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2883. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (ZZVZZ-F)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-F)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZ-
VZZ-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 26. junija 2002.

Št. 001-22-87/02
Ljubljana, dne 4. julija 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM

ZAVAROVANJU (ZZVZZ-F)

1. člen
V zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem za-

varovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98,
77/98 – odločba US, 6/99, 56/99 – ZVZD in 99/2001)
se v prvem odstavku 15. člena za 19. točko doda nova 19.a
točka, ki se glasi:

“19.a vojaški obvezniki s stalnim prebivališčem v Repu-
bliki Sloveniji med služenjem vojaškega roka oziroma med
usposabljanjem za rezervno sestavo policije;“.

2. člen
V 23. členu se v 1. točki prvega odstavka doda nova

trinajsta alinea, ki se glasi:

“– zdravila na recept iz pozitivne in vmesne liste za
otroke, učence, dijake, vajence in študente ter otroke z
motnjami v duševnem in telesnem razvoju;“.

3. člen
V 37. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se

glasi:

“Višino pogrebnine določi zavod s splošnim aktom,
upoštevaje nujne stroške pogreba.“

Črtajo se peti, šesti in sedmi odstavek.

4. člen
V 38. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:

“Višino posmrtnine določi zavod v višini najmanj 100%
in največ 150% zajamčene plače.“

Črtata se tretji in četrti odstavek.

5. člen
38.a člen se črta.

6. člen
V 39. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:

“Zavarovane osebe imajo pri uresničevanju pravic do
zdravstvenih storitev pravico do povračila potnih stroškov, ki
obsega:

– prevozne stroške,

– stroške prehrane in nastanitve med potovanjem in
bivanjem v drugem kraju.“

Črtajo se drugi, tretji in četrti odstavek.

DRŽAVNI ZBOR
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7. člen
Za 39. členom se dodajo novi 40., 41. in 42. člen, ki

se glasijo:

“40. člen
Zavarovane osebe imajo pravico do povračila prevoz-

nih stroškov, kadar uveljavljajo pravice iz 1., 2. in 3. točke
23. člena tega zakona, če:

– morajo potovati k zdravniku ali v zdravstveni zavod v
drug kraj, ker v kraju zaposlitve ali stalnega prebivališča ni
zdravnika ali ustreznega zdravstvenega zavoda;

– jih osebni zdravnik, zdravstveni zavod ali zdravniška
komisija napoti ali pokliče v kraj zunaj stalnega prebivališča
ali kraja zaposlitve.

41. člen
Povračilo prevoznih stroškov pripada zavarovanim ose-

bam za najkrajšo razdaljo do najbližjega zdravstvenega zavo-
da oziroma zdravnika po ceni javnega prevoza. Zavod določi
znesek, do katerega se ti stroški ne povrnejo.

Če ni javnega prevoza ali ko drugačen prevoz zahteva
zdravstveno stanje zavarovane osebe, se odobri ustrezen
prevoz ali se povrnejo stroški v višini, ki jo določi zavod.

42. člen
Zavarovana oseba ima pravico do povračila stroškov

prehrane, če je zaradi uveljavljanja zdravstvenih storitev od-
sotna od doma več kot 12 ur.

Povračila za stroške prehrane in nastanitve v drugem
kraju v državi se priznajo v višini, ki jo določi zavod.

Za otroka, starega do sedem let, znaša povračilo za
stroške prehrane in nastanitve polovico zneska iz prejšnjega
odstavka.

Če je zavarovana oseba napotena na zdravljenje v tuji-
no, se povračilo za stroške prehrane in nastanitve zanjo
odmeri v višini, ki jo določi zavod.“

8. člen
V 43. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Pravico do povračila potnih stroškov ima tudi sprem-

ljevalec zavarovane osebe, če tako odloči osebni zdravnik
ali zdravniška komisija.“

9. člen
Za 43. členom se doda nov 44. člen, ki se glasi:

“44. člen
Zavarovana oseba, ki na svojo zahtevo uveljavlja pravi-

co do zdravstvenih storitev mimo določb tega zakona in
splošnih aktov zavoda, je upravičena do povračila potnih
stroškov v obsegu, do katerega bi bila upravičena, če bi
uveljavljala pravice v skladu s tem zakonom.

Način uveljavljanja povračila potnih stroškov določi za-
vod s splošnim aktom.“

10. člen
V 48. členu se v tretji alinei 2. točke pred številko

19. beseda “in“ nadomesti z vejico, za njo pa doda besedilo
“in 19.a“.

11. člen
V 49. členu se v prvi alinei 2. točke za številko 19.

doda besedilo “in 19.a“.

12. člen
V 54. členu se doda nov drugi stavek, ki se glasi:

“Prispevek za zavarovance iz 19.a točke prvega od-
stavka 15. člena tega zakona se plačuje od dvakratnika
bruto zajamčene plače.“

13. člen
81. člen se spremeni tako, da se glasi:

“V postopkih za uveljavitev pravic iz zdravstvenega za-
varovanja po tem zakonu odločajo zdravniki, ki jih imenuje
upravni odbor zavoda.

Imenovani zdravnik:

– odloča o začasni nezmožnosti za delo iz bolezenskih
razlogov za delo nad 30 dni in v vseh drugih primerih, ko je
izplačevalec nadomestila plače obvezno zdravstveno zava-
rovanje, razen če gre za nego, spremstvo ali izolacijo zava-
rovane osebe, o kateri odloča njen osebni zdravnik;

– odloča o zahtevi zavarovanca ali delodajalca za pre-
sojo ocene izbranega osebnega zdravnika o začasni ne-
zmožnosti za delo do 30 dni;

– odloča o napotitvi na zdraviliško zdravljenje;

– odloča o upravičenosti zahteve po medicinsko-te-
hničnem pripomočku pred iztekom trajnostne dobe in o
pravici do zahtevnejših medicinsko-tehničnih pripomočkov;

– odloča o upravičenosti zdravljenja v tujini.

O svoji odločitvi imenovani zdravnik izda sklep. Pritož-
ba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve.

Postopke uveljavljanja pravic iz tega člena uredi zavod
s splošnim aktom.“

14. člen
82. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavarovana oseba ali delodajalec se lahko na sklep

imenovanega zdravnika pritoži. Pritožbo obravnava zdrav-
stvena komisija, ki jo imenuje upravni odbor zavoda, in ki jo
sestavljata dva zdravnika in en pravnik. Komisija o svoji
odločitvi izda sklep, ki je dokončen in pritožba nanj ne zadrži
njegove izvršitve.“

15. člen
83. člen se črta.

16. člen
84. člen se spremeni tako, da se glasi:

“O pravici do nadomestila, pogrebnine, posmrtnine,
povračila potnih stroškov, pridobitvi, spremembi ali izgubi
lastnosti zavarovane osebe, pravici proste izbire zdravnika in
drugih pravic iz tega zakona ter drugih zahtevah iz obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja odloča:

– na I. stopnji območna enota zavoda,

– na II. stopnji Direkcija zavoda.“
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2884. Spremembe poslovnika državnega zbora
(PoDZ-H)

S P R E M E M B E   P O S L O V N I K A
državnega zbora (PoDZ-H)

1. člen
V poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št.

40/93, 80/94, 3/95 - popravek, 28/96, 26/97,
46/2000, 3/2001, 9/2001, 13/2001 in 45/2001 - odl.
US) se v prvem odstavku 12. člena, v 13. členu in v prvem
odstavku 14. člena besedilo “mandatno-imunitetna komisi-
ja“ nadomesti z besedilom “mandatno-volilna komisija“ v
ustreznem sklonu.

2. člen
V 15. členu se črta besedilo “imenuje komisijo za voli-

tve, imenovanja in administrativne zadeve ter“.

3. člen
V poglavju III. se v podpoglavju 1. Splošne določbe

besedilo “komisija za volitve, imenovanja in administrativne
zadeve“ nadomesti z besedilom “mandatno-volilna komisi-
ja“, v podpoglavju 3. Poslanska imuniteta se besedilo “man-
datno-imunitetna komisija“ nadomesti z besedilom “mandat-
no-volilna komisija“, v podpoglavju 4. Postopek za ugotavlja-
nje odgovornosti in ukrepi zaradi neopravičenih odsotnosti s
sej pa se besedilo “komisija za volitve, imenovanja in admi-
nistrativne zadeve“ nadomesti z besedilom “mandatno-volil-
na komisija“, vse v ustreznih sklonih.

4. člen
V 131. členu se v drugem odstavku prva alinea spre-

meni tako, da se glasi:
“– mandatno-volilno komisijo,“, druga alinea pa se črta.

5. člen
132. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Mandatno-volilna komisija:

– obravnava zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov po-
slancev,

– obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev,
sodnikov ustavnega sodišča, sodnikov ter varuha človekovih
pravic in njegovih namestnikov,

– obvešča zbor o primerih, ki imajo za posledico pre-
nehanje poslančevega mandata,

– obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki ure-
jajo položaj ter pravice poslancev in generalnega sekretarja,

– obravnava vprašanja iz pristojnosti državnega zbora v
zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, kadar tako dolo-
ča zakon, ta poslovnik ali drug akt državnega zbora,

– predlaga državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev
funkcionarjev, če tako določa zakon, ta poslovnik ali drug
akt državnega zbora,

– daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če tako
določa zakon,

– sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih
in povračilih ter dopustih poslancev in generalnega sekretar-
ja,

– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ta poslov-
nik ali drug akt državnega zbora.“

6. člen
133. člen se črta.

7. člen
V drugem odstavku 160. člena, v prvem odstavku 244.

člena, v 245. členu, v drugem odstavku 246. člena, v
tretjem odstavku 247. člena ter v drugem odstavku 325.
člena se besedilo “komisija za volitve, imenovanja in admi-
nistrativne zadeve“ nadomesti z besedilom “mandatno-volil-
na komisija“ v ustreznem sklonu.

8. člen
Do ustanovitve mandatno-volilne komisije nadaljujeta z

delom komisija za volitve, imenovanja in administrativne za-
deve ter mandatno-imunitetna komisija.

9. člen
Spremembe tega poslovnika začnejo veljati naslednji

dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 020-02/92-25/195
Ljubljana, dne 9. julija 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

17. člen
Zavod določi znesek iz 3., 4. in 7. člena tega zakona

ter uskladi svoje splošne akte najpozneje v 60 dneh od
uveljavitve tega zakona.

Do uveljavitve sprememb in dopolnitev zakona o pri-
spevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96
– ZDavP, 34/96, 3/98, 7/98, 81/2000 in 97/2001) se
prispevek za zavarovance iz 19.a točke prvega odstavka
15. člena zakona plačuje po stopnjah, po katerih se v skla-
du z zakonom o prispevkih za socialno varnost plačuje pri-
spevek za zavarovance iz 19. točke prvega odstavka 15.
člena zakona.

Določbe 13., 14., 15. in 16. člena tega zakona se
začnejo izvajati s 1. januarjem 2003.

18. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 500-01/91-2/73
Ljubljana, dne 26. junija 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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2885. Odlok o potrdilih o kakovosti in geografskem
poreklu vina pri uvozu in izvozu vina s poreklom
iz Republike Slovenije in držav, ki delujejo v okviru
Evropske unije in o uradnih organih, ki jih izdajajo

Na podlagi šestega odstavka priloge I Dodatnega proto-
kola, ki ureja trgovinske vidike Evropskega sporazuma o pridru-
žitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skup-
nostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evrop-
ske unije, na drugi strani z namenom upoštevati izid pogajanj
med pogodbenicama o vzajemnih posebnih ugodnostih za do-
ločena vina, o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen
vin in o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb alko-
holnih in aromatiziranih pijač (Uradni list RS, št. 31/01 – med-
narodne pogodbe) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o potrdilih o kakovosti in geografskem poreklu

vina pri uvozu in izvozu vina s poreklom iz
Republike Slovenije in držav, ki delujejo v okviru

Evropske unije in o uradnih organih, ki jih
izdajajo

1. člen
Ta odlok določa:
– vsebino in obliko potrdil o kakovosti in geografskem

poreklu, ki spremljajo vino z geografskim poreklom iz Repu-
blike Slovenije pri izvozu v države, ki delujejo v okviru Evrop-
ske unije (v nadaljnjem besedilu: Evropska unija) in vino z
geografskim poreklom iz Evropske unije pri izvozu v Republi-
ko Slovenijo;

– pooblaščene organe oziroma agencije in laboratori-
je, pooblaščene za potrjevanje geografskega porekla in ka-
kovosti vina, ki je predmet trgovine, ki poteka pod posebnimi
trgovinskimi ugodnostmi, v skladu s prilogo I Dodatnega
protokola, ki ureja trgovinske vidike Evropskega sporazuma
o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evrop-
skimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo
v okviru Evropske unije, na drugi strani z namenom upošte-
vati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih posebnih
ugodnostih za določena vina, o vzajemnem priznavanju, za-
ščiti in nadzoru imen vin in o vzajemnem priznavanju, zaščiti
in nadzoru označb alkoholnih in aromatiziranih pijač (Uradni
list RS, št. 31/01 – mednarodne pogodbe) med Republiko
Slovenijo in Evropsko unijo.

2. člen
Potrdilo o kakovosti in geografskem poreklu je na obraz-

cu, ki spremlja vino z geografskim poreklom iz Evropske
unije pri izvozu v Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu:
potrdilo Evropske unije), in je kot priloga 1 sestavni del tega
odloka.

Potrdilo Evropske unije meri 210 x 297 mm. Uporablje-
ni papir mora biti bel pisemski papir, umerjen, brez lesovine,
s težo najmanj 40 g/m2. Če ima potrdilo Evropske unije več
izvodov, je samo vrhnji izvod, ki je izvirnik, natisnjen z oza-
djem v vzorcu giljoše. Ta izvod se jasno označi kot ‘izvirnik’,
ostali izvodi pa kot ‘kopija’.

Potrdilo Evropske unije je natisnjeno v enem od uradnih
jezikov Evropske unije.

Vsako potrdilo Evropske unije ima dodeljeno serijsko
številko.

Potrdilo Evropske unije v okencu 10 potrdijo pristojni
organi oziroma agencije Evropske unije iz 5. člena tega odlo-
ka, v okencu 11 pa potrdilo Evropske unije potrdijo pristojni
laboratoriji Evropske unije iz 5. člena tega odloka. Podatki, ki
se vpišejo v okence 11, se lahko predložijo v ločenem poroči-
lu o analizi, ki ga je potrdil pristojni laboratorij iz 5. člena tega

odloka. V tem primeru mora biti v okencu 11 navedeno, da je
ločeno poročilo priloženo potrdilu Evropske unije.

Potrdilo Evropske unije sestavljata izvirnik in vsaj ena
hkrati izdelana kopija, ki spremljata vino. Izvirnik potrdila
Evropske unije mora biti izpolnjen mehansko ali lastnoroč-
no, v slednjem primeru ga je treba izpolniti s črnilom in z
velikimi črkami. Potrdilo Evropske unije ne sme vsebovati
izbrisov ali prepisanih besed in se ga ne sme uporabiti, če
pri izpolnjevanju pride do kakršnih koli napak.

Izvirnik potrdila Evropske unije se ob zaključitvi carin-
skih formalnosti za sprostitev pošiljke v prost promet preda
uvozniku, kopijo pa obdrži pristojni organ Republike Sloveni-
je, ki te formalnosti opravlja, in jo hrani najmanj pet let.

3. člen
Potrdilo o kakovosti in geografskem poreklu je na obraz-

cu, ki spremlja vino z geografskim poreklom iz Republike
Slovenije pri izvozu v Evropsko unijo (v nadaljnjem besedilu:
potrdilo Republike Slovenije), in je kot priloga 2 sestavni del
tega odloka.

Potrdilo Republike Slovenije meri 210 x 297 mm. Upo-
rabljeni papir mora biti bel pisemski papir, umerjen, brez
lesovine, s težo najmanj 40 g/m2.

Potrdilo Republike Slovenije se natisne v enem od ura-
dnih jezikov Evropske unije in v slovenskem jeziku.

Vsako potrdilo Republike Slovenije ima dodeljeno serij-
sko številko.

Potrdilo Republike Slovenije v okencih 10 in 11 potrdi-
jo pristojni organi in laboratoriji Republike Slovenije iz 4.
člena tega odloka. Sestavljata ga izvirnik in najmanj ena
hkrati izdelana kopija, ki spremljata vino. Izvirnik potrdila
Republike Slovenije mora biti izpolnjen mehansko ali lastno-
ročno, v slednjem primeru ga je treba izpolniti s črnilom in z
velikimi črkami. Potrdilo Republike Slovenije ne sme vsebo-
vati izbrisov ali prepisanih besed in se ga ne sme uporabiti,
če pri izpolnjevanju pride do kakršnih koli napak.

4. člen
Pristojni organi in laboratoriji za potrjevanje kakovosti

vina in geografskega porekla iz Republike Slovenije so poo-
blaščene organizacije iz predpisa, ki ureja pooblaščene or-
ganizacije za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz
grozdja in vina.

5. člen
Pristojni organi oziroma agencije in laboratoriji za potr-

jevanje kakovosti vina in geografskega porekla iz Evropske
unije so organi oziroma agencije in laboratoriji, navedeni v
seznamu, ki je kot priloga 3 sestavni del tega odloka.

