voljenja uprave.

28. člen
(zapisnik o opravljenem zdravstvenem pregledu)

Pristojni inšpektor, ki spremlja zdravstveno stanje ras-
tlin za saditev pri končnem uporabniku, vodi zapisnik o
opravljenih pregledih zdravstvenega stanja v treh izvodih. Po
končanem preverjanju zdravstvenega stanja zapisnik potrdi
s podpisom in žigom. Po en izvod zapisnika prejmeta končni
uporabnik in urad inšpektorata, enega pa zadrži inšpektor.

VI. UKREPI IN POSTOPKI UNIČENJA

29. člen
(preventivni ukrepi)

Za preprečevanje širjenja škodljivih organizmov med
zdravstvenim pregledom uvoznih, izvoznih in tranzitnih po-
šiljk, ki se prekladajo, morajo prevozniki, uvozniki, carinski
organi, fitosanitarni inšpektor in druge inšpekcije na vsto-
pnem mestu upoštevati naslednje preventivne ukrepe:



Uradni list Republike Slovenije Št. 69 / 24. 8. 2001 / Stran 7173

– pošiljka ter vzorec, vzet iz take pošiljke, se do kon-
ca zdravstvenega pregleda obravnavata kot sumljiva glede
navzočnosti škodljivih organizmov;

– brez navzočnosti in dovoljenja fitosanitarnega in-
špektorja se pošiljka ne sme odpreti, pregledovati in vzor-
čiti, razen pri pregledu poštnih pošiljk, pri katerih carinski
organi ugotovijo vsebino pošiljke;

– vzorci rastlin se pregledujejo v delovnem prostoru,
v katerem so zagotovljeni pogoji za preventivno ukrepanje
proti širjenju škodljivih organizmov;

– nepregledani vzorci rastlin se ne smejo prenašati,
ne da bi bili ustrezno zapakirani tako, da se prepreči širje-
nje škodljivih organizmov;

– vzorci rastlin, ki se pošiljajo v laboratorijske preiska-
ve, morajo biti ustrezno zapakirani in se prenašajo ali poši-
ljajo kot nujne in vrednostne pošiljke.

30. člen
(dezinfekcija, dezinsekcija ali deratizacija)

Dezinfekcijo, dezinsekcijo ali deratizacijo pošiljk, pre-
voznih sredstev ali embalaže, ki jo z odločbo odredi pristoj-
ni inšpektor, lahko opravi le pravna ali fizična oseba, ki je
od uprave pridobila koncesijo za to dejavnost v skladu z
zakonom.

Druge ukrepe za preprečevanje širjenja ter za zatira-
nje škodljivih organizmov na rastlinah, rastlinskih proizvo-
dih in nadzorovanih predmetih, ki jih z odločbo odredi
pristojni inšpektor, lahko opravljajo izvajalci varstva rastlin v
skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva.

Izvajanje ukrepov iz tega člena nadzira pristojni in-
špektor.

31. člen
(uničenje rastlin)

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti,
za katere je pristojni inšpektor odredil uničenje, se uničijo
s sežiganjem, uporabo fitofarmacevtskih sredstev, zakopa-
vanjem ali zaoravanjem oziroma na drug način, ki onemo-
goča širjenje škodljivih organizmov in ki zagotavlja, da se z
ostanki škodljivi organizmi ne morejo širiti.

S sežiganjem se uničujejo zlasti seme, lesnate rastli-
ne za saditev, les in embalaža. Sežig se opravi v sežigalnih
napravah ali v posebnih jamah oziroma na mestih, kjer ni
nevarnosti širjenja požara v okolje.

Z uporabo fitofarmacevtskih sredstev se uničujejo zla-
sti zelnate ali olistane rastline, ki se morajo po uničenju
zaorati ali zakopati.

Z zakopavanjem se uničujejo zlasti korenaste in go-
moljaste rastline, čebulnice, embalaža in druge rastline, ki
jih drugače ni mogoče uničiti. Rastline oziroma embalažo
se v jamo zakoplje tako, da je nad njimi najmanj 1 m debela
plast zemlje, ki mora biti potlačena in zravnana z okoliškim
terenom. Jama, v kateri so zakopane rastline oziroma em-
balaža, mora biti dovolj daleč od vodnih izvirov in tokov, kar
presodi pristojni inšpektor, upoštevajoč stopnjo nevarnosti
prenašanja škodljivih organizmov, ki se oceni na podlagi
razpoložljivih znanstvenih, strokovnih in tehničnih podat-
kov glede narave škodljivega organizma in tipa tal. Kraj
zakopa mora biti vidno označen in ga ni dovoljeno obdelo-
vati najmanj tri leta.

Z zaoravanjem ali drugim mehanskim načinom se uni-
čujejo zlasti rastline, ki še ne oblikujejo reprodukcijskih
organov in se vegetativno ne razmnožujejo.

Način, kraj in rok uničenja iz prejšnjih odstavkov tega
člena odredi pristojni inšpektor.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen
(tretje države)

Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji
se šteje za tretje države vse države, iz katerih se uvaža, po
tem datumu pa tiste države, ki niso države članice Evropske
unije.

33. člen
(seznami škodljivih organizmov)

Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji
je na Seznam I.A.II iz Priloge 1 uvrščen škodljivi organizem,
ki je na Seznamu I.A.I iz Priloge 1 označen z *:

– a) 25.(q) Rhagoletis completa Cresson.
Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji

so na Seznam I.A.I iz Priloge 1 uvrščeni naslednji škodljivi
organizmi, ki so na Seznamu I.A.II iz Priloge 1 označeni z **:

– a) 1. Globodera pallida (Stone) Behrens,
– a) 2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Be-

hrens,
– b) 1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al.

ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
– b) 2 Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

(Ralstonia solanacearum).
Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji

je na Seznam I.A.II iz Priloge 1 uvrščen škodljivi organizem,
ki je na Seznamu I.B iz Priloge 6.1 označen z *** :

– b) 1. Beet necrotic yellow vein virus.
Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski Uniji

je na Seznam II.A.I iz Priloge 2 uvrščen škodljivi organizem,
ki je na Seznamu II.A.II iz Priloge 2 označen z **** :

– b) 3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

34. člen
(seznami rastlin, rastlinskih proizvodov

in nadzorovanih predmetov)
Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji

je prepovedan uvoz rastlin, ki so navedene v 5., 10., 11.,
12., 15. in 16. točki Seznama III.A iz Priloge 3, iz tretjih
držav, razen iz evropskih držav.

Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji
je prepovedan uvoz rastlin iz naslednjih držav, ki so v 12.
točki Seznama III.A iz Priloge 3 označeni z # :

– Egipt,
– Maroko.
Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji

je dovoljen uvoz rastlin, ki so v 9. in 18. točki Seznama III.A
iz Priloge 3 označene z ##, iz navedenih držav le, če je
izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

– da rastline izvirajo iz držav, ki jih je Republika Sloveni-
ja priznala kot neokužene z bakterijo Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al.;

– da rastline izvirajo z območij Evropske unije, prizna-
nih kot varovana območja;

– da rastline izvirajo z uradno priznanega območja
Evropske unije, ki pokriva vsaj 50 km2 in so na tem
območju na osnovi sistematičnega nadzora gostiteljskih
rastlin dokazali odsotnost bakterije Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al.

Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji
se plodovi iz naslednjih rodov rastlin, ki so v 4. točki Sezna-
ma V.B.I iz Priloge 5 označeni z ###, uvrstijo na Seznam le,
če izvirajo iz neevropskih držav:

– Citrus L. in njihovi križanci,
– Fortunella Swingle in njihovi križanci,
– Poncirus Raf. in njihovi križanci.
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35. člen
(posebne fitosanitarne zahteve)

Določbe o posebnih fitosanitarnih zahtevah s Seznama
IV.A.II, ki se nanašajo na premeščanje rastlin, rastlinskih
proizvodov in nadzorovanih predmetov, se pričnejo uporab-
ljati 1. 1. 2003.

36. člen
(varovana območja)

Določbe iz vseh členov tega pravilnika, ki se nanašajo
na varovana območja, se pričnejo uporabljati z dnem pristo-
pa Republike Slovenije k Evropski uniji.

37. člen
(prijava za izdajo fitosanitarnega spričevala)

Do uveljavitve rastlinskih potnih listov mora izvoznik
semena in rastlin za saditev k prijavi za izdajo fitosanitarnega
spričevala priložiti tudi potrdilo o zdravstvenem stanju posev-
kov med rastno dobo in objektov za pridelovanje semena in
rastlin za saditev v skladu s predpisi, ki urejajo obvezne
zdravstvene preglede posevkov in objektov za pridelavo se-
mena ter kmetijskih in gozdnih rastlin za saditev. Te pošiljke
se obvezno pregledajo v kraju nakladanja.

38. člen
(klešče za pečatenje)

Klešče za pečatenje, na katerih je oznaka Republike
Slovenije s kratico “SVN”, se lahko uporabljajo še eno leto
po uveljavitvi tega pravilnika. Po preteku tega obdobja se
morajo uporabljati klešče za pečatenje iz drugega odstavka
13. člena tega pravilnika.

39. člen
(spremljanje zdravstvenega stanja uvoženih rastlin

za saditev pri končnem uporabniku)
Postopek spremljanja zdravstvenega stanja uvoženih

rastlin za saditev pri končnem uporabniku, ki je bil uveden

pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljuje po določbah
tega pravilnika.

Določbe iz vseh členov tega pravilnika, ki se nanašajo
na spremljanje zdravstvenega stanja uvoženih rastlin za sadi-
tev pri končnem uporabniku, se prenehajo uporabljati z
dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.

40. člen
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati oziroma

prenehajo veljati)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporab-

ljati pravilnik o načinu uničevanja rastlin, za katere je odreje-
no, da se uničijo (Uradni list SFRJ, št. 4/78).

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati
vse določbe pravilnika o zdravstveni kontroli pošiljk rastlin
pri trgovanju čez državno mejo in na notranjem tržišču
(Uradni list RS, št. 38/96, 57/00 in 45/01), razen 5.,
11., 12., 52., 53. in 54. člena, ki veljajo do izdaje novih
predpisov.

41. člen
(uveljavitev pravilnika)

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

Št. 327-01-72/01
Ljubljana, dne 14. avgusta 2001.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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3754. Pravilnik o spremembi pravilnika o kakovosti
tekočih goriv*

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z
ministrico za gospodarstvo

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o kakovosti

tekočih goriv*

1. člen
V 3. členu pravilnika o kakovosti tekočih goriv (Uradni

list RS, št. 78/00) se besedilo 2. točke spremeni tako, da
se glasi:

»2. dizelsko gorivo, ki je plinsko olje in se uporablja za
pogon batnih motorjev z notranjim izgorevanjem na vžig s
kompresijo, ki se uporabljajo za pogon nepremičnih delov-
nih strojev in za pogon v motornih vozilih, tirnih vozilih,
kmetijskih traktorjih in strojih ter prevoznih delovnih strojih,
in je razvrščeno v tarifne oznake kombinirane nomenklature
carinske tarife 27 10 0066,«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-07-8/00
Ljubljana, dne 30. julija 2001.

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.

Soglašam!
Ministrica

za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.

*Ta pravilnik v celoti povzema vsebino direktive ES o kakovosti motornega
bencina in dizelskega goriva in o spremembah direktive št. 93/12/ES
(98/70/ES) in direktive ES o zmanjševanju vsebnosti žvepla v nekaterih tekočih
gorivih in o spremembah direktive št. 93/12/ES (1999/32/ES).

3755. Soglasje k ustanovitvenemu aktu Ustanove
“Velenjske knjižne fundaicje”

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije izdaja na
podlagi 3. in 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS,
št. 60/95) v zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi
Ustanove Velenjske knjižne fundacije

S O G L A S J E
k ustanovitvenemu aktu Ustanove “Velenjske

knjižne fundacije”

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije izdaja sogla-
sje k ustanovitvenemu aktu Ustanove “Velenjske knjižne fun-
dacije” ter k spremembam in dopolnitvam ustanovitvenega
akta Ustanove “Velenjske knjižne fundacije”, s katerima je
ustanoviteljica Mestna občina Velenje, s sedežem v Velenju,
Titov trg 1, ki jo zastopa župan Srečko Meh, ustanovila
Ustanovo Velenjsko knjižno fundacijo, s sedežem v Velenju,
Kopališka 3, o čemer je notar Avgust Ribič iz Velenja, Pre-

šernova 1, izdal notarski zapis, Opr. št. SV 67/01 z dne 14.
2. 2001 in Opr. št. SV 67/01-1 z dne 7. 6. 2001.

Št. 028-30/01
Ljubljana, dne 19. junija 2001.

Andreja Rihter l. r.
Ministrica za kulturo

BANKA SLOVENIJE

3756. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 27. 8. do 2. 9.
2001

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

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

okolje v obdobju od 27. 8. do 2. 9. 2001

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

“EKA-ART” GRAFIČNA DEJAVNOST D.O.O. 10100-0000044130
5 S D.O.O. 10100-0029159844
AFIRMA D.O.O. 06000-0087630584
AGENCIJA RESINA D.O.O. 26338-0016798581
AGENS D.O.O. 30000-0003621725
AGROMAK D.O.O. 26338-0012779289
ALKIMIST D.O.O. 02022-0019080345
ALPETOUR D.D. 02024-0011368844
ALU ALPREM D.O.O. 02312-0051300205
AMF-MINERALNE PLOŠČE D.O.O. 03112-1012539056
ARMIČ D.O.O. 02027-0015921974
ART D.O.O. 03138-1008622280
ASCANA D.O.O. 02045-0035077137
ASTILBA D.O.O 02023-0010139127
ATINA, PROIZV. IN TRGOV.

PODJETJE D.O.O. 04103-0000304809
AUTOMAGNET D.O.O. 14000-0122653381
AVTO CENTER NOVO MESTO D.O.O. 24800-9004121629
AVTO-MOTO DRUŠTVO ŠTEFAN KOVAČ 12340-0012488692
AVTOPLUS COMMERCE D.O.O. 06000-0076486836
B. DOLENC & SINOVI D.O.O. 02085-0010811015
BALINARSKI KLUB PLANINA 04751-0000304485
BARKO D.O.O. LJUBLJANA 02922-0089137563
BEREAL D.O.O. 02053-0053757490
BIO-PHARMA D.O.O. 02013-0013996725
BISTIK D.O.O. 03103-1007567471
BP BLISTER PACK – SISTEMI,
VEŠČICA D.O.O. 17000-0000017982
CALEFFI HIDROTERMIKA D.O.O. 03135-1012618148
CAMPO D.O.O. ILIRSKA BISTRICA 10100-0029159747
CEPROM D.O.O. 02019-0051056154
CLIP D.O.O. 04515-0000304603
COBS TRADE, D.O.O.LJUBLJANA 02010-0015861794
COM – JUMA INŽINIRING D.O.O. 06000-0146103639
CONTO D.O.O. GROSUPLJE 02010-0015372720
CRIS D.O.O. 19100-0010027623
CROMA-TRADE D.O.O. 10100-0027183566
ČEBELARSKA DRUŽINA RUŠE 04515-0000305670
DELAVSKO KUD SVOBODA ZALOG 02034-0019412952
DEMARO D.O.O. 02085-0019082981
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

DEMI TRADE D.O.O. 03108-1008974696
DESIGNSTUDIO DAN D.O.O. 02233-0019396023
DILING D.O.O. 10100-0000042093
DR. INŽ. IN TEHNIKOV GOZDARSTVA LJ 02010-0016589003
DROLKA D.O.O. 03104-1086599045
DRU. PRIJ. SLOV. VERSKEGA MUZEJA 02041-0013814739
DRUŠTVO UPOKOJEN. ZELENA JAMA 02012-0015795057
DRUŠTVO UPOKOJENCEV JURŠINCI 04202-0000305487
EL – TRAN D.O.O. 02012-0011046519
ELLAG-GALE & CO.D.N.O. 02045-0089340877
ETIK – PROIZV. KOOP. TRG. ZAST. D.O.O. 02053-0015713993
EUROTRADE PRINT, TISK.ZALOŽ. D.O.O. 12340-0052206118
EXBAU D.O.O. 03123-1009534039
EXLESIOR D.O.O. 30000-0003113251
FIRST & OJ VRHNIKA D.O.O. 02027-0017350978
FRAMA D.O.O. 20470-0015758959
GAMA BREŽICE D.O.O. 04821-0000212979
GASILSKA ZVEZA VRHNIKA 02027-0010780295
GEP KARTONAŽA MUR. SOB. D.D. 03125-1002853551
GEP KARTONAŽA MUR. SOB. D.D. 12340-0011474169
GLOBEVNIK D.O.O. 05100-8010046961
GOLOBIČ & GOLOBIČ AGO-MED D.N.O 02373-0017344694
GP JERKIČ, D.O.O. 02010-0051048350
GRADIS BIRO ZA PROJEKT.D.O.O. 02019-0018317975
GRAFIA D.O.O. 02019-0050929278
GRE-ROK D.O.O. 02021-0019138885
H.F. METALTRADE D.O.O. 03179-1012867610
HAMPI D.O.O. ŠMARJE PRI JELŠAH 06000-0091220457
HIPNOS D.O.O. 02032-0017885494
HTML D.O.O. 03157-1012576330
IB-GIN D.O.O. 02011-0011730806
IDEAL TURIST D.O.O. 10100-0029150435
IKOR D.O.O. 10100-0029029088
IMPULZ NO.1 D.O.O. 02312-0012243349
INTERMERKUR HANDELS AG 02042-0019465716
INTERSITI D.O.O. 33000-4172443739
INTRA PLUS D.O.O. 02045-0018869504
ISIP D.O.O. 10100-0029147816
ISLAP D.O.O. 02045-0035026794
ISTCO D.O.O. 02923-0010208517
ISTCO D.O.O. 05100-8000021235
ISTCO D.O.O. 33000-3302791982
ITR-X INŠTITUT ZA TRŽNE RAZISK. D.O.O. 02010-0018724070
IVL D.O.O., IG 02010-0013345905
JAN-GROS D.O.O. 02060-0016563467
JEGLIČ & CO D.O.O. 03103-1012440654
JUMP REKREATIVNO ŠPORTNO
DRUŠTVO IDRIJA 04752-0000296288
JUPITER INTERNATIONAL D.O.O. 02045-0035834998
JURCA TD D.O.O. 02085-0013832468
K.M.B. D.O.O. 14000-0581880093
KANU KLUB SIMON 02060-0050327421
KARATE KLUB BOROVNICA 02027-0052734832
KARDIOLOG D.O.O. 02011-0015485191
KD 3 BIG BAND ORCHESTRA 10100-0029150629
KEREX, ZASTOP. TRG. MARKET. D.O.O. 02010-0020237270
KITCHEN STUDIO ITC, D.O.O. 02010-0035092529
KLUB IZOLSKIH ŠTUDENTOV 05100-8010055594
KOF-PODJETJE ZA PROIZVODNJO,

ZA ZAKLJUČNA IN OBRT. DELA V GRAD. 12341-0011303109
KOLESARSKO DR. ROG FRANEK 02012-0015949675
KOPLA D.O.O. 03128-1012637891
KORUND KOGEJ & CO D.N.O. 02027-0012440450
KUD BIZOVIK 02060-0016439113
KUD MEŠANI PEVSKI ZBOR VEVČE 02034-0019569704
KULT. UMET. DRUŠ. JOŽEF KOŠIČ

BOGOJINA 12340-0016328631
KULTURNO DRUŠTVO BAKOVCI 12340-0017841055
L & L INTERNATIONAL D.O.O. 33000-6535937203
LATINA CONSULT. D.O.O. LJUBLJANA 02018-0013590147
LGA D.O.O. 03103-1012587027
LINK CONSULT. RAČ. INŽ. IN SVET. D.O.O. 02045-0051730776
LIPRO D.O.O. 03135-1012679743