6. člen
Do 1. julija 2002 se pri uvozu vina z geografskim pore-

klom iz Evropske unije v Republiko Slovenijo za enakovre-
dno potrdilu Evropske unije šteje potrdilo, ki po vsebini
ustreza potrdilu Evropske unije in ki je potrjeno s strani
pristojnih organov oziroma agencij in laboratorijev iz 5. člena
tega odloka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 900-04/2001-3
Ljubljana, dne 18. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

VLADA
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PRILOGA 1: Potrdilo Evropske unije 
 
ORIGINAL 
1. Izvoznik (ime, poln naslov) EVROPSKA SKUPNOST -'5ä$9$�ý/$1,&$�

IZDAJATELJICA 
 

POTRDILO ZA UVOZ VINA  
V REPUBLIKO SLOVENIJO  

2. Prejemnik (ime, poln naslov)  
Serijska št.: 

 (1) Obvezno samo za vina, ki koristijo ugodnosti 
zmanjšane carinske dajatve 
(2)  Izbrišite ustrezno 
(3)  Postavite »x« na ustrezno mesto 

���äLJ�VORYHQVNLK�FDULQVNLK�RUJDQRY(1) 

 
 

4. Prevozno sredstvo(1)  
 

 

5. Kraj razkladanja(1) 

 
 

6. Opis proizvoda – tarifna oznaka KN -�R]QDNH�LQ�UHIHUHQþne številke - 
ãWHYLOR�LQ�YUVWD�HPEDODåH 

���.ROLþLQD�Y�O�KO�NJ�(2) 

 
 8. Število steklenic 

 
 9. Barva vina 

 
10. POTRDITEV  
Vino, opisano zgoraj(3), � je/ ��QL�QDPHQMHQR�QHSRVUHGQL�þORYHNRYL�SRUDEL�LQ�L]SROQMXMH�SRJRMH��NL�
urejajo proizvodnjo in dajanje v promet, veljavne v Evropski skupnosti. 
 
Polno ime in naslov pristojnega organa: Kraj in datum: 

 
Podpis, ime in naziv uradnika: 
�����������������������������������������������������������������äLJ� 
 

11. 3252ý,/2�2�$1$/,=,���OH��þH�MH�YLQR�QDPHQMHQR�QHSRVUHGQL�þORYHNRYL�SRUDEL� 
 
Skupni alkohol: 
Skupni ekstrakt: 
Hlapna kislina: 
6NXSQD�åYHSODVWD�NLVOLQD� 

Dejanski alkohol: 
Skupne kisline: 
Citronska kislina: 

 
1D�WHP�YLQX�VH�QLVR�RSUDYOMDOL�HQRORãNL�SRVWRSNL��NL�SR�VHGDQMLK�GRORþEDK�(YURSVNH�VNXSQRVWL�QLVR�
dovoljeni. 
 
Polno ime in naslov laboratorija: Kraj in datum: 

 
Podpis, ime in naziv uradnika: 
�����������������������������������������������������������������äLJ� 
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PRILOGA 2: Potrdilo Republike Slovenije (v slovenskem jeziku) 
  
1. Izvoznik '5ä$9$��,='$-$7(/JICA: 

   
VVVIII 111                                 SSSeeerrriii jjj ssskkkaaa   šššttt ...:::    
 

2. Prejemnik POTRDILO ZA UVOZ VINA, GROZDNEGA 
SOKA ALI GROZDNEGA MOŠTA 

V EVROPSKO UNIJO  
 (1) Obvezno samo za vina, ki koristijo ugodnosti 

zmanjšane carinske dajatve 
(2)  Izbrišite ustrezno 
(3)  Postavite »x« na ustrezno mesto 

���äLJ�FDULQVNLK�RUJDQRY(1) 

 
 

4. Prevozno sredstvo(1)  
 

 

5. Kraj razkladanja(1) 

 
 

���2]QDNH�LQ�UHIHUHQþQH�ãWHYLONH�-�ãWHYLOR�LQ�YUVWD�HPEDODåH�– opis 
proizvoda 

���.ROLþLQD�Y�O�KO�NJ�(2) 

 
 8. Število steklenic 

 
 9. Barva proizvoda 

 
10. POTRDITEV  
Proizvod, opisan zgoraj(3), � je/ �� QL� QDPHQMHQ� QHSRVUHGQL� þORYHNRYL� SRUDEL�� L]SROQMXMH� SRJRMH�� NL�
XUHMDMR�SURL]YRGQMR�LQ�GDMDQMH�Y�SURPHW��YHOMDYQH�Y�GUåDYL�SULGHORYDONL��LQ�QD�QMHP�QLVR�ELOL�RSUDYOMHQL�
HQRORãNL�SRVWRSNL��NL�SR�VHGDQMLK�GRORþEDK�(YURSVNH�VNXSQosti za uvoz teh proizvodov niso dovoljeni, 
Y�SULPHUX��GD�MH�SURL]YRG�QDPHQMHQ�QHSRVUHGQL�þORYHNRYL�SRUDEL� 
 
Polno ime in naslov pristojne agencije: Kraj in datum: 

 
Podpis, ime in naziv uradnika: 
                                                           ������äLJ� 
 

11. 3252ý,/2�2�$1$/,=,� 
RSLV�DQDOLWLþQLK�]QDþLOQRVWL�SURL]YRGD��RSLVDQHJD�]JRUDM 
ZA GROZDNI MOŠT IN GROZDNI SOK: gostota: 
ZA VINO IN GROZDNI MOŠT V VRENJU: 
skupni alkohol: dejanski alkohol: 
ZA VSE PROIZVODE: 
skupni ekstrakt: 
citronska kislina: 

 
skupne kisline: 
VNXSQD�åYHSODVWD�NLVOLQD� 

 
hlapna kislina: 
 

(3) � vsebuje/ ��QH�YVHEXMH�SURL]YRGRY��SULGREOMHQLK�L]�YUVW��NL�VR�UH]XOWDW�PHGYUVWQLK�NULåDQM�
(neposredno rodni hibridi) ali iz drugih vrst, ki niso Vitis vinifera. 
 
Polno ime in naslov laboratorija: 

 
Kraj in datum: 
3RGSLV��LPH�LQ�QD]LY�XUDGQLND�����������������������äLJ�������������
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Potrdilo Republike Slovenije (v angleškem jeziku) 
 
1. Exporter THIRD COUNTRY OF ISSUE: 

   
VVVIII 111                                 SSSeeerrriii aaalll    NNNooo...:::    
 

2. Consignee DOCUMENT 
FOR THE IMPORTATION OF WINE, 

GRAPE JUICE OR GRAPE MUST INTO 
THE EUROPEAN COMMUNITY 

 (1) Obligatory only for wines benefiting from a 
reduced customs tariff. 
(2)  Delete as appropriate. 
(3)  Put an 'x' in the appropriate box. 

3. CUSTOMS STAMP(1) 

 
 

4. Means of transport(1)  
 

 

5. Place of unloading(1) 

 
 

6. Marks and reference Nos – Number and nature of packages – 
Description of product 

7. Quantity in l/hl/kg (2) 

 
 8. Number of bottles 

 
 9. Colour of product 

 
10. CERTIFICATE 
The product described above (3), � is/ � is not intended for direct human consumption, complies with 
the conditions governing production and entry into circulation applying in the country of origin of the 
product and, if intended for direct human consumption, has not been subjected to oenological practices 
which are not permitted under current Community provisions relating to the import of the product in 
question. 
 
Full name and address of the official agency: Place and date: 

 
Signature, name and title of official: 
                                                             Stamp: 
 

11. ANALYSIS REPORT  
describing the analytical characteristics of the product described above 
FOR GRAPE MUST AND GRAPE JUICE: density 
FOR WINE AND GRAPE MUST STILL IN FERMENTATION: 
total alcoholic strength: Actual alcoholic strength: 
FOR ALL PRODUCTS: 
total dry extract: 
citric acidity: 

 
total acidity: 
total sulphur dioxide: 

 
volatile acidity: 
 

(3) � presence/ � absence of products obtained from varieties resulting from interspecific crossings 
(direct producer hybrids) or from other varieties not of the species Vitis vinifera. 
 
Full name and address of the laboratory: 

 
Place and date: 
Signature, name and title of official:           Stamp:          
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PRILOGA 3: Seznam pristojnih organov oziroma agencij in laboratorijev za potrjevanje 
geografskega porekla in kakovosti vina s poreklom v Evropski uniji 
 
I. AVSTRIJA 

1. Pristojni organi oziroma agencije 

Dolnja Avstrija:  

Stadt St. Pölten  
Rathausplatz 
3100 St. Pölten 

Stadt Krems an der Donau 
Obere Landstr. 4 
3500 Krems an der Donau 

Waidhofen/Ybbs 
Oberer Stadtplatz 28 
3340 Waidhofen/Ybbs 

Wr. Neustadt 
Hauptplatz 1 
2700 Wr. Neustadt 

  

BVB Amstetten 
Preinsbacherstr. 11 
3300 Amstetten 

BVB Baden 
Schartzstr. 50 
2500 Baden 

BVB Bruck an der Leitha 
Hauptplatz 16 
2460 Bruck an der Leitha 

BVB Gänserndorf 
Schönkirchner Str. 1 
2230 Gänserndorf 

BVB Gmünd 
Schremser Str. 8 
3950 Gmünd 

BVB Hollabrunn 
Mühlgasse 24 
2020 Hollabrunn 

BVB Horn  
Fauenhofnerstr. 2   
3580 Horn 

BVB Korneuburg 
Bankmannring 5 
2001 Korneuburg 

BVB Krems 
Körnermarkt 1 
3500 Krems 

BVB Lilienfeld  
Am Anger 2  
3180 Lilienfeld 

BVB Melk 
Karl-Str. 23 u. 25a 
3390 Melk 

BVB Mistelbach 
Hauptplatz 4-5  
2134 Mistelbach 

BVB Mödling  
Bahnstraße 2  
2340 Mödling 

BVB Neunkirchen 
Peischinger Str. 17 
2620 Neunkirchen 

BVB St. Pölten 
Am Bischofteich 1 
3100 St. Pölten 

BVB Scheibbs   
Rathausplatz 5   
3270 Scheibbs 

BVB Tulln 
Hauptplatz 33 
3430 Tulln 

BVB Waidhofen/Thaya 
Aignerstr. 1 
3830 Waidhofen/Thaya 

BVB Wr. Neustadt  
Neuklosterplatz 1  
2700 Wr.Neustadt 

BVB Wien/Umgebung 
Leopoldstr. 21 
3400 Klosterneuburg 

BVB Zwettl 
Am Statzenberg 1 
3910 Zwettel 

 
*UDGLãþDQVND� 

Freistadt Eisenstadt   
Hauptstr. 35   
7000 Eisenstadt 

Freistadt Rust   
Conradplatz 1   
7071 Rust 

 

Eisentadt-Umgebung  
Ing. Julius-Raab-Str. 1 
7000 Eisenstadt 

BVB Güssing 
7540 Güssing 

BVB Jennersdorf 
8380 Jennersdorf 

BVB Mattersburg   
Angerg. 1   
7210 Mattersburg 

BVB Neusiedl/See 
Eisenstädter Str. 1 
7100 Neusiedl/See 

BVB Oberpullendorf 
Hauptstr. 56 
7350 Oberpullendorf 

BVB Oberwart   
Hauptplatz 1   
7400 Oberwart 
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Dunaj:  

1. u. 8. Bezirk – Innere Stadt- 
Josefstadt    
Wipplingerstr. 8 
1011 Wien 

2. Bezirk – Leopoldstadt 
Karmelitergasse 9 
1020 Wien 

3. Bezirk – Landstraße 
Karl-Borromäus-Platz 3 
1030 Wien 

4. u. 5. Bezirk – Wieden-
Margareten 
Schönbrunnerstr. 54 
1050 Wien 

6. u. 7. Bezirk – Mariahilf- 
Neubau 
Hermanngasse 24-26 
1070 Wien 

9. Bezirk – Alsergrund 
Währinger Str. 39 
1090 Wien 

10. Bezirk – Favoriten 
Laxenburgerstr. 43-47 
1100 Wien 

11. Bezirk – Simmering 
Enkplatz 2 
1110 Wien 

12. Bezirk – Meidling 
Schönbrunner Str. 259 
1120 Wien 

13. u. 14. Bezirk – Heitzing-
Penzing 
Hietzinger Kai 1-3 
1130 Wien 

15. Bezirk – Rudolfsheim-
Fünfhaus 
Gassgasse 8-10 
1150 Wien 

16. Bezirk – Ottakring 
Richard Wagner-Pl. 19 
1164 Wien 

17. Bezirk – Hernals 
Elterleinplatz 14 
1170 Wien 

18. Bezirk – Währing 
Martinstr. 100 
1181 Wien 

19. Bezirk – Döbling 
Gatterburgg. 14 
1190 Wien 

20. Bezirk – Brigittenau 
Brigittaplatz 10 
1200 Wien 

21. Bezirk – Floridsdorf 
Am Spitz 1 
1211 Wien 

22. Bezirk – Donaustadt 
Schrödingerplatz 1 
1229 Wien 

23. Bezirk – Liesing 
Perchtoldsdorfer Str. 2 
1230 Wien 

  

Štajerska: 

Stadt Graz   
Hauptplatz 
8010 Graz 

  

BVB Bruck an der Mur 
Dr-Theodor-Körner-Str. 34 
8600 Bruck an der Mur 

BVB Deutschlandsberg 
Kirchengasse 12 
8530 Deutschlandsberg 

BVB Feldbach 
Bismarckstr. 11-13 
8330 Feldbach 

BVB Fürstenfeld 
Realschulstr. 1 
8280 Fürstenfeld 

BVB Graz-Umgebung 
Bahnhofgürtel 
85/Annenpassage 
8020 Graz 

BVB Hartberg 
Rochusplatz 2 
8230 Hartberg 
 

Aussenstelle Pöllau 
Forschauerg. 569 
8225 Pöllau bei Hartberg 

BVB Judenburg 
Kapellenweg 11 
8750 Judenburg 

BVB Knittelfeld 
Anton-Regner-Str. 2 
8720 Knittelfeld 

BVB Leibnitz 
Kadag. 12 
8430 Leibnitz 

BVB Leoben 
Peter-Tunner-Str. 6 
8700 Leoben 

BVB Liezen 
Hauptplatz 12 
8940 Liezen 

BVB Mürzzuschlag 
DDr-Alfred-Schachner-Platz 1 
8680 Mürzzuschlag 

BVB Murau 
Schillerplatz 7 
8850 Murau 

BVB Radkersburg 
Hauptplatz 34 
8490 Radkersburg 

BVB Voitsberg 
Schillerstr. 10 
8570 Voitsberg 

BVB Weiz 
Birkfelder Str. 28 
8160 Weiz 
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Gornja Avstrija:  

Stadt Linz 
Hauptstr. 1-5 
4020 Linz 

Stadt Steyr 
Stadtplatz 27 
4400 Steyr 

Stadt Wels 
Stadtplatz 1 
4600 Wels 

BVB Braunau am Inn 
Hammersteinplatz 1 
5280 Braunau am Inn 

BVB Eferding 
Stephan Fadinger Str. 2 
4070 Eferding 

BVB Freistadt 
Promenade 5 
4240 Freistadt 

BVB Gmunden 
Esplanade 10 
4810 Gmunden 

BVB Grieskirchen 
Manglburg 14 
4710 Grieskirchen 

BVB Kirchdorf an der 
Krems 
Garnisonstr. 1 
4560 Kirchdorf an der Krems 

BVB Linz-Land 
Kärntner Str. 16 
4020 Linz 

BVB Urfahr-Umgebung 
Peuerbachstr. 26 
4040 Linz 

BVB Perg 
Dirnbergerstr. 11 
4320 Perg 

BVB Ried im Innkreis 
Parkgasse 1 
4910 Ried im Innkreis 

BVB Rohrbach 
Bahnhofstr. 7-9 
4150 Rohrbach 

BVB Schärding 
Ludwig-Pfliegl-Gasse 11 u. 13 
Pramhöhe 10 
4780 Schärding 

BVB Steyr-Land 
Spitalskystr. 10a 
4400 Steyr 

BVB Vöcklabruck 
Sportplatzstr. 1-3 
4840 Vöcklabruck 

BVB Wels-Land 
Herreng. 8 
4600 Wels 

 
Koroška: 

Stadt Klagenfurt 
Neuer Platz 1 
9010 Klagenfurt 

Stadt Villach 
Rathaus 
9500 Villach 

 

BVB Feldkirchen 
Milesistr. 10 
9560 Feldkirchen 

BVB Hermagor 
Hauptstr. 44 
9620 Hermagor 

BVB Klagenfurt-Land 
Völkermarkter Ring 19 
9020 Klagenfurt 

BVB St. Veit an der Glan 
Hauptplatz 28 
9300 St. Veit an der Glan 

BVB Spittal an der Drau 
Tiroler Str. 16 
9800 Spittal an der Drau 

BVB Villach-Land 
Meister-Friedrich-Str. 4 
9500 Villach 

BVB Völkermarkt 
Sponheimerstr. 2 
9100 Völkermarkt 

BVB Wolfsberg 
Am Weiher 5/6 
9400 Wolfsberg 

 

 
Salzburg: 

Stadt Salzburg 
Schloss Mirabell 
5024 Salzburg 

  

BVB Hallein 
Dr-Adolf-Schärf-Platz 2 
5400 Hallein 

BVB Salzburg-Umgebung 
Karl-Wurmb-Str. 17 
5020 Salzburg 

BVB St. Johann im Pongau 
Liechtensteinklammstr. 11a 
5600 St. Johann im Pongau 

BVB Tamsweg 
Amtsgasse 1 
5580 Tamsweg 

BVB Zell am See 
Stadtplatz 1 u. 5 
5700 Zell am See 
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Tirolska:  
 
Stadt Innsbruck 
Rathaus 
Maria-Theresien-Str. 18 
6010 Innsbruck 

  

BVB Imst 
Stadtplatz 1 
6460 Imst 

BVB Innsbruck 
Gilmstr. 2 
6020 Innsbruck 

BVB Kitzbühel 
Hinterstadt 28 
6370 Kitzbühel 

BVB Kufstein 
Bozner Platz 1-2 
6330 Kufstein 

BVB Landeck 
Innstr. 5 
6500 Landeck 

BVB Lienz 
Dolomitenstr. 3 
9900 Lienz 

BVB Reutte 
Obermarkt Nr. 7 u. 5 
6600 Reutte 

BVB Schwaz 
Franz-Josef-Str. 25 
6130 Schwaz 

 

 
 
Vorarlberg:  
 
BVB Bludenz 
Schlossplatz 2 
6700 Bludenz 

BVB Bregenz 
Seestr. 1 
6900 Bregenz 

BVB Dornbirn 
Klaudiastr. 2 
6850 Dornbirn 

BVB Feldkirch 
Schlossgraben 1 
6800 Feldkirch 

  

 
 
2.  Pristojni laboratoriji 
 
Bundesamt und 
Forschungszentrum für 
Landwirtschaft 
Spargelfeldstrasse 191 
A-1220 Wien 

Bundesamt für Weinbau 
Neusiedlerstrasse 55 
A-7000 Eisenstadt 

Höhere Bundeslehranstalt 
und Bundesamt für Wein- 
und Obstbau mit Institut für 
Bienenkunde 
Wienerstrasse 74 
A-3400 Klosterneuburg 

Bundesanstalt für 
Lebensmitteluntersuchung 
und –forschung 
Kinderspitalgasse 15 
A-1090 Wien 

Bundesanstalt für 
Lebensmitteluntersuchung 
Beethovenstrasse 8 
A-8010 Graz 

Bundesanstalt für 
Lebensmitteluntersuchung 
Technikerstrasse 70 
A-6020 Innsbruck 

Bundesanstalt für 
Lebensmitteluntersuchung 
Bürgerstrasse 47/I 
A-4020 Linz 

Bundesanstalt für 
Lebensmitteluntersuchung 
Schopperstrasse 13 
A-5020 Salzburg 
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II.   BELGIJA 
 

1.    Pristojni organi in agencije 
 
Ministerie van Economische Zaken   
Bestuur Economische Inspectie 
WTC 3 
Simon Bolivarlaan 30 (10e verdieping)  
B-1000 Brussel 

Ministère des Affaires Economiques   
Administration de l’inspection économique 
WTC 3 
Boulevard Simon Bolivar 30 (10e étage) 
B-1000 Bruxelles 

 
 
2.   Pristojni laboratoriji 
 

Laboratoire central du Ministère des affaires 
économiques 
Rue de la Senne 17a 
B-1000 Bruxelles 

Centraal Laboratorium van het Ministerie van 
Economische Zaken 
Zennestraat 17a 
B-1000 Brussel 
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III.  DANSKA  
 
1. Pristojni organi in agencije 
 
SKATTEMINISTERIET   
Told- og Skattestyrelsen 
Østbanegade 123 
DK-2100 København Ø 

  

Toldcentre:   
Toldcenter København 
Snorresgade 15 
DK-2300 København S 

Toldcenter Nordsjælland 
Sundtoldvej 8A 
DK-3000 Helsingør 

Toldcenter Sydvestsjælland 
Gymnasievej 21 
DK-4600 Køge 

Toldcenter Fyn 
Lerchesgade 35 
DK-5000 Odense C 

Toldcenter Sydjylland 
Nordås 17 
DK-7100 Vejle 

Toldcenter Vestjylland 
Brændgårdsvej 10 
DK-7400 Herning 

Toldcenter Østjylland 
Margrethepladsen 4 
DK-8000 Århus C 

Toldcenter Nordjylland 
Dag Hammarskjoeldsgade 4 
DK-9000 Aalborg 

 

MINISTERIET FOR 
FØDEVARER, 
LANDBRUG OG FISKERI 

  

Fødevaredirektoratet 
Mørkhøj Bygade 19 
DK-2860 Søborg  

  

Fødevareregioner:   
Fødevareregion Nordjylland 
Sofiendalsvej 90 
DK-9200 Aalborg 

Fødevareregion Viborg 
Klostermarken 16 
DK-8800 Viborg 

Fødevareregion Herning 
Wedellsborgvej 8 
DK-7400 Herning 

Fødevareregion Århus 
Sønderskovvej, 5 
DK-8520 Lystruo 

Fødevareregion Vejle 
Tysklandsvej, 7 
DK-7100 Vejle 

Fødevareregion Esbjerg 
Høgevej 25 
DK-6705 Esbjerg Ø 

Fødevareregion 
Sønderjylland 
Ole Rømersvej 30 
DK-6100 Haderslev 

Fødevareregion Fyn 
Lille Tornbjergvej 24B 
DK-5220 Odense SØ 

Fødevareregion Ringsted 
Søndervang 4 
DK-4100 Ringsted 
 

Fødevareregion 
NordØstSjælland 
Fjeldhammervej, 15 
DK-2610 Rødovre 

Fødevareregion København 
Flæsketorvet 75 
DK-1711 København V 
 

Lokalkontor Bornholm 
Thorkildsvej 2 
DK-3700 Rønne 
 

 
 
2.    Pristojni laboratoriji 
 
Force Instituttet   
Toldlaboratoriet 
Park Allé 345 
DK-2605 Brøndby 

Fødevaredirektoratet  
Mørkhøj Bygade 19 
DK-2860 Søborg 
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IV. FINSKA 
 
1. Pristojni organi in agencije 
 
SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON 
TUOTEVALVONTAKESKUS 

  

TULLIHALLITUS  
Valvontaosasto 
Uudenmaankatu 1-5 C 
PL 512 
FIN-00101 Helsinki 

  

ETELÄINEN  TULLIPIIRI 
Vilhonvuorenkatu 12 B  
PL 62 

FIN-00501 Helsinki 

Lentotulli 
Rahtitie 1 C                                       
PL 11 
FIN-01531 Vantaa 

Postitulli 
Siipitie 9 
PL 11 
FIN-01531 Vantaa 

Maatulli / Metsälän tulli  
Metsäläntie 2 
PL 25 

FIN-00621 Helsinki 

Meritulli  
Länsisatama LV 
PL 151 

FIN-00181 Helsinki 

Forssan tulli 
Viksbergintie 3 

FIN-30300 Forssa 

Hangon tulli 
Länsisatama 
FIN-10900 Hanko 

Hämeenlinnan tulli 
Vanajantie 10 
FIN-13110 Hämeenlinna 

Lahden tulli 
Mannerheiminkatu 11 
PL 110 
FIN-15101 Lahti 

Loviisan tulli 
Ratakatu 10 
PL 74 
FIN-07901 Loviisa 

Porvoon tulli 
Jokikatu 17 
PL 97 
FIN-06101 Porvoo 

LÄNTINEN TULLIPIIRI  
Linnankatu 90 
PL 386 
FIN-20101 Turku 

Turun tulli 
Satamakatu 22 
PL 386 
FIN-20101 Turku 

Naantalin tulli 
Satamatie 13 
FIN-21100 Naantali 

Kustavin tulli 
Vuosnaistentie 621 
FIN-23360 Kustavi 

Korppoon tulli 
Galtby 
FIN-21710 Korppoo 

Porin tulli 
Helmentie 20 
PL 140 
FIN-28101 Pori 

Seinäjoen tulli 
Pohjolantie 1 
FIN-60100 Seinäjoki 

Kokkolan tulli 
Kaarlelankatu 27 
PL 1006 
FIN-67101 Kokkola 

Kankaanpään tulli  
Paasikivenkatu 13 
PL 182 
FIN-38701 Kankaanpää 

Kaskisten tulli 
Sisäsatama 
FIN-64260 Kaskinen 

Kristiinankaupungin tulli 
Satama 
PL 26  
FIN-64101 Kristiinankaupunki 

Rauman tulli 
Satamakatu 22 
PL 25  
FIN- 26101 Rauma 

Jakobstads tull 
Pietarsaaren tulli 
Jakobsgatan 10 
Jaakonkatu 10 
PB 79 
PL 79 
FIN-68601 Jakobstad 
FIN-68601 Pietarsaari 

Uudenkaupungin tulli 
Satamatie 9 
FIN-23500 Uusikaupunki 

Tampereen tulli 
Uimalankatu 1 
PL 133 
FIN-33101 Tampere 

Vaasan tulli 
Sisäsatama 
PL 261 
FIN-65101 Vaasa 

Jyväskylän tulli 
Vasarakatu 8 
PL 39 
FIN-40321 Jyväskylä 

ÅLANDS TULLDISTRIKT  
Mariehamns tull 
Torggatan 16, Ämbetshuset 
PB 40 
FIN-22101 Mariehamn, Åland 

Eckerö tull 
FIN-22270 Eckerö 
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Långnäs tull ITÄINEN TULLIPIIRI 
Lappeenrannan tulli 
Terminaalinkatu 5 
PL 66 
FIN-53100 Lappeenranta 

Haminan tulli 
PL 17  
FIN-49461 Hamina 

Joensuun tulli  
Kauppakatu 40 
PL 72 
FIN-80101 Joensuu 

Kotkan tulli  
Merituulentie 424 
FIN-48310  Kotka 

Kuopion tulli 
Syväsatama Kumpusaari 
PL 68 
FIN-70701 Kuopio 

Mikkelin tulli  
Tullikatu 2 
FIN-50100 Mikkeli 

Savonlinnan tulli 
Teollisuustie 2 
FIN-57230 Savonlinna 

Iisalmen tulli  
Teollisuuskatu 2 
FIN-74120 Iisalmi 

Kouvolan tulli 
Tehontie 25 
PL 9 
FIN-45101 Kouvola 

Niiralan tulli  
FIN-82675 Niirala 

Nuijamaan tulli 
FIN-54230 Nuijamaa  
 

Imatran  tulli 
Pietarintie 1 
FIN-55610 Imatra 

Vaalimaan tulli 
Vaalimaantie 2990 
FIN-49900 Virolahti 

Vainikkalan tulli   
FIN-54270 Vainikkala 

Varkauden tulli 
Pirnankatu 1 
PL 108 
FIN-78201 Varkaus 

Uukuniemen tulli 
Tulli  
FIN-59730 Uukuniemi 

POHJOINEN TULLIPIIRI  
Tornion tulli 
Hallituskatu 1 
PL 47 
FIN-95401 Tornio 

Kemin tulli  
Ajoksentie 748 
PL 49 
FIN-94101 Kemi 

Rovaniemen tulli  
Lapinkävijäntie 2 
PL 47 
FIN-96101 Rovaniemi 

Sallan tulli  
FIN-98920 KELLOSELKÄ 

Aavasaksan tulli 
FIN-95620 AAVASAKSA 

Pellon tulli  
FIN-95700 PELLO 

Muonion tulli 
FIN-99300 MUONIO 

Karesuvannon tulli  
FIN-99470 KARESUVANTO 

Kilpisjärven tulli  
FIN-99490 KILPISJÄRVI 

Kivilompolon tulli 
Ruijantie 3608 
FIN-99440 LEPPÄJÄRVI 

Karigasniemen tulli 
FIN-99950 KARIGASNIEMI 

Utsjoen tulli  
FIN-99980 UTSJOKI 

Ivalon tulli  
PL 18 
FIN-99801 IVALO 

Raja-Joosepin tulli 
MURBUSS 
FIN-99801 IVALO  

Polmak Tollstasjon 
Polmakin tulli 
N-9845 Tana, Norge  
FIN-99980 UTSJOKI 

Neiden Tollstasjon 
Näätämön tulli, A778 
9930 Neiden, Norge 
FIN-99800 IVALO 

Oulun tulli  
Poikkimaantie 16 
PL 56 
FIN-90401 Oulu 

Raahen tulli 
Fellmaninpuistokatu 1 
PL 38 
FIN-92101 Raahe 

Vartiuksen tulli   
Kostamustie 1658 
FIN-88930 Lentiira 

Kajaanin tulli  
Teknosampo, Kehräämöntie 7 
Teknologiapuisto 
PL 119 
FIN-87400 Kajaani 

  

 
 
2.    Pristojni laboratoriji 

Alkoholintarkastuslaboratorio (ACL) 
Heidehofintie 4 
PL 279 
FIN-01301 Vantaa 
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V.    FRANCIJA     

1. Pristojni organi in agencije 

Direction générale des 
douanes et droits indirects 
Sous-direction des droits 
indirects et des laboratoires 
23 bis, rue de l’Université 
F-75700 Paris 07 SP 

Direction régionale de DUNKERQUE  
2, rue Paris  
BP 6531 
59386 DUNKERQUE Cedex 1 

BOULOGNE PORT ET 
CRD   
3 rue roger salengro 
plateforme garromanche  
 BP 39 
 62230 OUTREAU 

CALAIS PORT ET CRD   
1 rue lamy  
BP 455   
62225 CALAIS     CEDEX 

DUNKERQUE PORT   
1 q freycinet  
BP 6531   
59386 DUNKERQUE           CEDEX 1 

DUNKERQUE 
TRANSPORTS  
1 q freycinet  
 BP 6531  
 59386 DUNKERQUE           
CEDEX 1 

MARDYCK RAFFINERIE  
 Zi de mardyck  
 BP 75   
 59279 LOON PLAGE 

ARRAS CRD    
 Av d'immercourt  
 BP 906  
 62022 ARRAS            CEDEX   

BETHUNE CRD   
Avenue flemming parc 
d'activites  
BP 815  
62408 BETHUNE        
CEDEX   

RECETTE LOCALE DE 
MONTREUIL     
11 rue la licorne  
BP 45   
62170 MONTREUIL SUR 
MER 

RECETTE LOCALE DE 
STEENVOORDE    
Aire douaniere de calicanes 400 route 
de pop 
59270 GODEWAERSVELDE               

RECETTE LOCALE DE 
SAINT OMER    
34, rue des madeleines  
62500 SAINT OMER 

RECETTE LOCALE DE 
LENS  
Rue paul bert (groupe 
scolaire)  
 62300 LENS 

RECETTE LOCALE DE ST POL SUR 
TERNOISE  
 18 rue de l'eglise     
 62550 PERNES EN ARTOIS             

Direction régionale de 
VALENCIENNES   
41, Bvd Watteau  
BP 459  
59322 VALENCIENNES      
CEDEX    

VALENCIENNES CRD    
 Zi n.2  
 BP 700  
 59309 VALENCIENNES        
CEDEX   

CAMBRAI CRD    
 Z i de fontaine notre dame   
 59400CAMBRAI              CEDEX   

BETTIGNIES 
MAUBEUGE CRD   
Route de mons 
59600 BETTIGNIES 

RECETTE LOCALE DE 
DOUAI    
Zone industrielle de 
dorignies  
59500 Douai  

RECETTE LOCALE DE AVESNES 
LES AUBERT   
5 rue camelinat   
59129 AVESNES LES AUBERT 

RECETTE LOCALE DE 
SOMAIN   
 Zi de dorignies  
59500 DOUAI                        

Direction régionale de 
PICARDIE   
39, rue Pierre Rollin  
 BP 009 
 80091AMIENS             
Cedex3   

AMIENS CRD    
 Zi, rue de poulainville  
 BP 12 13  
 80012 AMIENS               CEDEX 1 

COMPIEGNE CRD   
 Zac de mercieres av 
marcellin berthelot  
 BP 80553  
 60205 COMPIEGNE            
CEDEX   

SAINT QUENTIN CRD  
 rue a. parmentier  
 BP 243  
2105ST QUENTIN       
CEDEX   

RECETTE LOCALE ABBEVILLE  
Rue ventose  
BP 630    80144 ABBEVILLE            
CEDEX   

RECETTE LOCALE DE 
BEAUVAIS     
 Aeroport de beauvais tille  
 60000 BEAUVAIS               
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RECETTE LOCALE DE 
DOULLENS   
 9 avenue du marechal foch  
 80600 Doullens                     

RECETTE LOCALE DE ALBERT  
 2 a rue paul bert  
 80300 Albert                       

RECETTE LOCALE DE 
CHATEAU THIERRY   
 Residence du port n 302 c 
7/8 quai couesnon   
 2400 CHATEAU 
THIERRY   

RECETTE LOCALE DE 
LAON   
15 place des droits de 
l'homme   
 2000 LAON 

Direction régionale de LILLE   
 5, rue de Courtrai  
 BP 683  
59033 LILLE                Cedex 

RONCQ CRD   
 Cit de roncq  
 BP 67  
 59435 RONCQ CEDEX      

ROUBAIX CRD   
 Tour mercure 7 eme etage  
 BP 739  
 59066 ROUBAIX     
CEDEX 0 

LESQUIN CRD    
 1 rue descats 
BP 309   
59813 LESQUIN          CEDEX 

LILLE CRD  
 Place leroux de 
fauquemont  
59000 LILLE 

Laboratoire interrégionnal de 
Lille  
Centre Certia 369, rue Jules 
Guesde  
 59651 Villeneuve-d'Ascq    
CEDEX   

Direction régionale de NANCY   
 Hôtel des Finances, rue Cyfflé  
 BP 061 
 54036 NANCY            CEDEX 

MONT SAINT MARTIN 
CRD   
Hotel des impots 14 avenue 
andre malraux 
 54400 LONGWY    

BAR LE DUC CRD     
 Gare sncf  
 BP 508 
 55012 BAR LE DUC   
CEDEX   

EPINAL CRD    
 Zone de la voivre 16 avenue pierre 
blanck  
BP 1028  
 88050 EPINAL         CEDEX 9 

NANCY AEROPORT 
CRD   
 150 rue alfred krug  
 BP CS 521  
54052 NANCY             
CEDEX   

SAINT DIE CRD    
 Rue de la gare  
 BP 249  
 88107 SAINT DIE       
CEDEX   

RECETTE LOCALE DE 
LONGUYON   
Rue albert lebrun  
54260 Longuyon    

RECETTE LOCALE DE 
MONTMEDY     
 Quartier proner rue du 
commandant menard  
BP 25  
55600 Montm.dy 

RECETTE LOCALE DE 
VERDUN    
 Place maurice genevoix  
 55100 Verdun   

RECETTE LOCALE DE BRIEY 
  
 25 impasse st antoine  
 BP 39  
54150 BRIEY                CEDEX   

RECETTE LOCALE DE 
ETAIN   
 Rue justin paul  
 55400 Etain   

RECETTE LOCALE DE 
LUNEVILLE    
 Hotel des finances 4, rue 
edmond delorme  
 54300 LUNEVILLE   