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

LKK D.O.O. 13426-0018331720
LOVSKA DRUŽINA TREBNJE 11971-0019885854
M SORA, KGZ Z.O.O. ŽIRI 02024-0016913946
M&M INTERNATIONAL D.O.O. 02379-0018689790
MARBO D.O.O. 03103-1009209972
MARELAND D.O.O. 10100-0029148204
MARKETING JORIK D.O.O. 26330-0016307571
MAVROSTIK D.O.O. 03179-1006894641
MCH & CO D.O.O. 33000-8750554194
MEGAMAT D.O.O. 18301-0015337463
METAL PKS D.O.O. 04515-0000305573
MPI D.O.O. IDRIJA 04752-0000296385
NAŠA VAS, DRUŽBA ZA RAZVOJ
TRŽENJA V TURIZMU D.O.O. 12340-0090338661
NEWTRA D.O.O. 02923-0050577589
NEWTRA D.O.O. 05100-8000002417
NEWTRA D.O.O. 33000-6076325692
O.Z. RDEČEGA KRIŽA LOGATEC 02025-0020135849
OBMOČNA ZVEZA DRUŠ.
UPOKOJENCEV RADLJE OB DRAVI 20470-0013058285
OBOLNAR D.O.O. 11970-0015430014
OMORIKA D.O.O. 20470-0010805072
OPTIM SF D.O.O. 33000-8209440373
OPTOKON D.O.O., LJUBLJANA 02053-0051472073
ORIENT TRADE, ZUN.TRG. D.O.O. 02019-0010667003
ORTI D.O.O. KORITNICA 04750-0000195118
P SYSTEM D.O.O. 04753-0000305066
PANATEL D.O.O. 10100-0029147913
PGD RADOHOVA VAS 02041-0011153835
PGD SERDICA 12354-0014209853
PGD ZG. KAŠELJ 02034-0013832057
PIK-ASSO, D.O.O. 17000-0000043396
PIPRO D.O.O. 02060-0016174594
PIRAMIDA D.O.O. 26338-0016642896
PIRNAR & SAVŠEK D.O.O. 26338-0019493435
PODGORJE D.O.O. 11970-0016742424
POSLOVNA SKUPNOST ZA

VINOGRADNIŠTVO IN SADJARSTVO
RS CELJE 06000-0029830127

POSLOVNI CENTER RADLJE D.O.O. 25100-9704584184
POSTAJA GORSKE REŠEVALNE
SLUŽBE BOVEC 14000-0591216440
PREMIER-ADRIA D.O.O. 02045-0051684895
PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE,
STANIČ BOGDAN K.D. 14000-0119750947
RADIO KLUB SNEŽNIK 14000-0513640787
RAMS D.O.O. 02022-0020142010
RATIO COMMERCE S.R.O. PRAGA,
PODRUŽNICA CELJE 14000-0582998406
REMOPLAST D.O.O. 25100-9707602145
RUBI PRODUKCIJA,D.O.O. 11971-0090177098
SERVING D.O.O. 02236-0014695353
SIND. VIZ, OSNOVNE ŠOLE BOGOJINA 12340-0014159517
SIND.DELAVCEV DRUŽBE GRADIS G.P. 02019-0013138757
SINDIKAT “MLINOTEST” PEKARNA
ILIRSKA BISTRICA 10100-0029159650
SINDIKAT CESTNEGA PROMETA

SLOVENIJE, TRANSPORT D.D. 10100-0029160038
SINDIKAT PAPIRNICE VEVČE 02034-0012158516
SINDIKAT PODJETJA NA DROBNO MAXINA 04515-0000305864
SINDIKAT VZDR. LOKOMOTIV 02012-0018205216
SIP & A D.O.O. 03134-1010821272
STIL COMMERCE D.O.O. 03150-1010422594
STUDIO 2000 D.O.O. 02053-0089389470
STUDIO DATAPRINT D.O.O. 02312-0013183570
SUMAND D.O.O.VIR 02312-0013581852
SŽ METAL D.O.O.RAVNE NA KOROŠKEM 04870-0000217271
ŠAGER & REMEC D.O.O. LJUBLJANA 02085-0019787395
ŠPORTNA ZVEZA ILIRSKA BISTRICA 10100-0029160426
ŠUPUT IN ŠUPUT D.N.O. 02373-0051307692
T.P.S. ZELKO TRGOVSKO,
PROIZVODNO IN STOR. PODJ. D.O.O. 12341-0015250136
T.S.L., D.O.O. 02021-0013997303
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

TE – CO,D.O.O. LJUBLJANA 02010-0015600767
TELMA D.O.O. 27000-0000073413
TERTINEK D.O.O. 20470-0053775296
TOMPROM D.O.O. 26338-0087607514
TONSON D.O.O. 11970-0017484474
TREF D.O.O. 26338-0014922698
UNIKUM D.O.O. 02312-0012048282
URLA VRHNIKA D.O.O. 02027-0014757683
USTANOVA DR. ŠIFTARJEVA FUNDACIJA 12340-0011633346
VAC-COMMERCE, VARJENJE D.O.O. 03139-1000210779
VAJKARD-BUTINA D.N.O. 02053-0050994930
VETERINARSKA POSTAJA RADGONA D.O.O. 12341-0089422059
VEZ D.O.O. 10100-0029147719
VIDEO 5 K.D. PETRONIJEVIČ D. 30000-0003025466
VILLA LASIS, D.O.O. 02045-0018620602
VITACEL D.D. LJUBLJANA 06000-0057369882
VITASAN, D.O.O. 26338-0011499083
VITO PRO, D.O.O. 02010-0016855559
VULKAN COMMERCE.D.O.O. 02023-0013754026
ZAVAROVALNA PREMIJA D.O.O. 02312-0017419269
ZDRAV.ZADRUGA VRHNIKA BREZ ODG. 02027-0014922971
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV 04515-0000305767

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 27. 8. do 2. 9. 2001
so na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/

Ljubljana, dne 21. avgusta 2001.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3757. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
podrobnejših pravilih in minimalnih standardih
za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij

Na podlagi 5. točke 109. člena zakona o zavarovalniš-
tvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00) izdaja Agencija za
zavarovalni nadzor

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa

o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih
za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij

1. člen
V sklepu o podrobnejših pravilih in minimalnih standar-

dih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list
RS, št. 3/01) se naslov 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Pravila za vrednotenje obveznosti«.

2. člen
V 6. členu se črta prvi odstavek.
V drugem odstavku se besedilo »in terjatve iz premij«

črta.
Četrti odstavek postane prvi in se spremeni tako, da se

glasi: »Rezervacije za neiztekle nevarnosti (provision for un-
expired risks) so dodatne rezervacije nad prenosno premijo,

izračunane v skladu s 5. členom tega sklepa. Oblikujejo
se za kritje škod in stroškov, povezanih z obstoječimi
zavarovalnimi pogodbami, ki bodo nastali po obračun-
skem letu in niso kriti s prenosno premijo.«

3. člen
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo »Statistične

metode se dopustne« nadomesti z besedilom »Statistične
metode so dopustne«.

V devetem odstavku se v točki b) črta besedilo »kot
na standard«, besedilo »četrtim odstavkom« pa se nado-
mesti z besedilom »sprejetim standardom iz četrtega od-
stavka«.

4. člen
V 9. členu se spremeni besedilo drugega odstavka

tako, da se glasi: Zavarovalnica ugotavlja višino izravnal-
nih rezervacij za prvo, drugo in tretje trimesečje na osnovi
drsečih podatkov o stanju izravnalnih rezervacij in o la-
stnem deležu premije in deležu škod za predhodnih 12
mesecev. Pri oblikovanju izravnalnih rezervacij zavaroval-
nica upošteva določila sedmega do enajstega odstavka
118. člena ZZavar, pri čemer sta povprečni delež škod v
opazovanem obdobju in standardni odklon povprečnega
deleža škod izračunana na osnovi podatkov, ki se nana-
šajo na koledarska leta.«

V četrtem odstavku se besedilo »od leta 1995 dalje«
nadomesti z besedilom »od leta 1996 dalje«, besedilo
»8. člena tega sklepa« pa se nadomesti z besedilom
»tega člena«.

5. člen
V 11. členu se v tretjem odstavku beseda »doblje-

nih« nadomesti z besedo »dobljena«.

6. člen
V 12. členu se v prvem odstavku besedilo »vplačane

premije« nadomesti z besedilom »obračunane premije«, v
točkah (i) in (ii) pa se za besedo »stopnji« postavi pika.

V tretjem odstavku se v drugi alinei za besedilom »do
trenutka plačila premije« črta vejica, besedilo »bodoče
premije in ustrezne obveznosti zavarovatelja ni nujno
upoštevati toliko časa, dokler je rezervacija, ki krije ne-
varnost povečanja obveznosti zavarovalnice zaradi plačila
bodočih premij, večja od zneska vplačanih premij.« pa se
začne v novi vrstici, brez alinee.

7. člen
V 13. členu se v drugi alinei točke f) tretjega odstav-

ka vejica za besedo »premij« spremeni v piko in črta
besedilo »neupoštevajoč pripis dobička.«.

8. člen
V 14. členu se v drugem odstavku za besedilom

»Maksimalna obrestna mera« doda besedilo »za novo skle-
njene pogodbe«, beseda »uporablja« pa se nadomesti z
besedo »uporabi«.

V tretjem odstavku se za besedo »vseh« doda bese-
da »dolgoročnih«.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Agencija za zavarovalni nadzor ugotavlja povprečno

obrestno mero dolgoročnih državnih vrednostnih papirjev
in zavarovalnice obvešča o višini maksimalne obrestne
mere iz drugega odstavka tega člena.«.
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9. člen
V 15. členu se v drugem odstavku besedilo »stopnjo

smrtnosti« nadomesti z besedilom »verjetnost preživetja«.

10. člen
V 20. členu se v prvem odstavku besedilo »v roku

enega meseca po preteku trimesečja« nadomesti z besedi-
lom »na način, predpisan s sklepom o pošiljanju zavaroval-
no-statističnih podatkov (Uradni list RS, št. 9/01)«.

Drugi odstavek se črta.

11. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Določbo o maksimalni obrestni meri iz drugega

odstavka 14. člena tega sklepa morajo zavarovalnice upoš-
tevati pri pogodbah, ki jih sklenejo po 31. 12. 2001.