RECETTE LOCALE DE SAINT 
NICOLAS   
29, rue charles courtois   
 54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT 

RECETTE LOCALE DE 
RAMBERVILLERS    
1, rue saint pierre  
 88700 Rambervillers   

RECETTE LOCALE DE 
NEUFCHATEAU    
 32 bis, avenue du general 
henrys  
BP 253  
 88307 NEUFCHATEAU        
CEDEX   

Direction régionale de METZ    
 25, avenue Foch  
 BP 61074  
 57036 METZ                 CEDEX 

THIONVILLE CRD    
 C.t.r. route d'illange   
 BP 20009   
 57971 YUTZ                 
CEDEX 
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ENNERY CRD    
 Zac d'ennery garolor  
 BP 28  
57365 ENNERY      

SAINT AVOLD CRD    
 Europort - saint - avold  
BP 40031  
 57501 SAINT AVOLD          CEDEX 

RECETTE LOCALE DE 
AUDUN LE TICHE    
 
RECETTE LOCALE DE 
BOUZONVILLE     
20, rue de benting  
 57320 BOUZONVILLE    

RECETTE LOCALE DE 
METZ   
 27 place st.thiebault  
 BP 20832  
 57013 METZ               
Cedex 0 

RECETTE LOCALE DE WOIPPY  
  
 Hotel de ville rue marechal foch  
 BP 812  
 57148 WOIPPY               CEDEX   

RECETTE LOCALE DE 
BOULAY    
1, rue alexis weber  
 57220 BOULAY       

RECETTE LOCALE DE 
ROMBAS    
 1a,place de l'hotel de ville  
 57120 ROMBAS 

RECETTE LOCALE DE 
SARREGUEMINES    
13 rue pasteur   
BP 21009  
57214 SARREGUEMINES        
CEDEX 

RECETTE LOCALE DE 
FORBACH    
 Rue jean jaures   
 57600 FORBACH     

RECETTE LOCALE DE 
SARREBOURG   
 Rue auguste lumiere  
 BP 20254  
 57402 SARREBOURG           
CEDEX 

RECETTE LOCALE DE BITCHE  
  
 6, rue de la poste   
 57230 BITCHE   

RECETTE LOCALE DE 
PHALSBOURG   
 1, rue lobau  
 57370 PHALSBOURG     

RECETTE LOCALE DE 
FAULQUEMONT  
1, rue de l'hotel de ville   
 57380 FAULQUEMONT    

Direction de STRASBOURG    
 11, avenue de la Liberté   
 BP1004   
 67070 Strasbourg         CEDEX 

REICHSTETT 
RAFFINERIE   
 BP 23440  
 67455 MUNDOLSHEIM 
CEDEX 

HAGUENEAU CRD    
 90 route de bischwiller  
 BP 257  
 67504 HAGUENAU 
CEDEX   

LAUTERBOURG CRD   
 BP D  
 67630 LAUTERBOURG     

STRASBOURG 
ENTZHEIM    
 Aerop. internat.de 
strasbourgbatiment st exu 
BP 33  
 67960 ENTZHEIM 
CEDEX 

MOLSHEIM CRD   
 48 rue de la hardt  
 BP 171 
 67125 MOLSHEIM     
CEDEX   

Direction de STRASBOURG  
 11, avenue de la Liberté   
 BP1004    67070 Strasbourg           
CEDEX  

STRASBOURG CRD    
 85 route du rhin   
 BP 27  
 67017 STRASBOURG         
CEDEX  

Laboratoire interrégionnal de 
Strasbou 
11, rue de la Liberté  
 BP 1004  
 67070 STRASBOURG    

STRASBOURG PORT PETROLE  
 53 quai jacoutot  
 BP 9  
 67015 STRASBOURG           CEDEX 

RECETTE LOCALE DE 
WISSEMBOURG 
 Route de schweigen  
 BP 6  
 67162 WISSEMBOURG     

RECETTE LOCALE DE 
SAVERNE  
 16, rue du zornhoff  
 BP 124   
 67703 SAVERNE       
CEDEX 

RECETTE LOCALE DE 
BOUXWILLER 
 1, rue de la chancellerie  
 67330 Bouxwiller 

RECETTE LOCALE DE 
SELTZ   
 11, rue de la gare    
 67470 Seltz 
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RECETTE LOCALE DE 
SELESTAT  
 2, rue d'ebersmunster   
 BP   205  
 67604 SELESTAT      
Cedex 

RECETTE LOCALE DE BARR  
 4, rue taufflieb   
 67140 Barr   

RECETTE LOCALE DE 
DAMBACH   
 14, rue du general de 
gaulle 
 67650 DAMBACH-LA 
VILLE    

RECETTE LOCALE DE 
MALENHEIM  
 3, rue du pensionnat    
  67520 MARLENHEIM    

RECETTE LOCALE DE OBERNAI  
 Place des fines herbes  
 67210 Obernai 

RECETTE LOCALE DE 
ROSHEIM 
 95, rue du general de 
gaulle   
  67560 ROSHEIM    

RECETTE LOCALE DE 
VILLE  
 2, rue des potiers   
67220 VILLE  

RECETTE LOCALE DE ILLKIRCH  
2, rue des soeurs  
 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADE   

RECETTE LOCALE DE 
BRUMATH 
 3, place goeffroy velten   
 67170 BRUMATH      

Direction de MULHOUSE  
 13, rue du Tilleul  
 BP 3029  
  68061 MULHOUSE             
CEDEX 

COLMAR CRD   
3 rue denis papin  
 BP 1540  
 68015 COLMAR         CEDEX 

MULHOUSE SAUSHEIM 
CRD  
 1 av du general de gaulle  
 BP 10028   
68391 SAUSHEIM     
CEDEX 

THANN CRD    
 12, rue des capucins     
 BP 85    
 68802 THANN             
CEDEX   

HUNINGUE CRD   
 48, avenue de bale    
 BP 57  
 68330 HUNINGUE    CEDEX 

SAINT LOUIS 
AUTOROUTE  
 Plate-forme douaniere  
 BP 03  
 68301 SAINT LOUIS          
CEDEX  

BALE MULHOUSE 
AEROPORT  
 Aeroport de bale mulhouse-
aerogare fret  
 68300 SAINT LOUIS   

RECETTE LOCALE DE 
GUEBWILLER  
 10, rue du general gouraud   
 68500 Guebwiller 

RECETTE LOCALE DE 
ROUFFACH  
 8, place de la republique   
 68250 Rouffach    
 

RECETTE LOCALE DE 
RIBEAUVILLE   
 1, rue stangenweiher     
 68150 RIBEAUVILLE     

RECETTE LOCALE DE 
KAYSERSBERG  
 4a allee stoecklin   
  68240 KAYSERSBERG        

RECETTE LOCALE DE 
EGUISHEIM  
 7, rue monseigneur stumpf   
 68420 EGUISHEIM      

RECETTE LOCALE DE 
RIQUEWIHR  
 1, rue des remparts   
 68340 Riquewihr   

RECETTE LOCALE DE FERRETTE  
 46, rue du chateau   
 68480 Ferrette 

RECETTE LOCALE DE 
ALTKIRCH   
 1, rue du 2eme cuirassier   
 68130Altkirch   

Direction de CHAMPAGNE 
ARDENNE   
110, rue du Jard    
 BP 382   
  51063 REIMS                
cedex 

CHARLEVILLE MEZIERES CRD  
 Zi du moulin leblanc   
 BP 857  
 8011 CHARLEVILLE MEZIERES   

CHALONS EN 
CHAMPAGNE CRD   
 2 avenue des crayeres zam 
de la veuve    
 51022 CHALONS EN 
CHAMPAGNE CEDEX 

TROYES CRD AEROPORT  
 3, rue de la douane  
 BP 55    
 10602 LA CHAPELLE 
SAINT LUCCEDEX   

CHAUMONT CRD  
 13 rue de l'abattoir   
 BP 2068   
 52903 CHAUMONT             CEDEX 
9 

REIMS CRD   
 Zi des essillards rue gabriel 
voisin  
 BP 308  
51688 REIMS                
CEDEX 2 
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Direction de CHAMPAGNE 
ARDENNE  
110, rue du Jard  
 BP 382  
 51063 REIMS                
cedex 

RECETTE LOCALE DE EPERNAY 
109-111 avenue jean jaures   
 BP 520   
51331 EPERNAY         CEDEX   

RECETTE LOCALE DE 
AVIZE  
76, rue pasteur   
 51190 AVIZE        
 

RECETTE LOCALE DE AY   
 64, boulevard charles de 
gaulle  
 51160 AY      

RECETTE LOCALE DE DORMANS    
 3 bis, rue du mar.chal foch    
 51700 DORMANS      

RECETTE LOCALE DE 
CHATILLON  
 12, rue fontaine corbillon   
 51700 CHATILLON SUR 
MARNE   

RECETTE LOCALE DE 
VERTUS  
Place de l'h.tel de ville   
51130 VERTUS       

RECETTE LOCALE DE BOUZY  
BP 33  
 51150BOUZY     

RECETTE LOCALE DE 
DAMERY  
 4, rue de tarbes   
 BP 53  
 51480 DAMERY       

RECETTE LOCALE DE 
MOUSSY  
 9 place de la paix   
 51200 MOUSSY       

RECETTE LOCALE DE RILLY 
 68, rue de chigny  
51500 RILLY LA MONTAGNE     

RECETTE LOCALE DE 
VERZENAY  
 8, rue arnould quenardel     
 51360 VERZENAY    

RECETTE LOCALE DE 
MONTMIRAIL  
 Rue du rondeau      
 51210 MONTMIRAIL     

RECETTE LOCALE DE BRIENNE  
 4,rue jean jaures   
 10500 BRIENNE-LE-CHATEAU    

RECETTE LOCALE DE 
NOGENT 
29, grande rue saint-laurent    
 10400 NOGENT SUR 
SEINE    
 

Direction de BOURGOGNE  
6, rue Nicolas Berthot  
BP 1508  
21033 DIJON                
CEDEX 

Laboratoire interrégional de Belfort 
 1, rue Heim    
 90000 BELFORT    

AUXERRE CRD   
 6 av de la turgotine  
 BP 33  
 89010 AUXERRE        
CEDEX  

DIJON CRD  
 Zi rue du port   
 BP 78   
 21602 LONGVIC         
CEDEX 

CHALON SUR SAONE CRD 
 1 rue rene cassin   
71100 CHALON SUR SAONE     

MACON CRD  
 416 , quai jouffroy 
d'abbans    
 BP 2041 
 71020 MACON            
CEDEX 

NEVERS CRD  
 25 bd leon blum    
 BP 6   
 58018 NEVERS    

RECETTE LOCALE DE BEAUNE 
13, rue thiers    
 21200 BEAUNE     

RECETTE LOCALE DE 
NUITS ST GEORGES 
 Rue jean mermoz  
 21700 NUITS-SAINT-
GEORGES 

RECETTE LOCALE DE 
CHASSAGNE  
 5, place saint martin  
 21190 CHASSAGNE-
MONTRACHET    

RECETTE LOCALE DE 
MEURSAULT   
 10, rue de lattre de tassigny  
 21190 MEURSAULT     

RECETTE LOCALE DE 
POMMARD    
 Rue de la refene     
 21630 POMMARD     

RECETTE LOCALE DE 
SAVIGNY BEAUNE    
 Place fournier   
 21420 SAVIGNY LES 
BEAUNE     

RECETTE LOCALE DE ALOXE 
CORTON  
Rue planchet   
21420 ALOXE-CORTON    

RECETTE LOCALE DE 
GEVREY CHAMBERTIN   
35, route de beaune   
 21220 GEVREY-
CHAMBERTIN 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 60 / 10. 7. 2002 / Stran 6217 
 
 

 

RECETTE LOCALE DE 
MOREY ST DENIS   
2, rue basse    
 21220 MOREY-SAINT-
DENIS    

RECETTE LOCALE DE CHABLIS  
 10, boulevard de ferrieres  
 89800 CHABLIS    

RECETTE LOCALE DE 
BUXY 
Grande rue 
 71390 BUXY      

Direction de BOURGOGNE  
 6, rue Nicolas Berthot    
 BP 1508 
21033 DIJON                
CEDEX 

RECETTE LOCALE DE CHAGNY    
 18 rue de la boutiere  
 71150 CHAGNY     

RECETTE LOCALE DE 
GIVRY 
 11, place de l'eglise   
 71640 GIVRY    

RECETTE LOCALE DE 
MERCUREY 
 Le bourg  
 71640 MERCUREY     

RECETTE LOCALE DE 
POUILLY/LOIRE  
 Impasse de la mairie   
 58150 POUILLY-SUR-LOIRE   

RECETTE LOCALE DE 
DECIZE 
 12, rue ledru-rollin   
 58300 DECIZE  

RECETTE LOCALE DE 
PREMERY  
10, place de la halle  
58700 PREMERY      

Direction régionale du CENTRE   
10, Boulevard de Verdun    
BP 2427  
 45032 ORLEANS        Cedex 1 

BOURGES CRD    
 Hotel consulaire route 
d'issoudun    
 BP 10  
 18001 BOURGES        
CEDEX   

CHARTRES CRD  
 42 avenue d'orleans      
 28019 CHARTRES      
CEDEX 

ORLEANS CRD    
 Parc d'activites les vallees bat nord rn 
20 
 BP 285 
 45403 FLEURY LES AUBRAIS   
CEDEX   

BLOIS CRD     
 80 rue andre boulle      
BP 709  
41007 BLOIS                
CEDEX   

CHATEAUROUX CRD    
 38 place voltaire    
 BP  503  
 36018 CHATEAUROUX        
CEDEX 

TOURS CRD  
 194,avenue yves farges   
 BP 134  
 37701 SAINT PIERRE DES 
CORPCEDEX   

RECETTE LOCALE DE 
MONTARGIS    
 Antenne des douanes, rue 
du marechal juin. A 
BP   916  
 45209 MONTARGIS    

RECETTE LOCALE DE 
CHATEAUNEUF   
Pavillon de l'horloge    
 45110 CHATEAUNEUF 
SUR LOIRE 

RECETTE LOCALE DE BRIARE  
17, place de la republique  
 45250 Briare      

RECETTE LOCALE DE 
MALESHERBES   
3 route de boigneville   
 45330 Malesherbes    

RECETTE LOCALE DE 
CHATEAUMEILLANT   
Place du 8 mai 1945    
18370 
CHATEAUMEILLANT    

RECETTE LOCALE DE AMBOISE   
 2 rue de la tour      
BP 257   
 37402 AMBOISE         CEDEX   

RECETTE LOCALE DE 
CHINON   
 Centre artisanal n 2 rte de 
cravant   
 37500 CHINON      

RECETTE LOCALE DE 
VOUVRAY     
 1, impasse leon gambetta   
 37210 VOUVRAY      

RECETTE LOCALE DE ST MARTIN 
LE BEAU 
 Rue d'amboise   
 37270 SAINT MARTIN LE BEAU      

RECETTE LOCALE DE 
BLERE  
 13, rue du general de 
gaulle    
 37150 BLERE      

RECETTE LOCALE DE 
BOURGUEIL  
 12, place des halles   
 37140 Bourgueil     

RECETTE LOCALE DE VALENCAY   
12, rue talleyrand     
 36600 VALENCAY      

RECETTE LOCALE DE 
MARTIZAY   
 Place du champ de foire  
 36220 Martizay 
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RECETTE LOCALE DE ST 
GAULTIER  
 68, avenue de lignac  
 36800 Saint-Gaultier 

RECETTE LOCALE DE 
MONTRICHARD   
 Centre administratif rue de la 
chancellerie  
BP 58   
 41402 Montrichard      CEDEX 

RECETTE LOCALE DE 
ST AIGNAN  
 45, rue constant ragot     
 41110 Saint-Aignan     

Direction régionale de 
FRANCHE-COMTE  
 8, rue de la préfecture   
 25031 BESANCON        
Cedex   

BELFORT CRD    
 29 boulevard richelieu   
 BP 495   
  90016 BELFORT        CEDEX   

DELLE CRD  
 56 avenue du general de 
gaulle  
BP 59  
 90101 DELLE             
CEDEX 

MONTBELIARD CRD      
 4 rue du champ de foire   
 BP 167   
 25202 MONTBELIARD         
CEDEX   

VESOUL CRD   
 Zaat ouest  
 BP 381 
70014 VESOUL               CEDEX 

LA FERRIERE SOUS 
JOUGNE    
  25370 LA FERRIERE 
SOUS JOUG 

MORTEAU CRD    
Gare sncf  
 BP 33093  
 25503 MORTEAU       
CEDEX 

PONTARLIER CRD   
 Gare sncf    
 BP 317 
 25304 PONTARLIER           CEDEX 

BESANCON CRD   
 Zac de valentin  
BP 3010  
 25045 BESANCON             
CEDEX 

LONS LE SAUNIER CRD   
 Rue blaise pascal    
 BP 380  
 39016 LONS LE SAUNIER   
CEDEX 

SAINT CLAUDE CRD   
 3 rue du miroir   
 BP 147  
 39205 SAINT CLAUDE         CEDEX 

RECETTE LOCALE DE 
FOUGEROLLES  
 8 place de l'hotel de ville     
 70220 FOUGEROLLES     

RECETTE LOCALE DE 
BAUME LES DAMES  
 2 place du general de gaulle    
 25110 BAUME LES 
DAMES    

RECETTE LOCALE DE ORGELET 
BOURGET  
 3 place aux vins   
 39270 ORGELET 

RECETTE LOCALE DE 
ARBOIS  
 6 rue de l'hotel de ville  
 BP 15 
 39601 ARBOIS            
CEDEX 

Direction régionale deLYON   
 6, rue Charles Biennier  
 BP 2353  
 69215 LYON              
Cedex02 

LABORATOIRE INTERREGIONAL 
DE LYON  
21, rue Gilibert 
 69002 LYON      

RECETTE LOCALE DE 
CHAMPAGNOLE   
 10 avenue de la 
republiqure    
 BP 88  
 39303 CHAMPAGNOLE     
CEDEX  

LYON CHASSIEU CRD  
 56 av du progres   
  BP 88   
 69684 CHASSIEU       
CEDEX 

LYON VILLE CRD  
 41 avenue condorcet   
BP 2125  
 69603 VILLEURBANNE         
CEDEX 

FEYZIN RAFFINERIE   
 BP 29  
 69552 FEYZIN               
CEDEX   

VILLEFRANCHE SUR 
SAONE CRD  
 520 rue leon jacquemaire 
zone portuaire  
 BP 297  
69665 VILLEFRANCHE 
SUR SAONCEDEX 

L'ISLE D'ABEAU VILLE 
NOUVELLE CRD  
L'isle d'abeau chesnes 19, rue de 
bretagne  
 BP 714  
 38297 ST QUENTIN FALLAVIER 
CEDEX   

LYON SATOLAS   
 Aeroport lyon-saint-
exupery    
 BP 309  
 69125 LYON-SAINT-
EXUPERY AE CEDEX 
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PRIVAS CRD   
 Zi la plaine du lac    
 BP 610  
 7006 PRIVAS              
CEDEX 

SAINT ETIENNE CRD    
 Zi de verpilleux, 1 rue necker   
 BP 657  
42042 SAINT ETIENNE        CEDEX 

VALENCE CRD     
 Z.i.port fluvial      
 BP 4   
 26801 PORTES LES 
VALENCE   CEDEX 

RECETTE LOCALE DE 
CONDRIEU   
Rue des cotes du rhone 
residence des vignes   
 69420 CONDRIEU     

RECETTE LOCALE DE BEAUJEU    
 Place de la liberte   
 69430 BEAUJEU 

RECETTE LOCALE DE 
FLEURIE    
 69820 FLEURIE       

RECETTE LOCALE DE 
SAINT ETIENNE LES OUL 
19, rue de l'.glise  
69460 SAINT-ETIENNE-
LES-OUL  

RECETTE LOCALE DE VILLIE 
MORGON    
 Route de fleurie    
 69910 VILLIE-MORGON    

RECETTE LOCALE DE 
JULIENAS 
 Place de l'eglise   
 69840 JULIENAS     

RECETTE LOCALE DE 
VIENNE 
 Centre des impots 12, rue 
jean moulin  
 BP   107  
 38209 Vienne               
Cedex 

RECETTE LOCALE DE 
MONTELIMAR   
 22, av gaston vernier z.a. du meyrol  
 BP 268  
 26206 MONTELIMAR           CEDEX   

RECETTE LOCALE DE 
ROANNE   
 Avenue de la marne    
 42300Roanne   

RECETTE LOCALE DE 
ROMANS   
 Rue charles mossant 
residence helene boucher  
 26300 BOURG DE PEAGE    

RECETTE LOCALE DE 
PIERRELATTE  
 Place alfred de vigny, bat e5  
 BP    90  
 26701 Pierrelatte          CEDEX   

RECETTE LOCALE DE 
AUBENAS   
 43 bd jean mathon    
 BP 93   
 7202 AUBENAS              
CEDEX  

RECETTE LOCALE DE 
TOURNON   
 123, avenue du 8 mai 1945  
 BP 110  
 7301 TOURNON S/RH.NE 
CEDEX   

RECETTE LOCALE DE 
MONTBRISON     
14 avenue thermale     
 42600 Montbrison     

RECETTE LOCALE DE 
ST GALMIER   
5, place aristide briand      
 42330 Saint-Galmier   

RECETTE LOCALE DE 
BOEN S/LIGNON   
 14, rue de lyon     
 BP 56   
 42130 BOEN               
CEDEX   

RECETTE LOCALE DE TAIN 
L'HERMITAGE    
7 rue lanterne    
 26600 TAIN L'HERMITTAGE    

Direction régionale de 
CHAMBERY    
 1, rue Waldeck-Rousseau  
 BP 1154   
73011 CHAMBERY             
CEDEX 

GRENOBLE CRD   
 18 av de l'ile brune    
 BP 410  
 38524 SAINT EGREVE         
CEDEX 

CLUSES CRD     
 355, avenue d'italie    
 74312 CLUSES               CEDEX   

CHAMBERY CRD    
 Rue f. esclangon    
 BP 1154  
73011 CHAMBERY             
CEDEX 

RECETTE LOCALE DE 
ALBERTVILLE  
 26 av des chasseurs alpins  
 BP   118  
 73207 ALBERTVILLE          
CEDEX 

RECETTE LOCALE DE 
MONTMELIAN   
 Place albert serraz     
 73800 MONTMELIAN      

RECETTE LOCALE DE 
SAINT JEAN DE 
MAURIE 
321,avenue henri falcoz  
 BP 77  
 73303 SAINT-JEAN-DE-
MAURIEN   
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RECETTE LOCALE DE 
YENNE   
 53 place charles dullin    
  73170 Yenne     

Direction régionale du LEMAN   
6, rue des Alouettes  
 BP 517   
74014 ANNECY           CEDEX   

ANNEMASSE CRD   
 8,rue louis armand     
 BP 363 
 74107 ANNEMASSE           
CEDEX   

THONON PORT CRD     
 Zi de vongy     
 74200 THONON LES 
BAINS   

SAINT JULIEN EN GENEVOIS CRD  
  
 Zac puy saint martin    
 BP 3102  
 74163 SAINT JULIEN EN GENEV 
CEDEX   

ANNECY CRD   
  Zi d'epagny     
BP 517  
 74014 ANNECY          
CEDEX 

DIVONNE    
 BP 6    
1220 DIVONNE LES 
BAINS    CEDEX   

FERNEY VOLTAIRE    
Route de geneve    
 BP 137   
 1216 FERNEY VOLTAIRE    

BELLEGARDE CRD   
 39 av de saint exupery     
 BP 615  
 1206 BELLEGARDE SUR 
VALSER CEDEX 

PONT D'AIN CRD   
 BP 8   
 1160 PONT D'AIN      
CEDEX 

RECETTE LOCALE DE GEX    
107, rue terraux    
1170 Gex 

RECETTE LOCALE DE 
BELLEY   
11 bd de verdun hotel de 
ville 
1300 BELLEY    

RECETTE LOCALE DE 
BOURG EN BRESSE   
 6, rue de la grenouillere   
 BP  1119  
 1010 BOURG-EN-BRESSE   
CEDEX 

RECETTE LOCALE DE CULOZ   
  Place de la roseraie   
 1350 Culoz   

RECETTE LOCALE DE 
MEXIMIEUX   
Le magali - avenue du 
docteur berthier      
 1800 Meximieux     

RECETTE LOCALE DE 
MIRIBEL  
 Place de l'hotel de ville salle 
de l'oranger     
1700 MIRIBEL     

Direction régionale d'Auvergne   
8, rue de Rabanesse   
 BP 15    
 63033 CLERMONT-FERRAND     
Cedex 

AURILLAC CRD    
 Immeuble les violettes 14, 
rue d'humieres  
 BP 513  
 15005 AURILLAC    

CLERMONT FERRAND 
CRD    
 Zi du brezet, rue jules verne   
 BP 99  
 63016 CLERMONT 
FERRAND      

MOULINS CRD     
 13/15 avenue meunier  
 BP 1633  
 3016 MOULINS     

LE PUY EN VELAY CRD  
 Residence les chevaliers st 
jeanrue des chev 
BP 331  
 43012 LE PUY      

RECETTE LOCALE DE 
MONTLUCON  
 Rue albert einstein parc 
d'activites st jacq 
BP   513  
 3100 MONTLUCON    

RECETTE LOCALE DE VICHY    
Antenne des douanes gare sncf  
 BP 2942   
 3209VICYy                CEDEX   
 

RECETTE LOCALE DE 
MARTRES DE VEYRE   
Place jean monnet     
 63730 Martres-de-Veyre     

RECETTE LOCALE DE 
PONTAUMUR   
Avenue du marronnier 
 63380 PONTAUMUR      

RECETTE LOCALE DE CHAMPEIX  
 Rue du pre  
 63320 Champeix    

RECETTE LOCALE DE 
COURPIERE  
 Place de la victoire    
 63120 COURPIERE    
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RECETTE LOCALE DE ST 
POURCAIN   
Rue de la vigerie       
 03500 SAINT-POURCAIN 
S SIOU    

RECETTE LOCALE DE MASSIAC    
 15 rue albert chalvet    
 15500 MASSIAC      

Direction régionale de 
NICE   
18, rue Tonduti  de 
l'escarène  
BP 1459  
 06008 NICE                 
CEDEX 

MONACO CRD   
 Quai antoine 1er immeuble 
n6   
BP 462  
 98012 MONACO         
CEDEX 

NICE AEROPORT   
  Aeroport de nice cote d'azur aerogare 
de fre 
BP 1459  
 06008 NICE                 CEDEX 

CANNES CRD  
 Recette des douanes gare 
maritime  
 BP 159  
 06406 CANNES           
CEDEX 

  NICE  PORT   
 4 quai de la douane   
 BP 1459  
 06008 NICE                 
CEDEX 

RECETTE LOCALE DE MENTON   
  
 Pont st louis av aristide briand  
 BP 19 
 06501 MENTON        CEDEX 

Direction régionale de 
CORSE   
 3, parc Cunéo-d'Ornano  
 BP 328   
 20179 AJACCIO              
cedex 

AJACCIO PORT  
 3 quai l'herminier   
 BP 99   
20000 AJACCIO    

PORTO VECCHIO PORT    
 Lieu-dit la marine  
 BP 143  
 20538 PORTO VECCHIO CEDEX   

BASTIA PORT   
 Batiment des douanes - 
port de commerce de bastia 
BP 54  
 20416 VILLE DI 
PIETRABUGNO CEDEX 

CALVI PORT 
 Port de plaisance     
20260 CALVI     

RECETTE LOCALE DE ALERIA  
 Residence sainte-anne  
 20270 ALERIA    

Direction régionale de 
PROVENCE   
 Hôtel des Douanes 
Boulevard du Château 
double   
 13098 AIX-EN-
PROVENCE       

TOULON LA SEYNE 
PORT ET CRD   
 Carre vauban centre mayol 
traverse des minimes 
BP 1403  
  83056 TOULON         
CEDEX   

TOULON TRANSPORTS    
 Carre vauban centre mayol traverse des 
minimes 
BP 1202  
  83070 TOULON         CEDEX   

AIX EN PROVENCE CRD  
 Immeuble mercure b- 80 
rue charles duchesne  
BP 203   
 13796 AIX EN 
PROVENCE      CEDEX 3 

AVIGNON CRD  
 Zi des courtines 285 rue 
gallias   
 BP 990  
 84094 AVIGNON   CEDEX 
09 

GAP CRD    
 Cite desmichels   
 BP 1609 
 5016 GAP                   

DIGNE CRD     
 Espace beau-de-rochas 
zone commercial saint 
christophe 
BP 9037   
  4990 DIGNE LES BAINS   
CEDEX9 

Direction régionale de 
PROVENCE   
 Hôtel des Douanes 
Boulevard du Château 
double  
  13098 AIX-EN-
PROVENCE      cedex 02 

RECETTE LOCALE DE HYERES   
 685, vieux chemin de toulon, quartier 
la demi lune 
 83400 HYERES   

RECETTE LOCALE DE 
DRAGUIGNAN  
 71, rue paul cezanne   
 83300 DRAGUIGNAN      
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RECETTE LOCALE DE 
BRIGNOLES 
 29, rue de la republique  
 83170 Brignoles 

RECETTE LOCALE DE VIDAUBAN  
  
  9, place de la montagne   
 83550 Vidauban     

RECETTE LOCALE DE 
LA CADIERE   
 36, rue gabriel peri   
 83740 La CADIERE    

RECETTE LOCALE DE 
SAINT CYR SUR MER   
 9, rue victor hugo    
83270 SAINT-CYR-SUR-
MER    

RECETTE LOCALE DE BARJOLS   
 Mairie de barjols, place capitaine 
vincens  
  83670 Barjols    

RECETTE LOCALE DE 
LE BEAUSSET   
 1, rue portalis   
 83330 Le Beausset    

RECETTE LOCALE DE 
CUERS   
 24, rue de la republique     
 83390 CUERS      

RECETTE LOCALE DE LA GARDE    
  
Le jean aicard, rue stalingrad    
 83957 La Garde              

RECETTE LOCALE DE 
OLLIOULES   
13, rue du gros cerveau    
  BP    44  
83190 Ollioules    

RECETTE LOCALE DE 
SAINT MAXIMIN   
 8, bd rey  
83470 SAINT MAXIMIN    

RECETTE LOCALE DE VEYNES  
 4, rue du jeu de paume    
 05400 VEYNES      

RECETTE LOCALE DE 
CAVAILLON   
 96 avenue victor basch   
 84300 CAVAILLON      

RECETTE LOCALE DE 
COURTHEZON   
 10 bld victor hugo  
 84350 COURTHEZON    

RECETTE LOCALE DE CAIRANNE  
 Route de saint romain de malegarde  
 84290 Cairanne 

RECETTE LOCALE DE 
GIGONDAS   
 Chemin de la gardette   
 84190 Gigondas      

RECETTE LOCALE DE 
CHATEAUNEUF   
 Place jean moulin  
 BP 70   
 84232 Chateauneuf du Pape 

RECETTE LOCALE DE VAISON  
 5 rue jules ferry   
 84110 Vaison-la-Romaine    

RECETTE LOCALE DE 
PERNES    
 Avenue de la gare     
 84210 Pernes-les-
Fontaines   

RECETTE LOCALE DE 
VALREAS    
 6,place de la recluse    
 84600 VALREAS     

RECETTE LOCALE DE BOLLENE   
  7, rue du plan de grignan     
  BP 62  
  84502 BOLLENE               

RECETTE LOCALE DE 
SAINT BONNET 
 Rue des ecuries   
 05500 SAINT BONNET    

Direction régionale de 
MEDITERRANEE    
48, avenue Robert Schumann   
13224 MARSEILLE  
CEDEX 1 

LABORATOIRE INTERREGIONAL 
DE MARSEILLE  
146, Traverse Ch. Susini   
 13388  Marseille           Cedex 1 

MARSEILLE PORT   
  48 av robert schuman     
 13224 MARSEILLE            
CEDEX 1 

MARSEILLE 
TRANSPORTS   
 48 av robert schuman     
 13224 MARSEILLE 1 ER      
CEDEX 1 

MARIGNANE AEROPORT   
 Aeroport de marignane     
 BP 5   
 13727 MARIGNANE             

FOS PORT ST LOUIS DU 
RHONE CRD 
 Centre tertiaire mole 
graveleau  
 13518 FOS PORT ST 
LOUIS DU 

FOS SUR MER 
RAFFINERIE   
 Raffinerie esso saf    
 13778 FOS SUR MER   

BERRE RAFFINERIE   
  Usine exercee de berre l'etang  
 BP 105  
 13138 BERRE L'ETANG         

LA MEDE RAFFINERIE  
  
 BP 19   
 13220 CHATEAU NEUF 
LES MARTCEDEX 

LAVERA RAFFINERIE    
 Usine exercee de lavera   
 13117 LAVERA      

PORT DE BOUC PORT ET CRD  
 Le respelido, 109 rue charles nedelec   
 BP 209   
13528 PORT DE BOUC       

RECETTE LOCALE DE 
AUBAGNE   
 248 g avenue des paluds     
 BP 1015  
 13781 AUBAGNE 
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RECETTE LOCALE DE 
BERRE  
  40, avenue roger salengro    
 13130 Berre l'Etang    

RECETTE LOCALE DE ARLES  
 Zone portuaire chemin des segonnaux    
 13200 ARLES   

Direction régionale de 
MONTPELLIER  
 Hôtel des Douanes 18, rue 
Paul Brousse   
 34056 MONTPELLIER        
cedex 1 

BEZIERS CRD   
  44 av jean moulin   
 BP 2014   
 34564 BEZIERS         

MONTPELLIER CRD   
 Zi - 207, avenue du marche gare    
 BP 65589   
34071 MONTPELLIER          CEDEX 
3 

SETE CRD    
 27 quai aspirant herber  
 BP 372  
 34207 SETE                  

MENDE CRD    
 1 bld des capucins    
 BP 138  
 48005 MENDE                 

NIMES CRD   
 53 av jean jaures  
 BP 27036  
30910 NIMES            CEDEX 2 

RECETTE LOCALE DE 
AGDE    
 Rue neuve gambetta  
 BP   107  
 34302 Agde    

RECETTE LOCALE DE 
CAPESTANG   
 26, avenue de beziers   
 34310 Capestang   

RECETTE LOCALE DE MURVIEL   
 Place louis griffe  
 34490 MURVIEL-lES-BEZIERS   

RECETTE LOCALE DE 
SERIGNAN    
 Avenue de la plage   
 BP 11  
 34410 Serignan   

RECETTE LOCALE DE 
MAUGUIO    
 Eurogare,aeroport de 
montpelliermediterranne  
 34130 MAUGUIO       

RECETTE LOCALE DE PIGNAN   
 Hotel de ville place de la mairie   
 BP 11  
 34570 Pignan 

RECETTE LOCALE DE 
FRONTIGNAN    
12, avenue du muscat   
 BP   144 
  34112 Frontignan 

RECETTE LOCALE DE 
LUNEL 
 97 av victor hugo   
 BP 218 
 34402 LUNEL     

RECETTE LOCALE DE CLERMONT 
HERAULT  
33, rue doyen ren gosse    
  BP 57  
 34800 Clermont-l'HERAULT    

RECETTE LOCALE DE 
GIGNAC    
 Place du marechal foch  
 BP 6  
 34150 Gignac    

RECETTE LOCALE DE 
GANGES   
Maison des entreprises place 
ferry     
 34190 Ganges 