(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 9. člena
tega sklepa in 4. točko prvega odstavka 139. člena ZZavar
v povezavi s 1. točko petega odstavka 353. člena ZZavar je
stanje izravnalnih rezervacij na dan 31. 3. 2002 enako
stanju izravnalnih rezervacij na koncu predhodnega koledar-
skega leta. Na dan 30. 6. 2002, 30. 9. 2002, 31. 3. 2003
in 30. 9. 2003 ugotovi zavarovalnica višino izravnalnih re-
zervacij v skladu z drugim odstavkom 9. člena tega sklepa
na naslednji način:

– na dan 30. 6. 2002 upošteva stanje izravnalnih re-
zervacij na dan 30. 6. 2001, ki ga izračuna kot aritmetično
sredino stanj izravnalnih rezervacij na dan 31. 12. 2000 in
na dan 31. 12. 2001,

– na dan 30. 9. 2002 je stanje izravnalnih rezervacij
enako stanju na dan 30. 6. 2002,

– na dan 31. 3. 2003 upošteva stanje izravnalnih re-
zervacij na dan 31. 3. 2002, ki ga izračuna kot aritmetično
sredino stanj izravnalnih rezervacij na dan 31. 12. 2002 in
30. 6. 2002 in

– na dan 30. 9. 2003 upošteva stanje izravnalnih re-
zervacij na dan 30. 9. 2002, ki ga izračuna kot aritmetično
sredino stanja izravnalnih rezervacij na dan 30. 6. 2002 in
31. 12. 2002.

3758. Poročilo o gibanju plač za junij 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 junij 2001

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za junij 2001 je znašala 209.344 SIT in je bila za
0,6 odstotka nižja kot maja 2001.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za junij 2001 je znašala 131.486 SIT in je bila za
0,6 odstotka nižja kot maja 2001.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje april
2001–junij 2001 je znašala 208.926 SIT.

Indeks povprečne mesečne bruto plače za junij 2001
na julij 2000–junij 2001 znaša 102,7.

Št. 941-15-21/2001
Ljubljana, dne 16. avgusta 2001.

Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor

Statističnega urada RS

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

dnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 27. julija 2001.

Predsednik
strokovnega sveta

Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
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OBČINE

BREŽICE

3759. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice – del
kareja A

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 ter 44/97) in 40. člena statuta Občine Brežice (Ura-
dni list RS, št. 49/99, 86/99) je Občinski svet občine
Brežice na 25. redni seji dne 30. 7. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice
– del kareja A

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice (Uradni
list RS, št. 27/94, 74/97), ki jih je izdelal Savaprojekt d.d.
Krško, pod št. projekta UN 11/01 v juliju 2001 – del kareja
A in je sestavni del tega odloka.

Spremembe zajemajo parcelni številki 673 in 674 k.o.
Brežice.

2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo

namembnosti in spremembo zazidalne zasnove v delu uredi-
tvenega kareja A na omenjenih parcelnih številkah.

Za preostali del veljajo še naprej določila odlokov nave-
denih v 1. členu tega odloka.

Za območje sprememb, ki ga obravnava ta odlok, se
smiselno uporabi določila odlokov navedenih v 1. členu
tega odloka, kolikor ni v tem odloku drugače navedeno.

3. člen
Spremeni in dopolni se 7. člen tako, da na novo glasi:
»Razporeditev namembnosti znotraj stanovanjsko-

poslovnih objektov je naslednje:
– obstoječa klet – tunelni prehod – lokali,
– klet (če jo objekt ima oziroma jo je možno zgraditi) –

lokali in nemoteča proizvodno obrtna dejavnost,
– pritličje – lokali in poslovni prostori z nemotečo de-

javnostjo,
– nadstropje – lokali in poslovni prostori,
– podstrešje – stanovanja.
Pritličja dvoriščnih dozidav so namenjena tudi za po-

možne prostore (garaže, drvarnice, shrambe in kotlovnice).«

4. člen
Na koncu 12. člena se doda nov odstavek, ki glasi:
»Na parc. št. 673 in 674 k.o. Brežice je dovoljena

maksimalna pozidava celotne parcele.«

5. člen
V 56. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
»Dvoriščni objekt Cesta prvih borcev 25 se pozida nad

celotno obstoječo kletno-tunelsko etažo.«

6. člen
V 143. členu se pod Kare A črta tretja alinea.

7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-66/92
Brežice, dne 30. julija 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

3760. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta ČN
Obrežje

Na podlagi 37. in 38. 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,
71/93 in 44/97) in 30. člena statuta Občine Brežice (Ura-
dni list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice
dne 16. 8. 2001 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi lokacijskega načrta ČN Obrežje

1. člen
Javno se razgrne osnutek lokacijskega načrta za čistil-

no napravo Obrežje.

2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni od objave v Ura-

dnem listu RS v prostorih Krajevne skupnosti Jesenice na
Dolenjskem in prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev
18, Brežice (podstrešje).

3. člen
Javna obravnava bo dne 20. 9. 2001 ob 18. uri, v

sejni sobi KS Jesenice na Dolenjskem.

4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na osnutek, lahko zain-

teresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na
Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in raz-
voj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji

dan javne razgrnitve.

6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.
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Št. 352-276/01
Brežice, dne 16. avgusta 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

3761. Sklep o javni razgrnitvi spremembe in
dopolnitve ZN stanovanjska soseska Hrastina

Na podlagi 37. in 38. 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,
71/93 in 44/97) in 30. člena statuta Občina Brežice (Ura-
dni list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice
dne 16. 8. 2001 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve ZN

stanovanjska soseska Hrastina

1. člen
Javno se razgrne osnutek spremembe in dopolnitve

zazidalnega načrta stanovanjska soseska Hrastina.

2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni od objave v Ura-

dnem listu RS v prostorih Krajevne skupnosti Brežice in
prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice
(podstrešje).

3. člen
Javna obravnava bo dne 19. 9. 2001 ob 18. uri, v

sejni sobi Občinskega sveta občine Brežice, Gubčeva ulica
10a, Brežice.

4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na osnutek, lahko zain-

teresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na
Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in raz-
voj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji

dan javne razgrnitve.

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

RS.

Št. 352-548/00
Brežice, dne 16. avgusta 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

3762. Sklep o javni razgrnitvi UN Gospodarska cona 1
Slovenska vas

Na podlagi 37. in 38. 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,
71/93 in 44/97) in 30. člena statuta Občina Brežice (Ura-
dni list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice
dne 16. 8. 2001 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi UN Gospodarska cona 1

Slovenska vas

1. člen
Javno se razgrne osnutek Ureditvenega načrta Gospo-

darska cona 1 Slovenska vas.

2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni od objave v Ura-

dnem listu RS v prostorih Krajevne skupnosti Jesenice na
Dolenjskem in prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev
18, Brežice (podstrešje).

3. člen
Javna obravnava bo dne 20. 9. 2001 ob 19. uri, v

sejni sobi KS Jesenice na Dolenjskem.

4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na osnutek, lahko zain-

teresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na
Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in raz-
voj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji

dan javne razgrnitve.

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

RS.

Št. 352-86/00
Brežice, dne 16. avgusta 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

CELJE

3763. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta »Sotočje Savinja–Voglajna«

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne
občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta

»Sotočje Savinja–Voglajna«
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I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev

osnutka ureditvenega načrta »Sotočje Savinja–Voglajna«, ki
ga je pod št. 455/00 izdelal Razvojni center Planiranje Celje
d.o.o. in je v skladu s prostorskimi sestavinami srednjeroč-
nega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list
RS, št. 48/90) ter prostorskimi sestavinami dolgoročnega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000
(Uradni list SRS, št. 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94).

II
Ureditveni načrt »Sotočje Savinja–Voglajna« obravnava

območje, ki ga omejuje na severu Teharska cesta, na vzho-
du meja območja poteka po desnem bregu Voglaje do soto-
čja s Savinjo, prečka na jugu Savinjo in potega na zahodu
po Cesti v Laško do mostu, prečka Savinjo in nato po trasi
železnice Zidani most–Maribor do Teharske.

III
Javna razgrnitev osnutka ureditvenega načrta »Sotočje

Savinja–Voglajna« se začne osmi dan po objavi sklepa v
Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Aljažev hrib
in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje
in izgradnjo Celje ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na
javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V
času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obrav-
nava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje.
Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O
pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času ter
kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na
primeren način obvestiti krajane.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora

pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in
svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku
pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnut-
kom.

Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zav-
zame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu mestne občine Celje.

V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 35003-4/00
Celje, dne 10. avgusta 2001.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

3764. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore v Občini Celje

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o.  Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja

C E N I K
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

v Občini Celje

Obračun po merilcih
– variabilni del cene 9,175 SIT/KWh
– priključna moč - fiksni del cene 331,360 SIT/KW/mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore v
Občini Celje velja za variabilni del cene od 7. 3. 2001, za
fiksni del cene pa od 15. 8. 2001.

Nova cena za fiksni del je oblikovana na podlagi spre-
membe cen po mehanizmu, skladno z uredbo o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike, ki jo je izdala
Vlada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 29/01).

Na navedene cene se skladno z zakonom o davku na
dodano vrednost obračuna še 19% davek na dodano vred-
nost.

Celje, dne 21. avgusta 2001.

Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.

Janez Peterman, univ. dipl. inž. str. l. r.
v. d. direktorja

IG

3765. Sklep o povišanju cen programov predšolske
vzgoje v vrtcu, stroška živil in določitvi višine
zdravstvene rezervacije

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96 in 44/00), drugega odstavka 7. člena pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98 in 44/00 – odl.
US), 7. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00) je
Občinski svet občine Ig na 2. korespondenčni seji dne
20. 8. 2001 sprejel

S K L E P
o povišanju cen programov predšolske vzgoje

v vrtcu, stroška živil in določitvi višine
zdravstvene rezervacije

1. člen
Cene dnevnih programov v Javnemu zavodu Vrtec Ig,

katerega ustanovitelj je Občina Ig, znašajo mesečno na
otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:

Dnevni 1. starostna 2. starostna Varstvena
program skupina skupina družina

JZ Vrtec Ig 63.397 52.252 56.331

2. člen
Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v ceni pro-

gramov znaša 7.414 SIT. Vrtec pri izstavitvi računa staršem
za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan
odsotnosti otrok od naslednjega sporočenega dne dalje.

3. člen
Starši otrok za katere je Občina Ig po veljavni zakono-

daji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v
vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo samo za primer odsotno-
sti otroka v primeru bolezni, daljše od enega meseca, na
podlagi zdravniškega potrdila.
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Starši plačajo rezervacijo v znesku 360 SIT za vsak
delovni dan odsotnosti otroka.

4. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Ig po

veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko
uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna
kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem
primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno
programa.

5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o do-

ločitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu, stroška
živil in določitvi višine zdravstvene rezervacije številka
153-03/00-100 z dne 28. 12. 2000, objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 6/01.

6. člen
Ta sklep začne veljati s 1. 9. 2001.

Št. 153-03/01-100
Ig, dne 20. avgusta 2001.

Župan
Občine Ig

Ciril Podržaj l. r.

ROGAŠKA SLATINA

3766. Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema ter
meril in kriterijev za oblikovanje cen mestnega
plina in višine priključnine na plinovodno
omrežje v Rogaški Slatini

Na podlagi 12. in 20. člena odloka o oskrbi naselij s
plinom iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 27/96) in 16. člena statuta Obči-
ne Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je
Občinski svet občine Rogaška Slatina na 25. redni seji dne
25. 4. 2001 sprejel

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

ter meril in kriterijev za oblikovanje cen
mestnega plina in višine priključnine na

plinovodno omrežje v Rogaški Slatini

1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja in

dopolnjuje tarifni sistem ter merila in kriteriji za oblikovanje
cen mestnega plina in višine priključnine na plinovodno
omrežje v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 27/96 in
20/98).

2. člen
V 8. členu se doda nova 7. točka, ki glasi:
»7. Za objekte Strossmayerjev dom, Hotel Styria, Zdra-

viliški dom, Hotel Donat, Terapija, Hotel Zagreb, Hotel Sa-
va, Hotel Park, Vzdrževalni objekt, Skladišče tehničnega
materiala, Hotel Soča, Ljubljanski dom, Hotel Slovenija,
Restavracija pošta, Hotel Trst, ki so bili oskrbovani s toplot-
no energijo iz centralne kotlovnice v upravljanju Zdravilišče
Rogaška d.d., znaša prispevek za priključitev:

– dejanske stroške priključitve in 50% prispevkov iz 4.
točke 8. člena tega tarifnega sistema.«

3. člen
Te spremembe in dopolnitve tarifnega sistema začnejo

veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 06202-005/01
Rogaška Slatina, dne 20. avgusta 2001.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

3767. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 24/99 in 70/00)
ter na podlagi 16. člena statuta Občine Sveti Andraž v Slo-
venskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet
občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 20. redni seji
dne 26. 6. 2001 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank

v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah

1. člen
Politična stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma

kandidate na zadnjih lokalnih in nadomestnih volitvah za
člane občinskega sveta, dobi sredstva iz občinskega prora-
čuna sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na
volitvah.

Zaradi izvedbe volitev po večinskem volilnem sistemu
se število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v volilni
enoti deli s številom članov občinskega sveta, ki se volijo v
tej volilni enoti.

Do sredstev je upravičena stranka, ki je dobila najmanj
50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega
sveta, ki se voli v tej volilni enoti. Omenjena stranka mora
imeti tudi občinski odbor stranke v občini.

2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje politič-

nih strank, se določi v proračunu občine za tekoče prora-
čunsko leto, pri čemer ta ne smejo presegati 30 tolarjev na
glas volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke in ne 0,2%
sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljeno po predpi-
sih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi
izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

3. člen
Sredstva se na žiro račune strankam nakazujejo dva-

krat letno.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1.
2001.
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Št. 414-10/01-913
Vitomarci, dne 26. junija 2001.

Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Franci Krepša l. r.

3768. Sklep o izvolitvi za člana občinskega sveta

Na podlagi 91. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
izdaja Občinska volilna komisija občine Sveti Andraž v Slo-
venskih goricah

S K L E P
o izvolitvi za člana občinskega sveta

Na nadomestnih volitvah članov občinskega sveta, ki
so bile 17. 6. 2001, je bil za člana Občinskega sveta
občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah izvoljen Dušan
Bezjak roj. 22. 11. 1972, stanujoč v Drbetincih 4 a.

Št. 032/01-574-1
Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, dne 17. junija

2001.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Olga Fekonja l. r.

3769. Sklep o izvolitvi za člana občinskega sveta

Na podlagi 91. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
izdaja Občinska volilna komisija občine Sveti Andraž v Slo-
venskih goricah

S K L E P
o izvolitvi za člana občinskega sveta

Na nadomestnih volitvah članov občinskega sveta, ki
so bile 17. 6. 2001, je bil za člana Občinskega sveta
občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah izvoljen Andrej
Roškar roj. 4. 11. 1966, stanujoč v Slavšini 56.

Št. 032/01-574-1
Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, dne 17. junija

2001.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Olga Fekonja l. r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

3770. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), 13. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 19. člena
statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št.
37/95) je Občinski svet občine Sveti Jurij ob Ščavnici na
20. redni seji dne 24. 7. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij

ob Ščavnici za leto 2000.

2. člen
Zaključni račun Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto

2000 obsega:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 296,893.132,39
II. Skupaj odhodki 274,248.332,22
III. Proračunski presežek (I.–II.)  22,644.800,17

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 sprem. kapital. deležev (IV.–V.)
VII. Skupni presežek (I.+IV)–(II.+V.)  22,644.800,17

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje –
IX. Odplačila dolga –
X. Neto zadolževanje –
XI. Povečanje sredstev na računih
(I.+IV.+VIII.)–(II.+V.+IX.)  22,644.800,17

3. člen
Presežek prihodkov iz preteklega leta v višini

16,530.889,76 SIT ni sestavni del prihodkov proračuna
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, ampak ta znesek predstavlja
povečanje splošnega sklada.

4. člen
Stanje sredstev na računih Občine Sv. Jurij ob Ščavni-

ci konec leta 2000 znaša 43,434.245,11 SIT, od tega
znašajo sredstva rezerv 4,450.951,13 SIT.

5. člen
Presežki prihodkov nad odhodki pri sredstvih proraču-

na Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2000 se prenesejo v
proračun Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2001 in se
porabijo za investicijske namene.

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

listu Republike Slovenije.
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Št. 40303/00001/2001
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 24. julija 2001.

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Slavko Mihalič l. r.

3771. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2001

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 56/98), 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 15. člena statuta Obči-
ne Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je
Občinski svet občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 21. redni seji
dne 8. 8. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti

Jurij ob Ščavnici za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za

leto 2001 (Uradni list RS, št. 117/00) se spremeni 4. člen,
tako da se glasi:

Proračunski prihodki za leto 2001 se določijo v višini
347,527.767,79 SIT in se razporedijo za:

– tekoče odhodke 76,602.895,00 SIT
– tekoče transfere 155,526.854,67 SIT
– investicijske odhodke  133,443.001,10 SIT
– investicijske transfere  15,331.385,59 SIT
Načrtovano zmanjšanje sredstev na računih, v višini

33,376.368,57 SIT, bo poplačano s sredstvi z računov ob
zaključku preteklega leta.

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302/00001/2001
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 8. avgusta 2001.

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Slavko Mihalič l. r.

ŠKOFLJICA

3772. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Škofljica za leto 2001-1

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94 ter odl. US 45/97 in 67/97), 20., 21.
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,
odl. US, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99)
in 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št.
47/99), je Občinski svet občine Škofljica na 25. redni seji
dne 24. 7. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Škofljica za leto 2001-1

1
V odloku o proračunu Občine Škofljica za leto (Uradni

list RS, št. 9/01) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako,
da se glasi:

Občinski proračun za leto 2001 se določa v naslednjih
zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
I. Prihodki 1.024,649.000,00
II. Odhodki 1.105,002.940,24
III. Proračunski presežek oziroma

primanjkljaj –80,353.940,24

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil –
V. Dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila

in spremembe kapitalskih deležev –

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna –
VIII. Odplačila dolga –
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računih –80,353.940,24
X. Neto financiranje –80,353.940,24
XI. Stanje sredstev na računih

preteklega leta 80,353.940,24

Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in od-
hodkov.

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

dnem listu RS.

Št. 01503/15/2001/25-1
Škofljica, dne 20. avgusta 2001.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

TABOR

3773. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), 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), 2. člena zakona o ustanovitvi občin in
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. /94, 69/94 in
56/98), 16., 83., 84. in 89. člena statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 24/99), 16., 83., 84. in 89. statuta
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Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) sta
Občinski svet občine Vransko na 9. izredni seji dne 13. 8.
2001 in Občinski svet občine Tabor na 6. izredni seji dne
13. 8. 2001 sprejela

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor (Uradni list RS, št.
43/00 in 113/00) se v tretjem odstavku 11. člena, besedi-
lo “od 1. do 4. razreda” spremeni tako, da glasi “osnovno
šolo od 1. do 5. razreda”.

2. člen
V drugi alinei 14. člena se besedilo “od 1. do

4. razreda” spremeni tako, da glasi “od 1. do 5. razreda”.

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem sprejetja na Občinskemu svetu občine Vransko in
Občinskemu svetu občine Tabor.

Št. 620-01/01
Tabor, dne 14. avgusta 2001.

Župan Županja
Občine Vransko Občine Tabor

Franc Sušnik l. r. Vida Slakan l. r.

VITANJE

3774. Sklep o javni razgrnitvi odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za del ureditvenega
območja znotraj UN center Vitanje

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) in 16. in 133. člena statuta Občine Vitanje (Ura-
dni list RS, št. 49/99) je župan Občine Vitanje dne 17. 8.
2001 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za del ureditvenega območja znotraj UN

center Vitanje

I
Javno se razgrne odlok o prostorsko ureditvenih pogo-

jih za del ureditvenega območja znotraj ureditvenega načrta
center Vitanje, ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center –
Planiranje d.o.o. iz Celja, v februarju 2001, pod št. proj.
484/00.

II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak

dan v prostorih Občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, med
8. in 13. uro.

Javna razgrnitev traja od 1. 9. 2001 in se zaključi s
30. 9. 2001.

III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svo-

je pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb,
ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posreduje-
jo Občini Vitanje.

Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-03-01/00
Vitanje, dne 17. avgusta 2001.

Župan
Občine Vitanje

Stanislav Krajnc l. r.

ŽUŽEMBERK

3775. Pravilnik o namenu, načinu uporabe in virih
financiranja kmetijstva in gozdarstva v okviru
proračuna Občine Žužemberk

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Ura-
dni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) in zakona o kmetij-
stvu (Uradni list RS, št. 54/00) je Občinski svet občine
Žužemberk na 19. seji dne 31. 5. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o namenu, načinu uporabe in virih financiranja

kmetijstva in gozdarstva v okviru proračuna
Občine Žužemberk

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja finan-

čnih sredstev za spodbujanje, ohranjanje in razvoj kmetijstva
in gozdarstva v Občini Žužemberk ter pogoje in kriterije za
dodelitev finančnih sredstev upravičencem.