RECETTE LOCALE DE 
FLORENSAC  
  1bis,avenue jean jaures    
BP 04  
 34510 FLORENSAC     

RECETTE LOCALE DE 
ROUJAN   
 Rue bastard senaux   
 BP 6  
 34320 Roujan 

RECETTE LOCALE DE 
SERVIAN  
 Avenue jean moulin  
 34290 Servian   

RECETTE LOCALE DE PEZENAS   
 Espace laser ave paul vidal de la 
blache  
 BP 78  
 34120 PEZENAS     

RECETTE LOCALE DE 
OLONZAC     
 7, avenue de beziers    
 BP 26  
 34210 OLONZAC     

RECETTE LOCALE DE ST 
CHINIAN 
  Place du marche      
 BP     2  
34360 Saint-Chinian         

RECETTE LOCALE DE SAINT 
HIPPOLYTE    
 45, rue fondeville    
 30170 SAINT-HIPOLLYTE-DU-FO 

RECETTE LOCALE DE 
PONT SAINT ESPRIT  
Caserne pepin, avenue 
doumergue      
 BP 81104   
30130 PONT-SAINT-
ESPRIT      

RECETTE LOCALE DE 
BAGNOLS SUR CEZE  
  Ilot saint gilles        
30200 BAGNOLS-SUR-
CEZE    

RECETTE LOCALE DE 
ROQUEMAURE  
  4, rue paul bert   
 BP 9    

 30150 Roquemaure    

RECETTE LOCALE 
DE BEAUCAIRE  
 7 rue nationale   
 BP 125  

 30302 BEAUCAIRE    
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RECETTE LOCALE 
DE SAINT GILLES   
 32 bis rue emile zola  
 BP 112    

30800 SAINT-GILLES    

RECETTE LOCALE DE 
VAUVERT    
 1 bis rue de la republique maison 
des profesessions liberales 
BP    21 

  36600 VAUVERT    

RECETTE LOCALE DE 
SOMMIERES  
11, quai griolet  
 BP 31045 

  30251 SOMMIERES    

RECETTE LOCALE 
DE AUBAIS            
 
RECETTE LOCALE 
DE UZES 

Direction régionale de 
PERPIGNAN   

7, avenue Pierre Cambres   
 BP 1069  
 66102 PERPIGNAN             

PERPIGNAN CRD   
 Immeuble le carre 3,av de 
rome     
 BP 5156 
 66031 PERPIGNAN            

LATOUR DE CAROL 
ENVEITG CRD 
  Gare sncf  
 66760 ENVEITG      

L'HOSPITALET PAS DE LA CASE    
 9390 L'HOSPITALET    

PORT VENDRES PORT    
 Quai de la douane      
 BP 40  
 66660 PORT VENDRES    

CARCASSONNE CRD   
 Service des douanes de 
carcassonne  
 BP 2004  
11880 CARCASSONNE         
CEDEX 9 

PORT LA NOUVELLE CRD   
2 quai du port      

11210 PORT LA NOUVELLE    

RECETTE LOCALE DE 
ESTAGEL  
Lieu-dit saint-vincent    
 66310 Estagel 

RECETTE LOCALE DE 
MILLAS    
 16, avenue du 8 mai 1945     
 66170 Millas    

RECETTE LOCALE DE 
RIVESALTES   
 Place du gnral de gaulle      

 66600 Rivesaltes     

RECETTE LOCALE DE 
THUIR    
 Centre administratif   
 66300 Thuir    

RECETTE LOCALE DE 
ARGELES    
 2 ter, rue de la gendarmerie    
 66700 ARGELES SUR 
MER   

RECETTE LOCALE DE BANYULS   
 30 rue des orangers   

 66650 Banyuls-sur-mer 

RECETTE LOCALE DE 
ELNE   
  Marche de gros     
  66200 ELNE    

RECETTE LOCALE DE 
SAINT LAURENT     
 Rue urbain paret    
 66250 SAINT-LAURENT-
DE-LA-S   

RECETTE LOCALE DE NARBONNE   
 Immeuble de la douane, route de 
perpignan –rn 9 
 11100 Narbonne      

RECETTE LOCALE DE 
LIMOUX    
 7 , rue grammatique     
 11300 LIMOUX      

RECETTE LOCALE DE 
BRAM    
 2, rue joliot curie    
 11150 BRAM      

RECETTE LOCALE DE CAPENDU   
 Avenue des anciens combattants   
 11700 CAPENDU      

RECETTE LOCALE DE 
RIEUX MINERVOIS  
 Av georges clemenceau   
 11160 RIEUX 
MINERVOIS    

RECETTE LOCALE DE 
TREBES   
15,av des jonquilles  
 11800 TREBES     

RECETTE LOCALE DE LEZIGNAN   
 33, av du marechal foch  
 11200 LEZIGNAN CORBIERES      

RECETTE LOCALE DE 
SALLELES D'AUDE    
 Quai d'alsace      
 11590 SALLELES D 
AUDE    

RECETTE LOCALE DE 
SIGEAN  
 24, avenue de port la 
nouvelle  
 11130 SIGEAN   

RECETTE LOCALE DE TUCHAN    
Place fontaine    
 11350 Tuchan     

Direction régionale de 
MIDI-PYRENEES  
 Hôtel des douanes 7, place 
Alphonse Jourdain 
BP 825   
  31080 TOULOUSE            
Cedex 06 
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AUCH CRD      
 Centre economique du 
garros 1 rue darwin   
 32000 AUCH        

TARBES CRD    
Avenue du president kennedy autoport 
des pyrenees 
BP 1334  
  65013 TARBES               CEDEX 9 

LAVELANET CRD   
  Rue alsace lorraine  
 BP 86   
 9300 LAVELANET   

TOULOUSE BLAGNAC     
 Aeroport zone de fret, bat.h   
 31700 BLAGNAC        

TOULOUSE PORTET CRD  
 Parc d'activite du bois vert 4 avenue de 
la saudrune  
BP 112   
31121 PORTET SUR GARONNE 

ALBI CRD   
 1 rue gabriel pech     
 BP 155    
 81005 ALBI            

CAHORS CRD   
 532 avenue du 7 eme r.i. 
 BP 246  
46005 CAHORS   CEDEX 9 

MAZAMET CRD      
 1 rue de bradford  
 81200 MAZAMET-AUSSILLON   

MONTAUBAN CRD  
 21 rue ingres     
 82000 MONTAUBAN    

RODEZ CRD   
 Zone industrielle d'arsac   
 12850 ONET LE 
CHATEAU   

RECETTE LOCALE DE ARREAU  
 Rue principale   
 65240 ARREAU      

RECETTE LOCALE DE 
CONDOM   
 28 boulevard de la 
liberation    
 32100 CONDOM      

RECETTE LOCALE DE 
EAUZE  
 17 avenue des pyrenees     
 32800 EAUZE     

RECETTE LOCALE DE 
FLEURANCE  
 48 rue adolphe cadeot    
 32500 FLEURANCE       

RECETTE LOCALE DE 
MONTREAL    
 1 place de la mairie    
 32250 MONTREAL       

RECETTE LOCALE DE 
NOGARO   
 14 avenue du general 
leclerc  
 32110 NOGARO      

RECETTE LOCALE DE RISCLE  
 Mairie   
 32400 RISCLE    

RECETTE LOCALE DE VIC 
FEZENSAC  

  Rue lebbe freres    
  32190 VIC-FEZENSAC     

RECETTE LOCALE DE 
SAINT GAUDENS    

70 avenue foch      
 31806 SAINT-GAUDENS     

RECETTE LOCALE DE TOULOUSE   
  6, avenue de fondeyre     
 31200 TOULOUSE     

RECETTE LOCALE DE 
CARAMAN   
 41 rue du temple    

 31460 CARAMAN     
RECETTE LOCALE DE 
MONTREJEAU   
 28 rue des pyrenees   
 31210 MONTREJEAU    

RECETTE LOCALE DE SALIES    
23 boulevard jean jaures  
 31260 SALIES DU SALAT      

RECETTE LOCALE DE 
MILLAU   
  4, rue de la megisserie    
 BP 448   

 12104  MILLAU                
RECETTE LOCALE DE 
CARMAUX  
  5, rue de l'hotel de ville  
  BP    28  
 81400 CARMAUX      

RECETTE LOCALE DE CASTRES 
 Gare routiere - 1er etage place soult    
 81100 CASTRES 

RECETTE LOCALE DE 
ENTRAYGUES    
10 quai du lot    

 12140 ENTRAYGUES SUR 
TRUYER    

RECETTE LOCALE DE 
GAILLAC    
 1 rue du pere gibrat    
 81600 GAILLAC        

RECETTE LOCALE DE GRAULHET    
 Cite administrative 6 place du 
languedoc    
BP 258  
 81305 GRAULHET              

RECETTE LOCALE DE 
GRISOLLES     
10 place du parvis       
82170 GRISOLLES      

RECETTE LOCALE DE 
LISLE SUR TARN  
 2 rue porte peyrole      
  81310 LISLE SUR TARN    

RECETTE LOCALE DE LAUZERTE   
 Rue de la garrigue  
 82110 LAUZERTE    

RECETTE LOCALE DE 
LAVAUR   
20 rue de mailly     
 81500 LAVAUR     

RECETTE LOCALE DE 
PUY L'EVEQUE   
 5 rue des scafignous    
 BP 34   
 46700 PUY-L'EVEQUE   

RECETTE LOCALE DE 
RABASTENS    
13 place guillaume de cunh   
 81800 RABASTENS        

RECETTE LOCALE DE 
SAINT CERE  
23 avenue francois de 
maynard      
 BP 72  
 46400 SAINT-CERE         
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RECETTE LOCALE DE 
VILLEFRANCHE 
D'ALBIGE 
22 avenue d'albi   
 81430 VILLEFRANCHE-
D'ALBIGE     

Direction régionale de BAYONNE   
 6, rue Albert Ier  
 BP 2  
 64109 BAYONNE               

BAYONNE CRD  
 8, allees marines    
 BP 2   
 64109 BAYONNE               

MONT DE MARSAN CRD  
 Res. verdi 233, bd lacaze  
 BP 331  
 40011 MONT DE 
MARSAN        

HENDAYE BEHOBIE   
 Zone de l autoport route de l industrie  
 BP 417   
  64704 HENDAYE               

PAU CRD    
 5 av d'ossau    
 BP 1608  
 64016 PAU                   

RECETTE LOCALE DE 
HASPARREN  
 Centre elgar rue gascoina   
 64240 HASPARREN     

RECETTE LOCALE DE ST JEAN 
PIED DE PORT 
Cite administrative     
  64220 SAINT JEAN PIED DE PORT 

RECETTE LOCALE DE 
DAX   
 12 avenue de la gare   
 BP 311  
40107 DAX       

RECETTE LOCALE DE ST 
PALAIS  
 1, rue thiers       
 64120 Saint-Palais 

RECETTE LOCALE DE AIRE   
 20 bis rue carnot     
 40800 Aire sur l'Adour     

RECETTE LOCALE DE 
PARENTIS  
 Place du 14 juillet centre 
administratif  
 BP 46  
 40160 Parentis-en-Born 

RECETTE LOCALE DE 
PEYREHORADE  
 Rue alsace lorraine     
 40300 Peyrehorade   

RECETTE LOCALE DE 
VILLENEUVE     
30 grand rue    
 40190 Villeneuve-de-Marsan   

RECETTE LOCALE DE 
USTARITZ 
 Centre administratif 
lapurdi    
 64480 Ustaritz   

RECETTE LOCALE DE 
MAULEON  
 7, rue des freres barenne   
 64130 MAULEON     

RECETTE LOCALE DE OLORON 
SAINTE MARIE 
 Cite administrative 14, rue adoue    
 64400 OLORON SAINTE MARIE     

RECETTE LOCALE DE 
ORTHEZ   
 Mairie annexe, place 
d'armes  
 BP 112   
64301 Orthez                 

RECETTE LOCALE DE 
SALIES   

 6 avenue des docteurs foix 
BP 35  
 64270 SALIES DE BEARN   

RECETTE LOCALE DE MONEIN  
 Rue de taillacq    
 64360 Monein    

RECETTE LOCALE DE 
LEMBEYE   
 Mairie - place du marche    
  64350 Lembeye   

Direction régionale de 
BORDEAUX    

 1, quai de la douane    
 BP 60  
 33024 BORDEAUX              

Laboratoire interrégional de Bordeaux  
1, quai de la douane    
 BP 60  
 33000 Bordeaux 

AGEN CRD 
 Centre routier gaussens  
 BP 8  
 47520 LE PASSAGE     

PERIGUEUX CRD     
 Zi de boulazac   
 BP 141  

 24755 TRELISSAC             

BASSENS PETROLES   
 Nouvelle route d'ambes    
 BP 19  
 33530 BASSENS   

BORDEAUX BASSENS 
CRD  
Rue franklin   
 33530 BASSENS     

BORDEAUX MERIGNAC 
AEROPORT  
 Aeroport de bordeaux 
merignac cidex b3 – zone de 
fret  

 33700 MERIGNAC     

ARCACHON PORT  
 Criée municipale 14 bis quai capitaine 
allegre 
 BP 132  
 33311 ARCACHON 

PAUILLAC PORT  
 11 quai paul doumer    
 33250 PAUILLAC     

LE VERDON PORT  
 60 bd de la republique   
 BP 38  

 33123 LE VERDON SUR 
MER   

RECETTE LOCALE DE 
VILLENEUVE S/LOT  
 3, rue d'albert   
 BP 139   
 47303 Villeneuve-sur-Lot 

RECETTE LOCALE DE 
MARMANDE   
 16,bld de mare    
 47200 MARMANDE     
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RECETTE LOCALE DE 
MONFLANQUIN   
 Place des arcades   

 47150 Monflanquin 

RECETTE LOCALE DE DURAS   
Rue c.jauffret    
 47120 DURAS     

RECETTE LOCALE DE 
FUMEL  
 Residence du barry  
 47500 Fumel    

RECETTE LOCALE DE 
MUSSIDAN  
15, place de la republique   

 24400 MUSSIDAN    

RECETTE LOCALE DE 
TERRASSON 
 Place yvon delbos   
 24120 TERRASSON 

RECETTE LOCALE DE 
BERGERAC    
106, rue le bret     
BP 812  
 24108 Bergerac 

RECETTE LOCALE DE 
AMBARES  
 58, rue edmond faulat    

 33440 AMBARES     

RECETTE LOCALE DE MONTAGNE   
 33570 Montagne    

RECETTE LOCALE DE 
FRONSAC  
Lieu-dit despeau     
 33126 Fronsac     

RECETTE LOCALE DE 
POMEROL  
 Place de l'eglise       
 33500 Pomerol   

RECETTE LOCALE DE LUSSAC   
 Rue de lincent     
 33570 Lussac   

RECETTE LOCALE DE 
ST EMILION  
 20, grand pontet   
 33330 Saint-Emilion   

RECETTE LOCALE DE 
LIBOURNE 
 48, rue sabatie   
 33500 Libourne   

RECETTE LOCALE DE BOURG   
 Rue du chateau vieux 
 33710 Bourg-sur-Gironde    

RECETTE LOCALE DE 
BRANNE   
Rue de l'eglise   
 33420 Branne    

RECETTE LOCALE DE 
CASTILLON  
 7, allee de la republique  
 33350 Castillon 

RECETTE LOCALE DE PUJOLS   
33350 Pujols-sur-Dordogne    

RECETTE LOCALE DE 
GUITRES    
 Place de la republique    
 33230 GUITRES    

RECETTE LOCALE DE ST 
ANDRE CUBZAC   
 23 rue emile dantagnan  
 33240 SAINT ANDRE DE 
CUBZAC   

RECETTE LOCALE DE ST FOY  
 138, rue de la republique   
 33220 Sainte-Foy-la-Grande    

RECETTE LOCALE DE 
ST SAVIN   
Rue jacques vergeron     
 33920 Saint-Savin-de-
Blaye      

RECETTE LOCALE DE ST 
MACAIRE    
 Place de l'eglise   
 33490 St Macaire 

RECETTE LOCALE DE BORDEAUX 
CHARTRON  
 10 bis, rue foy   
 33000 Bordeaux    

RECETTE LOCALE DE 
BORDEAUX BRUGES  
 Zi bordeaux fret  
 33521 BRUGES                

RECETTE LOCALE DE 
LANGON     
 12 cours des carmes      
 33210 LANGON       

RECETTE LOCALE DE PODENSAC  
 14, rue de salans    
 33720 Podensac     

RECETTE LOCALE DE 
CADILLAC  
 59, route de branne     
 33410 Cadillac 

RECETTE LOCALE DE 
LESPARRE MEDOC  
 Centre commercial les 
colonnes n.8    
 33340 LESPARRE    

RECETTE LOCALE DE SAUTERNES   
 13, rue principale     
 33210 SAUTERNES    

RECETTE LOCALE DE 
MARGAUX    
 Route de l'eglise    
 33460 Margaux    

Direction des PAYS-DE-
LA-LOIRE  
 7, place Mellinet    
 BP 78410  
 44184 NANTES   cedex 04 

NANTES ATLANTIQUE CRD   
 Aerogare de fret   
 BP 4319  
 44343 BOUGUENAIS            

NANTES TRANSPORTS   
 3 impasse du belem, 
chantenay     
 BP 78410  

 44184 NANTES     CEDEX 4 
DONGES RAFFINERIE    
 Societe elf    
 BP 31   
 44480 DONGES      

SAINT NAZAIRE MONTOIR CRD  
 Rue des morees     
 BP 27  
 44550 MONTOIR DE BRETAGNE     

ANGERS CRD     
 4 av joxe     
 BP 3623  

 49036 ANGERS   CEDEX 01 
CHOLET CRD    
 6 rue du president wilson      
 BP 82122   
49321 CHOLET                

LAVAL CRD     
 55 rue du depot  
 BP 2235  
  53022 LAVAL                CEDEX 9 