2. člen
Višina sredstev za spodbujanje, ohranjanje in razvoj

kmetijstva in gozdarstva v Občini Žužemberk se določi za
tekoče leto z občinskim proračunom.

3. člen
Viri sredstev v okviru proračuna so redni in izredni.
Redni viri so:
– iz sredstev v okviru proračuna občine,
– prispevki od spremembe namembnosti kmetijskih

zemljišč in gozdov,
– anuitete od posojil,
– takse.
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Izredni viri so:
– dotacije MKGP (pogodbena sofinanciranja, pokritja

iz naslova sanacije škod, sredstva po drugih merilih),
– drugo (npr. najeti bančni krediti, vračila nenamensko

porabljenih sredstev).
Izredni viri se štejejo za nenačrtovana namenska sred-

stva, ki se porabijo izključno za namene, za katere so bila
pridobljena in se v proračunu tudi tako prikazujejo. Za višino
sredstev se z rebalansom korigira posamezne postavke.

4. člen
Sredstva so namenjena za spodbujanje, ohranjanje in

razvoj kmetijstva in gozdarstva kot temeljne gospodarske
dejavnosti v občini, in sicer za:

– izobraževanje v kmetijstvu in gozdarstvu,
– sofinanciranje prevoza in odkupa mleka ter vzdrževa-

nja mlečnih zbiralnic,
– spodbujanje čebelarstva in zdravstvene zaščite če-

bel,
– sofinanciranje analiz zemlje in krme ter bakteriolo-

ških analiz mleka,
– sofinanciranje reprodukcije in vitamizacije goved,

konj,
– sofinanciranje urejevanja kmetijskih zemljišč in od-

pravljanje zaraščenosti,
– pospeševanje ohranjevanja travniških sadovnjakov,
– spodbujanje ekološkega kmetovanja,
– spodbujanje pašno-kosnega in okolju ter živalim pri-

jaznega sistema reje,
– razpise resornega ministrstva za sofinanciranje nalog

v kmetijstvu in gozdarstvu,
– spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in
– druge naloge, ki so določene s planom oziroma re-

balansom plana Občine Žužemberk za tekoče leto.
Sredstva se dodeljujejo v obliki regresov, subvencij in

posojil za namene, ki se opredelijo s programom za tekoče
leto neposredno na osnovi vlog in pod pogoji, določenimi z
javnimi razpisi in javnimi objavami.

Občina razpolaga s sredstvi v okviru proračuna name-
njenega kmetijstvu in gozdarstvu po načelu dobrega gospo-
darja, kar pomeni, da po preudarku razporedi sredstva za
tiste namene, ki zagotavljajo razvoj in ohranjanje poseljeno-
sti podeželja in dajejo največji razvojni in ekonomski učinek.

II. POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJ, REGRESOV
IN DRUGIH TRANSFEROV

5. člen
Upravičenec lahko prične s postopkom za dodelitev

subvencije, regresa ali drugih transferov, če so sredstva
predvidena s programom spodbujanja in ohranjanja razvoja
podeželja, kmetijstva in gozdarstva za tekoče leto.

6. člen
Javni razpis ali javna objava mora vsebovati naslednje

razpisne pogoje:
– predmet razpisa,
– višino razpisanih sredstev,
– kriterije za dodelitev sredstev z navedbo dokumenta-

cije, ki mora biti priložena vlogi,
– dodatni kriteriji,
– kontaktno osebo za morebitna pojasnila ali dvig raz-

pisne dokumentacije,
– roki za vložitev prošenj,
– datum odpiranja vlog.

V javnem razpisu oziroma javni objavi se lahko navede,
da imajo prednost pri dodeljevanju sredstev upravičenci, ki
izkazujejo:

– višjo udeležbo lastnih sredstev,
– razširjajo in odpirajo nova delovna mesta za nedolo-

čen čas,
– ustanavljajo nove proizvodne ali storitvene kapaci-

tete,
– kmetje, ki že opravljajo dopolnilno dejavnost,
– kmetje, ki so kmetijski zavezanci.

Upravičenci

7. člen
Zahtevke za dodelitev finančnih sredstev na osnovi

javnih razpisov lahko oddajo fizične ali pravne osebe, ki
izpolnjujejo razpisne pogoje in so državljani RS s stalnim
prebivališčem v Občini Žužemberk ter bodo sredstva investi-
rali v Občini Žužemberk ali njihovi pooblaščenci.

Zahtevke za sredstva vlagajo upravičenci iz prejšnjega
odstavka v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov
račun.

Vlagatelji, ki pridobijo sredstva za druge upravičence,
morajo ta sredstva prenakazati na njihov račun najkasneje v
dveh delovnih dnevih od njihovega prejema.

Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila
intervencijskih sredstev upravičencu z obsegom proizvo-
dnega oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom bla-
ga iz svoje trgovske mreže.

Vlagatelj, ki pridobi sredstva za druge upravičence,
lahko upravičencu zaračuna stroške poslovanja, vendar naj-
več do 0,5% od višine uveljavljenih sredstev.

8. člen
Vloge morajo vsebovati z javnim razpisom oziroma ob-

javo zahtevane podatke, predvsem:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), dav-

čno številko, številko žiro računa ali hranilne knjižice, kamor
se sredstva nakazujejo,

– status (dokazilo o statusu, posestni listi ne starejši od
enega leta),

– namen vloge,
– finančno konstrukcijo, poslovni načrt, vire financira-

nja za investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– višino zaprošenih sredstev,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– drugo (najeti namenski krediti, najemne pogodbe…).
Vloge se podajajo v zaprtih ovojnicah z obvezno označ-

bo “Ne odpiraj – vloga” in navedbo razpisa oziroma objave.

Razpisna dokumentacija

9. člen
Zainteresiranim uporabnikom mora biti na voljo ustrez-

na razpisna dokumentacija z naslednjimi sestavnimi deli:
– podatki o višini razpisanih sredstev za posamezen

namen,
– vzorec pogodbe,
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prejem-

nik predložiti,
– navedba meril za dodelitev subvencije, regresa ali

drugega transferja.
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Strokovna komisija

10. člen
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, preveri vloge.

Strokovna komisija mora biti sestavljena tako, da lahko stro-
kovno oceni prispelo vlogo. Član strokovne komisije mora
biti predstavnik delovnega telesa občinskega sveta, pristoj-
nega za področje kmetijstva ali predstavnik kmetijsko sveto-
valne službe.

Strokovna komisija preverja popolnost vlog in točnost
podatkov navedenih v vlogah. Strokovna komisija mora pri
vlagateljih opraviti dodatna poizvedovanja, opraviti terenski
ogled ter sestaviti zapisnik. Na osnovi videnega ugotovi eko-
nomsko upravičenost vlog, pripravi poročilo in predlog raz-
delitve sredstev.

11. člen
Z izbranimi vlagatelji sklene Občina Žužemberk po-

godbo, v kateri morajo biti obvezno navedene naslednje
sestavine:

– naziv uporabnika,
– namen, za katerega so subvencije in regresi dode-

ljeni,
– višina dodeljenih sredstev,
– spisek dokazil, ki jih mora uporabnik predložiti,
– način nadzora nad uporabo dodeljenih sredstev,
– možnost, da predstavnik občine kadarkoli preverja

namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nena-

menski porabi sredstva vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.

Pritožbeni postopek

12. člen
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila in mu

razpisana sredstva niso bila dodeljena neupravičeno, lahko
sproži pritožbeni postopek v zakonskem roku, pri tem pa
mora natančno opredeliti vzroke za pritožbo.

Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenitev vlog.

Komisija je dolžna pritožbo obravnavati, preveriti njene
navedbe in v roku 15 dni podati odgovor.

III. NADZOR IN SANKCIJE

13. člen
Namensko uporabo sredstev spremlja in preverja pri-

stojna služba Občinske uprave občine Žužemberk oziroma
pristojna komisija, ki jo imenuje župan.

Člani te komisije so tudi predstavniki matičnih delovnih
teles občinskega sveta.

Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko uporablje-
na sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se
obračunavajo od dneva odobritve do dneva vračila sredstev
v primerih, ko komisija ugotovi:

– da so bila sredstva delno ali v celoti nenamensko
uporabljena,

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke na zahtevkih,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

14. člen
Komisija glede na sprejeto višino planiranih sredstev

po posamičnih nalogah v proračunu določi obseg razpisne
dokumentacije.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/01-540/9
Žužemberk, dne 31. maja 2001.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

3776. Rezultati glasovanja in izid volitev za člane sveta
Krajevne skupnosti Hinje

Na podlagi zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 20/98 – odl. US,
74/98 in 70/00) je Občinska volilna komisija občine Žu-
žemberk na 5. seji dne 17. 6. 2001 ugotovila

R E Z U L T A T E
glasovanja in izid volitev za člane sveta Krajevne

skupnosti Hinje

Ugotovila je:
1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih

581 volivcev.
2. S potrdilom ni glasoval nihče.
Za območje Krajevne skupnosti Hinje je bilo 581 vo-

livcev.
Glasovalo je:
1. po volilnih imenikih 371 volivcev ali 63,8%,
(opomba: vključno s pošto)
2. s potrdilom ni glasoval nihče ali 0%.
Skupaj je glasovalo 371 volivcev ali 63,8%.
Po pošti ni glasoval nihče ali 0%. Predčasno ni glasoval

nihče ali 0%.
Vseh oddanih glasovnic je bilo 371 ali 63,8%.
Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz

drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje voliv-
ca, je bilo skupaj neveljavnih glasovnic 32 ali 8,6% in skupaj
veljavnih glasovnic 339 ali 91,4%.