LE MANS CRD     
 96 rue de l'angeviniere    
 BP 21054  

 72001 LE MANS   CEDEX 1 
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SAUMUR CRD   
 7, place de la poterne     
 BP 59  
49426 SAUMUR-CEDEX      

LA ROCHE SUR YON CRD     
 Za bell 43, rue charles bourseul   
 BP 333  
 85008 LA ROCHE SUR YON      

LES SABLES D'OLONNE 
CRD    
 Quai archereau     
 BP 378   
 85119 LES SABLES 
D'OLONNE   

RECETTE LOCALE DE 
CLISSON     
1, route de cugand     
 44190 Clisson    

RECETTE LOCALE DE LOROUX 
BOTTEREAU  
 2,rue du jeu de paume     
 44430 Le Loroux-Bottereau     

RECETTE LOCALE DE 
VALLET   
 1, place charles de gaulle  

 44330 Vallet   
RECETTE LOCALE DE 
VERTOU    
 3, rue du 11 novembre     
 44120 Vertou        

RECETTE LOCALE DE 
MACHECOUL   
 19,rue saint-honor.   
 44270 Machecoul     

RECETTE LOCALE DE 
LEGE   

 10,rue de la chaussee   
 44650 LEGE     

RECETTE LOCALE DE 
MAISDON SUR SEVRE  
4, rue des abbes courtats  
 44690 MAISDON-SUR-
SEVRE   

RECETTE LOCALE DE SAINT 
PHILBERT 
 4, rue des deas     
 44310 Saint-Philbert-de-Grandlieu 

RECETTE LOCALE DE 
SAINT FIACRE SUR 
MAINE 
6, place de l'eglise  

 44690 SAINT-FIACRE-SUR-
MAIN   

RECETTE LOCALE DE LE 
LANDREAU    
 3,route des moulins   
 44430 Le Landreau   

RECETTE LOCALE DE 
MOUZILLON  
 Le bourg    
 44330 Mouzillon     

RECETTE LOCALE DE 
LE PALLET   
 27 bis, rue saint-vincent     

 44330 Le Pallet   
RECETTE LOCALE DE 
MONNIERES   
 Place de l'eglise   
 44690 MONNIERES      

RECETTE LOCALE DE LA 
CHAPELLE HEULIN  
 7 rue chanoine mahot    
 44330 LA CHAPELLE-HEULIN     

RECETTE LOCALE DE 
LA HAIE FOUASSIERE  
 8, rue du bois geffray    

 44690 LA HAIE-
FOUASSIERE    

RECETTE LOCALE DE 
BOUAYE  
 9, rue de nantes  
 44830 Bouaye     

RECETTE LOCALE DE DURTAL  
 88 bis, rue saint-pierre  
 49430 Durtal    
  

RECETTE LOCALE DE 
BEAUFORT VALLEE  
 16, rue bourguillaume      
 49250 BEAUFORT-EN-
VALLEE    

RECETTE LOCALE DE 
CHALONNES SUR LOIRE 
 Avenue du 8 mai 1945   
 49290 CHALONNES-
SUR-LOIRE      

RECETTE LOCALE DE THOUARCE   
 8, rue rabelais   
 49380 THOUARCE     

RECETTE LOCALE DE 
ROCHEFORT SUR 
LOIRE  
Mairie place de l'hotel de 
ville    
 49190 ROCHEFORT-
SUR-LOIRE 

RECETTE LOCALE DE 
BRISSAC QUINCE   
15, place georges 
clemenceau    
 49320 BRISSAC QUINCE    

RECETTE LOCALE DE ST 
LAMBERT   
 11, rue rabelais     
 49750 Saint-Lambert-du-Latt    

RECETTE LOCALE DE 
LE CHAMP SUR LAYON   
Annexe mairie rue de 
l'eglise    
 49380 CHAMP-SUR-
LAYON     

RECETTE LOCALE DE 
SAINT AUBIN   
  68, rue du canal de 
monsieur     
 49190 SAINT-AUBIN-DE-
LUIGNE    

RECETTE LOCALE DE POUANCE  
 4, place du pilori  
 49240 POUANCE      

RECETTE LOCALE DE 
LONGUES JUMELLES   
 10, avenue foch    
 49160 LONGUE-
JUMELLES 

RECETTE LOCALE DE 
DOUE LA FONTAINE  
 9, allee jeanne bernard  
 49700 DOUE-LA-
FONTAINE   

RECETTE LOCALE DE 
MONTREUIL BELLAY  
 Rue du chateau     
 49260 Montreuil-Bellay   

RECETTE LOCALE DE 
VIHIERS  
 Maison des services 
publics 2, rue du comte   
 49310 Vihiers 
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RECETTE LOCALE DE 
FLORENT LE VIEL  
2, rue de bretagne    
 49410 Saint-Florent-le-Vieil 

RECETTE LOCALE DE 
MONTREVAULT  
 18, rue foch   
 49110 Montrevault 

RECETTE LOCALE DE 
BONNETABLE   
  3, rue saint-etienne    
 72110 Bonnetable   

RECETTE LOCALE DE ST 
GILLES CROIX DE VIE 
Bd de l'egalite  
  85800 ST GILLES CX DE 
VIE   

RECETTE LOCALE DE BEAUVOIR    
 Place de l'hotel de ville   
 85230 BEAUVOIR-SUR-MER     

RECETTE LOCALE DE 
CHATAIGNERAIE  
 52, rue de la republique    
 85120 LA 
CHATAIGNERAIE    

RECETTE LOCALE DE 
POUZAUGES  
 5, place de l'hotel de ville   
 BP 253  
 85702 Pouzauges             

RECETTE LOCALE DE MONTAIGU    
Residence d'elbee 14, cours du mail      
 85600 MONTAIGU    

RECETTE LOCALE DE 
CHANTONNAY    
 10, rue colineau    
 85110 Chantonnay     

Direction de BRETAGNE      
 8, cours des Alliés   
 CS 11205  
 35012 RENNES    cedex 12 

LORIENT PORT ET CRD      
 94 av de la perriere    
 BP 2123  
  56321 LORIENT               

VANNES CRD     
  18 avenue gontran 
bienvenu zi du prat    
 BP C.P. 37 
 56037 VANNES                

BREST PORT ET CRD   
 14 quai de la douane      
 BP 60711  
 29607 BREST                 

QUIMPER CRD      
 5 bis, rue joseph cugnot     
 29000 QUIMPER     

RENNES CRD    
 Rue de la frebardiere    
 BP 57219  
 35572 CHANTEPIE      

SAINT BRIEUC CRD     
 Zac du plateau 2 ave du 
chalutier sans pitie 
BP 320  
 22193 PLERIN      

SAINT MALO PORT ET CRD         
 Fort du naye      
 BP 151   
 35408 SAINT MALO            

RECETTE LOCALE DE 
PLOERMEL  
 3 rue de l'union   
 56800 PLOERMEL     

RECETTE LOCALE DE 
ROCHE BERNARD   
 Mairie   
 56130 LA ROCHE 
BERNARD     

RECETTE LOCALE DE 
LANDERNEAU   
 11 rue des capucins     
  29413 LANDERNEAU     

RECETTE LOCALE DE 
LANDIVISIAU  
 Place du champ de foire      
 BP    52  
 29406 LANDIVISIAU        

RECETTE LOCALE DE 
ROSPORDEN    
 7, place du general de 
gaulle    
 29140 ROSPORDEN       

RECETTE LOCALE DE DINAN    
 Centre pavie   
 22100 QUEVERT     

RECETTE LOCALE DE 
ROSTRENEN  
 35, rue ollivier perin    
 22110 ROSTRENEN    

Direction de POITIERS      
Hôtel des douanes, Bvd 
Salvador Allende    
 86000 POITIERS    

ANGOULEME CRD    
 264 rue de Perigueux     
 16022 ANGOULEME    

COGNAC CRD    
 Zi de merpins    
 BP 138   
 16108 COGNAC                

NIORT CRD     
 Centre rail route bp 28   
 BP 28   
 79260 LA CRECHE             

BRIVE LA GAILLARDE CRD   
 Aerodrome brive laroche bp 427    
 BP BP427  
 19311 BRIVE LA GAILLARDE CE   

 GUERET CRD   
 1, av fayolle   
 BP 195 
  23004 GUERET     

LIMOGES CRD   
 53 rue theodore bac  
 87100 LIMOGES               

POITIERS CRD   
 27 rue des entrepreneurs      
 BP 1155    
86062 POITIERS             CEDEX 09 

ROCHEFORT 
TRANSPORT     
 2 av charles de gaulle    
 BP 143   
17306 ROCHEFORT            

LA ROCHELLE PALLICE   
  Bd emile delmas       
  BP 2093   
 17010 LA PALLICE            

RECETTE LOCALE DE JARNAC   
 97 rue pasteur     
16200  Jarnac    

RECETTE LOCALE DE 
BARBEZIEUX  
 27 rampe des mobiles   
 16300 Barbezieux    
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RECETTE LOCALE DE 
BLANZAC   
 Hotel de ville    
 16250 Blanzac    

RECETTE LOCALE DE CHALAIS    
 5bis,place de l'hotel de ville      
 16210 Chalais   

RECETTE LOCALE DE 
CHATEAUNEUF    
 Rue alfred de vigny      
 16120 Chteauneuf-sur-
Charen 

RECETTE LOCALE DE 
CHERVES   
 Place du champ de foire    
 16370 Cherves-Richemont    

RECETTE LOCALE DE LA 
ROCHEFOUCAULD  
 Rue thibaud      
 16110 La Rochefoucauld 

RECETTE LOCALE DE 
MANSLE   
 Place de l'europe   
 16230 Mansle   

RECETTE LOCALE DE 
ROUILLAC     
  10, place thiers  
 16170 Rouillac  

RECETTE LOCALE DE 
SEGONDIGNY   
 1,place de l'hotel de ville   
 79130 Secondigny 

RECETTE LOCALE DE 
SEGONZAC  
  Rue millardet     
  16130 Segonzac     

RECETTE LOCALE DE 
SAINT MEME LES 
CARRIE 
Le bourg   
 16720 SAINT-MEME-LES 
CARRIE   

RECETTE LOCALE DE THOUARS   
 27, place saint-medard     
 BP 249     
79104 Thouars               

RECETTE LOCALE DE 
AYEN   
 Htel de ville      
 19310 Ayen        

RECETTE LOCALE DE 
EGLETONS   
 5, rue champoulie    
 BP 31  
  19300 Egletons 

RECETTE LOCALE DE 
EYMOUTIERS  
 Rue saint-psalmet     
 87120 Eymoutiers 

RECETTE LOCALE DE 
MEYSSAC  
 Place du champ de foire   
 19500 Meyssac   

RECETTE LOCALE DE 
ROYAN 
 10 rue tartane      
17200 Royan     

RECETTE LOCALE DE ARCHIAC 
 Place de la mairie  
 17520 Archiac 

RECETTE LOCALE DE 
AULNAY  
 5, place charles de gaulle 
 17470 Aulnay     

RECETTE LOCALE DE 
BURIE  
 Place de l'htel de ville    
 17770 Burie 

RECETTE LOCALE DE COZES 
  8, rue de l'htel de ville 
 17120 Cozes   

RECETTE LOCALE DE 
GEMOZAC    
 30, rue carnot     
 17260 GEMOZAC     

RECETTE LOCALE DE 
JONZAC   
 18, rue paul bert  
 BP 79  
 17502 Jonzac   

RECETTE LOCALE DE MATHA    
 1, rue des lavoirs   
17160 Matha     

RECETTE LOCALE DE 
MIRAMBEAU   
 Place de la mairie   
 17150 Mirambeau     

RECETTE LOCALE DE 
MONTENDRE   
 Rue de l'htel de ville   
 17130 Montendre    

RECETTE LOCALE DE 
MONTGUYON    
4 ,allee des platanes     
 17270 Montguyon    

RECETTE LOCALE DE 
PONS   
  4, cours jules ferry     
 17800 Pons    

RECETTE LOCALE DE 
SAINTES  
 4, cours charles de gaulle   
 17108 Saintes   

RECETTE LOCALE DE SAINT 
GENIS  
 Rue de la mairie   
 17240 SAINT-GENIS-DE-SAINTO    

RECETTE LOCALE DE 
SAINT PIERRE 
D'OLERON 
20, rue de la republique       
 BP 29  
17310 SAINT-PIERRE-
D'OLERON   

RECETTE LOCALE DE 
SAINT JEAN D'ANGELY 
 2, rue jelu    
 17416 SAINT-JEAN-
D'ANGELY      

Direction de BASSE-NORMANDIE   
 44, quai Vendoeuvre    
 BP 3131 
14019 CAEN                 cedex 12 

CHERBOURG PORT ET 
CRD   
 1 quai du general lawton 
collins   
 BP 735  
 50107 CHERBOURG          

SAINT LO CRD      
 1 place saint croix      
 BP 240  
 50010 SAINT LO              

ALENCON CRD     
 Zat du londeau      
 BP 753  
 61041 ALENCON               

CAEN PORT ET CRD    
 151 cours cafarelli    
 BP 3043  
 14120 MONDEVILLE        
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HONFLEUR PORT ET 
CRD   
 4 quai le paulmier     
 BP 46   
 14601 HONFLEUR              

RECETTE LOCALE DE GRANVILLE   
 78 rue du port     
 BP   429  
 50404 GRANVILLE             

RECETTE LOCALE DE 
AVRANCHES    
 5 rampe d'olbiche       
 50300 AVRANCHES      

RECETTE LOCALE DE ST 
HILAIRE DU HARCOUET 
51 rue delaporte   
 50600 SAINT HILAIRE 
DU HARCOUET 

RECETTE LOCALE DE LISIEUX  
56 bd herbet fournet      
 14100 LISIEUX      

RECETTE LOCALE DE 
BAYEUX   
 85 rue saint jean      
 BP 418  
14404 BAYEUX    

Direction de ROUEN   
 Hôtel des douanes 13, av. 
du mont Riboudet  
 BP 4084    
76022 ROUEN                 

Laboratoire interrégional de Rouen  
 13, avenue du mont Riboudet     
 76037 ROUEN                  

CAUDEBEC EN CAUX 
CRD    
 Maulevrier saint gertrude    
 BP 16   
 76490 CAUDEBEC EN 
CAUX    

PETIT COURONNE 
RAFFINERIE   
 76650 PETIT COURONNE   

ROUEN PORT    
 Hotel des douanes, 13 av du mont 
riboudet  
BP 4084  
 76022 ROUEN                CEDEX 3 

DIEPPE PORT CRD      
 1 rue descroizilles       
 BP 222     
76202 DIEPPE                

EVREUX CRD    
 977,rue de cocherel   
 BP 3234  
  27032 EVREUX                

ROUEN CRD    
 C.r.d de rouen    
 76805 SAINT ETIENNE ROUVRAY 

RECETTE LOCALE DE 
LE TREPORT  
Antenne des douanes quai 
e.gele      
BP 45  
 76470 LE TREPORT     

RECETTE LOCALE DE 
AUMALE   
35 rue du baillage    
76390 Aumale   

RECETTE LOCALE DE LOUVIERS   
 Hotel des impots place de la demi lune    
 27400 LOUVIERS   

RECETTE LOCALE DE 
PONT AUDEMER  
 11 av de l europe  
 27500 PONT AUDEMER   

RECETTE LOCALE DE 
FLEURY SUR ANDELLE  
 Mairie   
 27380 FLEURY-SUR-
ANDELLE   

RECETTE LOCALE DE AUFFAY   
 Place de la republique     
 76720 AUFFAY    

RECETTE LOCALE DE 
SAINT SAENS  
 Rue du 31 aout  
 76680 SAINT SAENS   

RECETTE LOCALE DE 
PAVILLY   
  Mairie   
 76570 Pavilly 

Direction du HAVRE     
 201, Bvd de Strasbourg    
 BP 27  
  76083 LE HAVRE              

Laboratoire interrégional 
des douanes  
20, rue Alexandre Durand    
 76.600 LE HAVRE      

LE HAVRE CRD     
 centre routier du Havre 
Gonfreville l'Orcher    
 76700 HARFLEUR      

LE HAVRE PORT     
 195 chaussee du 24e territorial   
 BP 27  
 76083 LE HAVRE              

LE HAVRE 
TRANSPORTS    
 195 chaussee du 24e 
territorial   
 BP 27   
 76083 LE HAVRE              

FECAMP CRD   
 Chaussee gayant    
 BP 133   
 76404 FECAMP                

GONFREVILLE L'ORCHER 
RAFFINERIE 
Usine de la compagnie francaise de 
raffinage 
BP 13   
 76700 GONFREVILLE L'ORCHER     

LE HAVRE ANTIFER 
PETROLES  
138 bd de graville   
 BP 27  
76083 LE HAVRE              

PORT JEROME 
RAFFINERIE     
 BP 25   
 76330 NOTRE DAME DE 
GRAVENC    

Direction de PARIS   
 16, rue Yves Toudic      
 75010 PARIS      

Laboratoire interrégional 
de Paris  
  1, rue Gabriel Vicaire  
 75141 PARIS                
cedex 03 
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PARIS NATION     
  36 rue de picpus      
 75012 PARIS    

PARIS NEY     
1,boulevard ney     
 75018 PARIS   

PARIS CHORON     
 5 rue choron    
 75009 PARIS     

PARIS DOUANE 
CENTRALE    
11 rue leon jouhaux     
 75010 PARIS 

PARIS AEROSPATIALE    
 11 rue leon jouhaux    
 75010 PARIS    

RECETTE LOCALE DE 
BERCY   
 46,av des terroirs de 
france     
 75609 PARIS    

RECETTE LOCALE DE 
PARIS EXPOSITIONS   
Parc des expositions pte de 
versailles porte    
 75015 PARIS 

Direction de PARIS-EST    
 9, cours de l'Arche Guédon   
 BP 115 
 77207 Marne la Vallée      cedex 01 