Občinska volilna komisija je skladno z določili 11. čle-
na ZLV ugotovila, da so za člane sveta Krajevne skupnosti
Hinje izvoljeni naslednji kandidati:

1. Dušan Mirtič, roj. 21. 11. 1968, Hinje 15, 8362
Hinje,

2. Marjan Fabjan, roj. 25. 5. 1962, Pleš 2, 8362
Hinje,

3. Ciril Papež, roj. 5. 5. 1953, Hinje 4, 8362 Hinje,
4. Ladislav Robida, roj. 27. 4. 1969, Lopata 30, 8362

Hinje,
5. Jože Turk, roj. 7. 2. 1970, Prevole 17, 8362 Hinje,
6. Jože Hribar, roj. 6. 3. 1942, Ratje 33, 8362 Hinje,
7. Jože Nose, roj. 5. 3. 1952, Sela pri Hinjah, 8362

Hinje,
8. Janez Boben, roj. 28. 5. 1968, Visejec 2, 8362

Hinje,
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9. Stanko Grm, roj. 11. 4. 1955, Vrh pri Hinjah 15,
8362 Hinje,

10. Stanko Vidmar, roj. 29. 8. 1966, Žvirče 43, 8362
Hinje,

11. Darko Mahne, roj. 14. 3. 1965, Žvirče 38, 8362
Hinje.

Št. 006-02/01-461/14
Žužemberk, dne 17. junija 2001.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Žužemberk
Dragica Papež, univ. dipl. prav. l. r.

MINISTRSTVA

3777. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o napredovanju zaposlenih na
sodiščih, v državnih tožilstvih, v državnem
pravobranilstvu in v organih za postopek o
prekrških

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o ra-
zmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96)
izdaja minister za pravosodje v soglasju z ministrom za delo,
družino in socialne zadeve in ministrom za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o napredovanju zaposlenih na sodiščih,

v državnih tožilstvih, v državnem pravobranilstvu
in v organih za postopek o prekrških

1. člen
V pravilniku o napredovanju zaposlenih na sodiščih, v

državnih tožilstvih, v državnem pravobranilstvu in v organih
za postopek o prekrških (Uradni list RS, št. 41/94, 52/98)
se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:

“Na delovnem mestu lahko zaposleni napredujejo naj-
več za pet plačilnih razredov.”

2. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
“Prvo preverjanje pogojev za napredovanje se za zapo-

slene iz I. do VI. tarifne skupine, ki so do uveljavitve tega
pravilnika lahko napredovali največ za tri oziroma največ za
štiri plačilne razrede, opravi s 1. 9. 2001, če so od zadnje-
ga napredovanja pretekla najmanj tri leta.

Pri preverjanju pogojev se upoštevajo dokazila, ki jih je
zaposleni pridobil v obdobju od zadnjega napredovanja.”

3. člen
Za 34.a členom se doda nov 34.b člen, ki se glasi:
“Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega

člena, se zaposlenim iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki
ne morejo dokazati izpolnjevanja pogojev iz prvega in druge-
ga odstavka 13. člena tega pravilnika, prizna ustrezno števi-
lo točk, tako da lahko napredujejo za en plačilni razred.”

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 122-01-2/01
Ljubljana, dne 13. avgusta 2001.

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister

za pravosodje

Soglašam!
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

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

3778. Pravilnik o imenovanju pokuševalcev in
pooblaščene organizacije za preizkušanje
pokuševalcev in organoleptičnih sposobnosti
kmetijskih inšpektorjev

Na podlagi 11. in 14. točke 42. člena zakona o vinu in
drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97
in 16/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano

P R A V I L N I K
o imenovanju pokuševalcev in pooblaščene
organizacije za preizkušanje pokuševalcev
in organoleptičnih sposobnosti kmetijskih

inšpektorjev

1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za:
– imenovanje pokuševalcev za organoleptično oceno

vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina (v nadalj-
njem besedilu: pokuševalec),

– imenovanje organizacije, ki je pooblaščena za preiz-
kušanje pokuševalcev in organoleptičnih sposobnosti kme-
tijskih inšpektorjev (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena or-
ganizacija), in

– pogoje, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena orga-
nizacija.

2. člen
Pokuševalci so fizične osebe, ki jih na podlagi njihove

vloge imenuje minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister), z odločbo v
upravnem postopku.

3. člen
V vlogi mora biti navedeno, katero interesno skupino, v

skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje mošta, vina in
drugih proizvodov iz grozdja in vina kandidat za pokuševalca
želi zastopati.

V vlogi mora biti navedeno, da pokuševalec izpolnjuje
naslednje pogoje:
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– da je star najmanj 18 let in največ 70 let,
– da ima opravljen preizkus sposobnosti ter poznava-

nja enologije in predpisov o vinogradništvu in vinarstvu
(v nadaljnjem besedilu: preizkus usposobljenosti) pri poo-
blaščeni organizaciji, ki jo je za to dejavnost imenoval
Mednarodni urad za trto in vino – Office international de la
vigne et du vin,

– da ima najmanj srednješolsko izobrazbo.

4. člen
Ne glede na določbo prve alinee drugega odstavka

prejšnjega člena lahko pokuševalec, ki je starejši od 70 let,
še naprej opravlja delo pokuševalca, če vsako leto uspešno
opravi preizkus organoleptičnih sposobnosti pri pooblašče-
ni organizaciji.

5. člen
Minister lahko z odločbo razreši pokuševalca, če na

podlagi mnenja Strokovnega društva vinogradnikov in vinar-
jev Slovenije ugotovi, da pokuševalec opravlja svoje delo
nestrokovno ali nepošteno oziroma v nasprotju s splošno
strokovno prakso pokuševalcev.

6. člen
Preizkus usposobljenosti kandidatov za pokuševalce in

preizkus organoleptičnih sposobnosti kmetijskih inšpektorjev
izvaja pooblaščena organizacija, ki jo na podlagi izvedenega
javnega razpisa z odločbo imenuje minister. Odločbo o ime-
novanju pooblaščene organizacije ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pooblaščena organizacija mora za izvajanje izobraževa-
nja in preizkušanje usposobljenosti izpolnjevati zlasti nasled-
nje pogoje:

– imeti mora izdelan program usposabljanja kandida-
tov za pokuševalce, predvsem s področja enologije, metod
ocenjevanj vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in
vina in predpisov s področja vinogradništva in vinarstva;

– imeti mora določen način in postopek preizkušanja
usposobljenosti kandidatov za pokuševalce in preizkusa or-
ganoleptičnih sposobnosti kmetijskega inšpektorja;

– imeti mora ustrezne kadre ter druge pogoje za izvaja-
nje usposabljanja ter preizkušanje usposobljenosti kandida-
tov za pokuševalce in preizkusa organoleptičnih sposobno-
sti kmetijskih inšpektorjev.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-03-125/01
Ljubljana, dne 22. avgusta 2001.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
mag. Franc But l. r.

3779. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o kontroli kakovosti grozdja v času
trgatve

Na podlagi 12. člena in 18. točke 42. člena zakona o
vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št.
70/97 in 16/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve

1. člen
V pravilniku o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve

(Uradni list RS, št. 68/99 in 79/00) se 3. člen spremeni
tako, da se glasi:

»Spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določitve roka
trgatve grozdja in način kontrole grozdja, namenjenega pre-
delavi v vrhunsko vino, opravljajo pooblaščene organizacije
za spremljanje dozorevanja grozdja in ugotavljanja primerno-
sti grozdja za vrhunsko vino (v nadaljnjem besedilu: poobla-
ščene organizacije).

Pooblaščeno organizacijo za območje vinorodne deže-
le Primorska, pooblaščeno organizacijo za območje vinoro-
dne dežele Podravje in pooblaščeno organizacijo za obmo-
čje vinorodne dežele Posavje na osnovi javnega razpisa
izbere in z odločbo imenuje minister, pristojen za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Odločbo o imenovanju pooblaščenih organizacij mini-
strstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.«

2. člen
V 24. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Do imenovanja pooblaščenih organizacij iz 3. člena

tega pravilnika opravljajo naloge iz prvega odstavka 3. člena
tega pravilnika naslednje pooblaščene organizacije:

– za vinorodno deželo Primorska: Kmetijsko gozdarski
zavod Nova Gorica,

– za vinorodno deželo Podravje: Kmetijsko gozdarski
zavod Maribor,

– za vinorodno deželo Posavje: Kmetijski inštitut Slove-
nije.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-03-94/99-9
Ljubljana, dne 22. avgusta 2001.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
mag. Franc But l. r.

3780. Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti  stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 21/94, 23/96 in 1/00) izdaja
minister za okolje in prostor

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

vrednosti  stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred-
njem tečaju Banke Slovenije in je 191,41 SIT.
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2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 62/01).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-15/2001
Ljubljana, dne 16. avgusta 2001.

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.

Preklic
– Preklic seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje

V seznamu pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 21. 5. do 27. 5. 2001, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 38-2237/01 z dne 18. 5. 2001,
preklicujemo objavo pravne osebe KOMUNALA D. O. O.

Preklic
– Preklic objave pravne osebe Komunala Izola d.o.o.

V seznamu pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 13. 8. do 19. 8. 2001, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 67-3582/01 z dne 10. 8.
2001, preklicujemo objavo pravne osebe KOMUNALA
IZOLA d.o.o., Verdijeva 1, 6310 Izola.

Popravek
– Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje

V seznamu pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 9. 7. do 15. 7. 2001, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 56-2978/01 z dne 6. 7. 2001,
je za pravno osebo AGROTEKS MERVIČ & CO D.N.O.
pravilna številka transakcijskega računa: 17000-
0000041553.

Popravek
– Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje

V seznamu pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 16. 7. do 22. 7. 2001, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 58-3069/01 z dne 13. 7. 2001,
je za pravno osebo ANDRAGOŠKI CENTER D.O.O. pravilna
številka transakcijskega računa: 04752-0000290371.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Banke Slovenije

Popravek
– Popravek v spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacijzdravnikov

V spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrstah, vse-
bini in poteku specializacij zdravnikov objavljenih v Uradnem
listu RS, št. 50-2734/01 z dne 15. 6. 2001, se v 5. členu v
Tabeli 1 črta specializacija pod zaporedno št.:

Vrsta specializacije Trajanje Datum Organ Uporaba od dne

21. Neonatologija 6 29. 3. 01 ZZS 1. 5. 01

Brane Dobnikar,
univ. dipl. prav. l. r.
Generalni sekretar

Popravek
– Popravek sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor

V sklepu o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda
Maribor, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 122-5099/00
z dne 28. 12. 2000, se predzadnji odstavek 4. člena pravil-
no glasi:

“Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je pravni naslednik
vseh pravno organizacijskih oblik Kmetijskega zavoda Mari-
bor, p.o. od njegove prve ustanovitve v obliki kmetijskega
preiskovalnega fiziološkega zavoda, ki ga je ustanovil Štajer-
ski deželni zbor 1. aprila 1892.”

Ervin Kuhar, univ. dipl. inž. agr. l. r.
Direktor

Popravek
– Popravek odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje

V odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni
občini Celje, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
67-3304/99 z dne 19. 8. 1999, se v 33. členu 16. točke
zadnja vrstica pravilno glasi: odvozu in odlaganju odpadkov
skladno s 26. členom …

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

Popravek
– Popravek odloka o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2001

V odloku o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2001,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 40/01 z dne 24. 5.
2001, se v 3. členu Odhodki skupaj znesek 320,731.340
popravi na 320,481.340.

Župan-Polgármester
Občine Dobrovnik-Dobronak Község

Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.
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Popravek
– Popravek odloka o zazidalnem načrtu Dvori IV, (Grosuplje)

V odloku o zazidalnem načrtu Dvori IV, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 23-1053/99 z dne 8. 4. 1999, se v
7. členu prvi odstavek popravi tako, da se glasi:

Gradbeno črto predstavlja severna parcelna meja za
objekte 7, 9-11, 13-17 in 20-22. Objekta 8 in 12 imata
gradbeno mejo 15 m severno od svoje južne parcelne meje,
objekta 18 in 19 pa 21 m od svoje južne parcelne meje. Za
objekte 23-25, 28-30 in 31-33 predstavlja gradbeno mejo
zahodna parcelna meja. Za objekte 26, 27 in 34 pa vzho-
dna parcelna meja.

Župan Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

Popravek
– Popravek odloka o zazidalnem načrtu (Slovenj Gradec) »Katica«

V odloku o zazidalnem načrtu “Katica”, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 116/00 z dne 15. 12. 2000, se
dopolni 23. člen tako, da se na koncu stavka pika spremeni
v vejico in se nadaljuje z besedilom “ki se nanašajo na
ureditveno območje zazidalnega načrta “Katica”.

Župan Mestne občine Slovenj
Gradec

Janez Komljanec l. r.

Popravek
– Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvenih pasovih vodnih virov v ObčiniTržič in ukrepih za zavarovanje voda

V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o var-
stvenih pasovih vodnih virov v Občini Tržič in ukrepih za
zavarovanje voda, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
57-3046/01, z dne 9. 7. 2001, se 1. člen pravilno glasi:

V seznamu parcelnih številk, ki je sestavni del odloka o
varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Tržič in ukrepih za
zavarovanje voda (Uradni list RS, št. 33/99), se doda nov
vodni vir, in sicer tako, da se doda nova 17. točka, ki se
glasi:

17. Vodni vir Kal: k.o. Podljubelj
a) 1. varstveni pas: del 526/1, del 526/3, del 526/5,

del 537/1, del 537/4,
b) 2. varstveni pas: del 526/1, del 537/1, del 537/4,

del 536,
c) 3. varstveni pas: del 526/1.

Župan Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

– Popravek pravilnika o obrazcih vloge za dodelitev denarnih socialnih pomoči in vrstah dokazov

Popravek

V pravilniku o obrazcih vloge za dodelitev denarnih
socialnih pomoči in vrstah dokazov, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 68-3648/01 z dne 17. 8. 2001, so na koncu
akta izpadli naslednji obrazci:
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3724. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tur-
čiji 7133

3725. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Azerbajdžan 7133

MINISTRSTVA
3726. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu cvetličar 7133

3727. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu avtoličar (dualna organizacija izobra-
ževanja) 7134

3728. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu geodetski tehnik 7135

3729. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu fotografski tehnik 7136

3730. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu kmetovalec 7137

3731. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu kmetovalka gospodinja 7138

3732. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu konfekcijski modelar 7139

3733. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu konstrukcijski mehanik (dualna orga-
nizacija izobraževanja) 7140

3734. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v progra-
mu orodjar (dualna organizacija izobraževanja) 7141

3735. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu pečar – keramik (dualna organizacija
izobraževanja) 7142

3736. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu gozdar 7142

3737. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu gradbeni tehnik 7143

3738. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu kmetijski tehnik 7144

3739. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu pomočnik kmetovalca 7146

3740. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu pomočnik v živilstvu

VSEBINA

3741. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programih prodajalec (dualna organizacija izo-
braževanja) 7147

3742. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu prometni tehnik (si) 7148

3743. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu tehnik zdravstvene nege 7150

3744. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu turistični tehnik in turistični tehnik (si) 7151

3745. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu zobotehnik 7152

3746. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu živilski tehnik 7153

3747. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu farmacevtski tehnik 7154

3748. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu čistilec objektov 7155

3749. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu bolničar – negovalec (dualna organi-
zacija izobraževanja) 7156

3750. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu gostinsko-turistični tehnik 7156

3780. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovi-
tev vrednosti  stanovanja 7268

3751. Pravilnik o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih pro-
dajalnah in obračunu razlike trošarine 7157

3752. Pravilnik o pogojih za uvoz ali premeščanje dolo-
čenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih
proizvodov in nadzorovanih predmetov za posku-
sne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo
pri žlahtnjenju rastlin 7161

3753. Pravilnik o postopkih za preprečevanje vnosa, šir-
jenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, ras-
tlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov 7168

3754. Pravilnik o spremembi pravilnika o kakovosti te-
kočih goriv 7254

3777. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o napredovanju zaposlenih na sodiščih, v držav-
nih tožilstvih, v državnem pravobranilstvu in v or-
ganih za postopek o prekrških 7267

3778. Pravilnik o imenovanju pokuševalcev in poobla-
ščene organizacije za preizkušanje pokuševalcev
in organoleptičnih sposobnosti kmetijskih inšpek-
torjev 7267

3779. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve 7268

3755. Soglasje k ustanovitvenemu aktu Ustanove “Ve-
lenjske knjižne fundaicje” 7254

StranStran
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BANKA SLOVENIJE
3756. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v

bančno okolje v obdobju od 27. 8. do 2. 9. 2001 7254

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3757. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o po-

drobnejših pravilih in minimalnih standardih za iz-
račun zavarovalno-tehničnih rezervacij 7256

3758. Poročilo o gibanju plač za junij 2001 7257

OBČINE

BREŽICE

3759. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ure-
ditvenem načrtu Mestno jedro Brežice – del ka-
reja A 7258

3760. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta ČN
Obrežje 7258

3761. Sklep o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve
ZN stanovanjska soseska Hrastina 7259

3762. Sklep o javni razgrnitvi UN Gospodarska cona 1
Slovenska vas 7259

CELJE

3763. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega na-
črta »Sotočje Savinja–Voglajna« 7259

3764. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske pro-
store v Občini Celje 7260

IG

3765. Sklep o povišanju cen programov predšolske
vzgoje v vrtcu, stroška živil in določitvi višine zdrav-
stvene rezervacije 7260

ROGAŠKA SLATINA

3766. Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema ter
meril in kriterijev za oblikovanje cen mestnega pli-
na in višine priključnine na plinovodno omrežje v
Rogaški Slatini 7261

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

3767. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Ob-
čini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 7261

3768. Sklep o izvolitvi za člana občinskega sveta 7262

3769. Sklep o izvolitvi za člana občinskega sveta 7262

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

3770. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2000 7262

Stran Stran

3771. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2001 7263

ŠKOFLJICA

3772. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
računu Občine Škofljica za leto 2001-1 7263

TABOR

3773. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda Osnovna šola Vransko – Tabor 7263

VITANJE

3774. Sklep o javni razgrnitvi odloka o prostorsko ure-
ditvenih pogojih za del ureditvenega območja zno-
traj UN center Vitanje 7264

ŽUŽEMBERK

3775. Pravilnik o namenu, načinu uporabe in virih finan-
ciranja kmetijstva in gozdarstva v okviru proraču-
na Občine Žužemberk 7264

3776. Rezultati glasovanja in izid volitev za člane sveta
Krajevne skupnosti Hinje 7266

Popravki

– Preklic seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje 7269

– Preklic objave pravne osebe Komunala Izola
d.o.o. 7269

– Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prene-
sle račun v bančno okolje 7269

– Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prene-
sle račun v bančno okolje 7269

– Popravek v spremembah in dopolnitvah pravilni-
ka o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdrav-
nikov 7269

– Popravek sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdar-
skega zavoda Maribor 7269

– Popravek odloka o ravnanju s komunalnimi od-
padki v Mestni občini Celje 7269

– Popravek odloka o proračunu Občine Dobrovnik
za leto 2001 7269

– Popravek odloka o zazidalnem načrtu Dvori IV,
(Grosuplje) 7270

– Popravek odloka o zazidalnem načrtu (Slovenj
Gradec) »Katica« 7270

– Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini
Tržič in ukrepih za zavarovanje voda 7270

– Popravek pravilnika o obrazcih vloge za dodeli-
tev denarnih socialnih pomoči in vrstah dokazov 7270
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Pravkar izšlo

PREDPISI O UPRAVNEM SPORU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Toneta Jerovška
(druga dopolnjena izdaja)

Slovensko upravno sodišče deluje od leta 1998. Že kmalu po njegovi ustanovitvi se je tudi to
specializirano sodišče spopadlo z enakimi težavami kot sve drugo sodstvo. Zaostanki se kopičijo
in leta 2000 je državni zbor s spremembami in dopolnitvami zakona omogočil hitrejše reševanje
sporov na teh sodiščih in hkrati nekoliko razbremenil Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

V drugi dopolnjeni izdaji avtor uvodnih pojasnil opozarja na novosti. Podrobneje pa razloži tudi
institut upravnega spora in obseg sodnega varstva
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Pravkar izšlo

KONCERNSKO PRAVO
Povezana podjetja
prof. dr. Janez Šinkovec

Profesor Šinkovec se ne da, bi ob izidu njegove nove knjige rekli mnogi pravniški kolegi upokojenega
sodnika slovenskega ustavnega sodišča. Ko je zaznal, da se pravo podjetij vse bolj ukvarja s
problematiko njihovega povezovanja, je začel podrobneje preučevati podjetniško združevanje.
Plod tega dela je knjiga z naslovom Koncernsko pravo in podnaslovom Povezana podjetja.

Avtor v njej osrednjo pozornost namenja koncernskemu vodenju, strategiji in organizaciji.
Svojo knjigo uvršča med priročnike, zato na koncu dodaja tudi vzorce pogodb in stvarno kazalo.

Cena: 5535 SIT 10557
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