VILLEPINTE  
 87 avenue du bois de la 
pie tremblay en france 
BP 50108  
 95950 ROISSY CDG           

LE BLANC MESNIL   
 Batiment z, garonor   
 BP 784    
 93614 AULNAY SOUS 
BOIS    

PANTIN GARE ROUTIERE CRD  
 199,rue jean lolive  
  93507 PANTIN 

GRANDPUITS 
RAFFINERIE    
 BP 54   
 77370 NANGIS      

MELUN CRD     
 Ferme saint just - rue de la 
liberation     
 77006 VAUX LE PENIL     

MARNE LA VALLEE CRD   
 rue lech walesa    
 77185 LOGNES      

RUNGIS GARE 
ROUTIERE CRD   
 Rungis gare routiere   
 BP 305   
 94152 RUNGIS                

RECETTE LOCALE DE 
GAGNY     
 21, rue du gnral leclerc     
 93220 Gagny   

RECETTE LOCALE DE CRETEIL 
 2,rue antoine etex immeuble les 
gemeaux    
 94020 CRETEIL L'ECHAT 

Direction d'ORLY     
  7, allée du commandant 
Mouchotte Orly-tech Bat 
517  
 91781 WISSOUS               

ORLY AEROPORT      
  Zone de fret     
BP 112 
94396 ORLY AEROGARE    

Direction de PARIS-OUEST    
 5, rue Volta     
 BP 3046  
 78103 ST Germain en laye    

GENNEVILLIERS GARE 
ROUTIERE CRD  
 37, route principale du 
port    
 BP 221  
 92237 GENNEVILLIERS   

CERGY PONTOISE CRD   
  Zi des bellevues rue de la 
patelle  
 BP 220  
 95614 CERGY PONTOISE 

CORBEIL EVRY CRD    
 Za petite montagne sud 3, rue du 
gevaudan  
 BP 1736  
 91047 EVRY                  

TRAPPES PISSALOUP 
CRD  
 11, rue jean d'alembert    
 BP 119   
 78192 TRAPPES               

LES ULIS CRD     
 Avenue du hoggar    
 BP 7    
 91941 LES ULIS              

RECETTE LOCALE DE GONESSE   
 56-58 rue de paris     
 BP 90  
 95503 GONESSE               

RECETTE LOCALE DE 
MALAKOFF  
 75,rue guy moquet    
 92240 MALAKOFF       

RECETTE LOCALE DE 
MANTES    
 3, rue constant gauthier    
 BP 834  
 78200 MANTES-LA-
VILLE 

RECETTE LOCALE DE ETAMPES    
 3, place de l'ancienne comedie     
 BP 92   
 91152 ETAMPES               

Direction de ROISSY-EN-
FRANCE   
 aéroport CDG zone 
centrale, rue du Signe    
BP 10108  
 95701 Roissy-en-France      

ROISSY EN FRANCE  
 Aeroport ch. de gaulle   
 BP 10107   
 95701 ROISSY EN 
FRANCE      

ROISSY RECETTE PRINCIPALE    
 Aeroport ch. de gaulle, bt 3701,rue des 
terres noires 
B.P. 1 
 95701 ROISSY EN FRANCE      

ROISSY SECTIONS    
 Aeroport ch. de gaulle, bt 
3701,rue des terres noires 
B.P. 1 
 95701 ROISSY EN 
FRANCE      
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ROISSY VISITE    
 Aeroport ch. de gaulle, bt 
3609,1 rue du pied sec 
BP 10107 
  95701 ROISSY EN 
FRANCE      

ROISSY ENTREPOTS     
Aeroport ch. de gaulle, bt 3609,1 rue du 
pied sec 
BP 10107  
 95701 ROISSY EN FRANCE      

ROISSY PEC  
 Aeroport ch. de gaulle, bt 
3609, 1 rue du pied sec 
B.P. 1 
 95701 ROISSY EN 
FRANCE      

ROISSY CELLULE RTS    
 Aeroport ch. de gaulle, bt 
3609,1 rue du pied sec 
BP 10107  
 95701 ROISSY EN 
FRANCE      

LE BOURGET AEROPORT    
  Aeroport du bourget, batiment 48    
  BP 15   
 93350 LE BOURGET      

Direction de LA 
GUADELOUPE     
 chemin du stade gouv. 
Général Félix Eboué    
 97109 BASSE-TERRE    

Laboratoire interrégional des 
douanes  
24, rue Becquerel  
  BP 2343  
 97187 JARRY                 

POINTE A PITRE MESSAGERIE   
 Bergevin   
 97110 POINTE A PITRE   

POINTE A PITRE PORT     
 Hotel des douanes 6 quai 
foulon   
 97110 POINTE A PITRE    

LA POINTE-JARRY PORT  
 97122 BAIE MAHAUT   

LE RAIZET AEROPORT     
 Aeroport pole caraibe morne maniel - 
provide   
 97139 ABYMES    

BASSE TERRE PORT  
 51, rue du docteur pitat    
 97100 BASSE TERRE     

RECETTE LOCALE DE 
JARRY   
 Enceinte du port autonome 
z.i de jarry   
 97122 BAIE MAHAULT     

RECETTE LOCALE DE MARIE 
GALANTE     
Brigade de surveillance de grand bourg 
– le bourg 
 97112 GRAND BOURG     

RECETTE LOCALE DE 
MOULE   
 Angle des rues foch et 
general lacroix    
 97160 LE MOULE    

RECETTE LOCALE DE 
LAMENTIN  
 Annexe de la mairie   
 97129 LAMENTIN    

RECETTE LOCALE DE ST MARTIN 
Lotissement sig residence chevrise  
 BP 1175  
  97150 SAINT MARTIN - MARIGOT   

RECETTE LOCALE DE 
CAPESTERRE    
 Angle boulevard delgres 
et louis dorval    
 97130 CAPESTERRE 
BELLE EAU   

Direction de LA 
MARTINIQUE    
 Plateau Roy Cluny   
 BP 630   
 97261 FORT-DE-France        

FORT DE FRANCE PORT      
 av maurice bishop   
 BP 629   
 97261 FORT DE FRANCE        

LE LAMENTIN 
AEROPORT    
 Aeroport du lamentin    
 97232 LE LAMENTIN 

LE LAMENTIN 
RAFFINERIE     
 Californie       
 97232 LE LAMENTIN     

FORT DE FRANCE MESSAGERIES   
 bd chevalier sainte marthe      
 97200 FORT DE FRANCE   

Direction de LA GUYANE   
 8, rue Louis Blanc    
 BP 5026  
 97305CAYENNE               

DEGRAD DES CANNES 
PORT     
 Z.i degrad des cannes     
 B.P 50  
97354 REMIRE 
MONTJOLY   

ROCHAMBEAU AEROPORT    
 Zone fret rochambeau     
 97351 MATOURY     

CAYENNE PORT  
  2 place leopold heder      
BP 5026  
 97305 CAYENNE               

KOUROU PORT    
 71 avenue du Général de 
Gaulle  
 BP 721  
 97387 KOUROU                

SAINT LAURENT DU MARONI 
PORT    
Rue Franklin Roosevelt    
 BP 40   
97320 SAINT LAURENT DU MARO     

Direction de LA 
REUNION     
 7, avenue de la Victoire     
  97488 SAINT-DENIS         

SAINT DENIS GILLOT   
 Aeroport de saint denis 
gillot      
 97438 SAINTE MARIE      

LE PORT        
 Bureau des douanes du port     
BP 2003  
97821 LE PORT               

SAINT PIERRE CRD      
 108 chemin stephen 
rebecca zone industrielle 
BP 460   
  97448 SAINT PIERRE       
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RECETTE LOCALE DE 
SAINT BENOIT   
Aeroport saint-denis-gillot     
 97438 SAINTE-MARIE     

POLYNESIE FRANCAISE    
 Motu uta Papeete     
BP 9006  
 98715 MOTU UTA    

PAPEETE PORT   
BP 9006  
98715 MOTU UTA 
PAPEETE    

FAAA FRET AEROPORT     
BP 9006  
98715 AEROPORT DE 
FAAA    

NOUVELLE-CALEDONIE   
  1, rue dce la République    
  BP 13  
 98845 NOUMEA                

NOUMEA PORT      
  Avenue james cook port 
autonome     
 BP 13   
 98845 NOUMEA          

TONTOUTA AEROPORT    
 Recette aeroport de tontouta   
 BP 10   
 98840 TONTOUTA      

NOUMEA PTT   
19 rue de l'alma      
 BP 13   
 98845 NOUMEA                

ST-PIERRE-MIQUELON    
   Quai mimosa     
  BP 4209   
 97500 ST Pierre et 
Miquelon 

SAINT PIERRE     
  Quai mimosa      
  BP 4209   
97500 SAINT PIERRE ET 
MIQUE     

MIQUELON    
  Quai du port de miquelon      
  BP 4209  
  97500 SAINT PIERRE ET MIQUE    

MAYOTTE     
 bureau des douanes - 
Dzaoudzi    
 BP 9   
 97610 MAYOTTE     

BUREAU DE WALLIS          
Aka - aka     
BP 06 
 98600 UVEA - WALLIS 
ET FUTUNA 

BUREAU DE FUTUNA     
Delegation leava sigave      
 BP 30 LEA 98620    

 

 
 
2.    Pristojni laboratoriji 
 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie 
Direction Générale de la 
Concurrence, de la 
Consommation et de la 
Répression des Fraudes: 

- Laboratoire interrégional de 
Bordeaux 351,cours de la 
Libération 
F-33405 Bordeaux Cedex 
 

- Laboratoire interrégional de 
Montpellier 
Parc Euromédecine, 205 rue 
de la Croix Verte 
F-34196 Montpellier Cedex 
5 

- Laboratoire interrégional de 
Strasbourg Chemin du 
Routoir  
F-67400 Illkirch-
Graffenstaden 

  

Direction Générale des 
Douanes et Droits Indirects: 

- Laboratoire interrégional de 
Paris 
1, rue Gabriel-Vicaire 
F-75141 Paris Cedex 03 

- Laboratoire interrégional 
Antilles-Guyane 
24, rue Becquerel 
F-97187 Jarry Cedex 

- Laboratoire interrégional de 
Belfort 
1, rue Heim 
F-90000 Belfort 
 

- Laboratoire interrégional de 
Bordeaux 
1, quai de la Douane 
BP 60 
F-33000 Bordeaux 

- Laboratoire interrégional 
Le Havre 
20, rue Alexandre Durand 
F-76600 Le Havre 
 

- Laboratoire interrégional de 
Lille 
Centre Certia, 369, rue Jules-
Guesde 
F-59650 Villeneuve-d’Ascq 

- Laboratoire interrégional de 
Lyon 
21, rue Gilibert 
F-69002 Lyon 
 

- Laboratoire interrégional de 
Marseille 
146, traverse Ch. Susini 
F-13388 Marseille Cedex 13 
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- Laboratoire interrégional de 
Rouen 
13, avenue du Mont-Riboudet 
F-76037 Rouen Cedex 

- Laboratoire interrégional de 
Strasbourg 
11, rue de la Liberté, BP 
1004 
F-67070 Strasbourg 

 

Laboratoires compétents, 
habilités par la Direction 
Générale de la Concurrence, 
de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes: 

Institut Coopératif du Vin, 
C.D.579 - Le Bourdaric 
F-07150 Vallon-Pont-d’Arc 
 

Laboratoire Oenologique 
Rolland 
route de Saint-Martin 
F-07700 St-Just d’Ardèche 
 

OENO 2000 
29 route de Carcassonne 
F-11300 Limoux 

INRA, Unité expérimentale 
de Pech Rouge 
Domaine de Pech Rouge 
F-11430 Gruissan 

Institut Coopératif du Vin 
68 avenue Anatole-France 
F-11100 Narbonne 
 

Laboratoire d’Oenologie 
Dejean 
Parc d’activité La Coupe 
impasse Niepce,BP 7205 
F-11100 Narbonne 

Laboratoire Dubernet 
9 quai d'Alsace 
F-11100 Narbonne 
 

Institut Coopératif du Vin 
Z.A. de Sautes 
F-11800 Trèbes 
 

Aix-Oenologie 
rond-point du Canet 
RN 7 
F-13590 Meyreuil 

Laboratoire d’Oenologie 
Péraldi 
Le Canet, RN7 
F-13590 Meyreuil 

B.N.I.C., Station Viticole 
69 rue de Bellefonds 
F-16100 Cognac 
 

Cognac-Oenologie 
62 rue Henri-Fichon 
F-16100 Cognac 

Laboratoire Evelyne 
Chanson 
23 place Jean-Monnet 
F-16100 Cognac 

Laboratoire d’Oenologie 
Chambre d’Agriculture 
F-16100 Cognac 
 

Laboratoire d’Oenologie 
Lacroix 
60 avenue Paul Firino Martell 
F-16100 Cognac 

Domaine du Chillot SAS 
Gensac oenologie 
La Gare 
F-16130 Gensac-La-Pallue 

Laboratoire Oenologique 
Guérin 
Chez Michelet 
F-16200 Mainxe 

Station Oenologique de 
Saintonge 
23 avenue Joffre, B.P. 84 
F-17503 Jonzac 

Laboratoire Oenologique 
Micheaud 
55 route Côte de Beauté 
F-17120 Boutenac-Touvent 

Sicavac, 9 route de 
Chavignoles 
Le Petit Morice 
F-18300 Sancerre 

Société d’Etudes et de 
Recherches Oenologiques 
Immeuble Le Ghisoni 
F-20240 Ghisonaccia 

Centre oenologique du 
Bourgogne 
6 rue du 13e Chasseurs 
F-21204 Beaune 

S.G.S.-Oenologie / SGS 
Consumer Services 
ZA du Champ des Cannes 
F-21200 Beaune 

Laboratoire Michel Bouchard 
1 rue de Grancey 
F-21200 Beaune 

Laboratoire Manteaux 
29-31 rue Chauchien 
F-21590 Santenay 

Laboratoire du C.I.V.R.B. 
1 rue des Récollets, BP426 
F-24100 Bergerac 

Laboratoire d’Analyses des 
Productions Végétales, 
Chambre d’Agriculture 
95 avenue Georges Brassens 
F-26500 Bourg-lès-Valence 

Laboratoire Coopératif 
d'Oenologie 
Espace Médicis Le Château 
F-26790 Suze-la-Rousse 
 

Laboratoire d’Abrigeon 
11 rue Gaston-Boissier 
F-30900 Nîmes 
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Institut Coopératif du Vin 
Z.I. Saint-Cézaire 
Chemin du Chai 
F-30900 Nîmes 

Laboratoire Sabatier 
La Magdeleine 
F-30130 Saint-Alexandre 
 

Laboratoire Départemental 
Agricole et Viticole 
avenue d’Armagnac 
F-32800 Eauze 

Laboratoire Oenologique de 
Gascogne 
place de la Treille 
F-32330 Gondrin 

Chambre d’Agriculture-
Service Vin 
39 rue Michel Montaigne 
F-33290 Blanquefort 

Laboratoire Gendrot 
103 rue de Pessac 
F-33300 Bordeaux 
 

SBO-Laboratoire 
Oenologique Gérard Gendrot 
11 rue du IV-Septembre 
F-33170 Bourg-sur-Gironde 

C.E.I.O.E. de Cadillac-
Podensac 
22, chemin Le Vergey 
F-33410 Cadillac 

C.E.I.O.E, Union des 
Coopératives vinicoles 
d’Aquitaine 
31, rue Edouard Branly, BP 
29 
F-33230 Coutras 

S.A.R.C.O., Z.A. de la Jacotte 
Rue Aristide Bergès 
F-33270 Floirac 

CAVA SARL 
8bis Loiseau 
F-33126 Fronsac 

C.E.I.O.E. 
11 l'Olibey 
F-33420 Grézillac-sur-
Branne 

Laboratoire Littoral 
Oenologie 
ZI de Dumes, BP 44 
F-33210 Langon 

Laboratoire Excell 
Parc Innolin 
8 rue du Golf 
F-33700 Mérignac 

C.E.I.O.E. 
19 Rue du Maréchal Juin 
F-33250 Pauillac 
 

Euralis Agro-Vigne, 
Laboratoire d’Oenologie 
Tabouy, avenue de Bordeaux 
F-33220 Port-Sainte-Foy 

Centre Oenologique Aquitain 
2 allée du Merlot 
F-33640 Portets 
 

Laboratoire Oenoconseil 
55 rue de la République 
F-33210 Preignac 
 

C.E.I.O.E 
1 avenue Maurice Lacoste 
F-33920 Saint-Savin-de-Blaye 
 

Laboratoire d'Oenologie 
Gauthier 
3 rue des trois-Bourdons 
F-33540 Sauveterre 

C.E.I.O.E., Le Bourg 
F-33790 Soussac 
 

Institut Coopératif du Vin 
5 bis rue André-Blondel 
F-34500 Béziers 
 

ES20 Oenologie 
25, rue Paul-Bert 
F-34500 Béziers 
 

Laboratoire oenologique 
Elisabelar 
61, Allée Riquet 
F-34500 Béziers 

Laboratoire d’Analyses 
Oenologiques et 
Agronomiques Serres 
16 rue Laurens-Ravanel 
F-34500 Béziers 

La Vigne et le Vin 
avenue de la Devèze 
F-34500 Béziers 
 

LPL Oenologie 
Z.A.E-les-Trois-Ponts, 
RN 113 
F-34690 Fabrègues 
 

Institut Coopératif du Vin 
La Jasse-de-Maurin 
F-34970 Lattes 
 

Institut Oenologique 
2 rue François Truffaut 
F-34120 Pézenas 
 

Méditerrannée oenologique 
SAS 
Z.A. Les Clachs 
F-34200 Poussan 

Oeno-Conseil L.R., Parc Saint 
Sauveur 
F-34980 Saint-Clément de 
Rivière 

Laboratoire des 
Etablissements Boëtto 
36, quai des Moulins 
F-34200 Sète 

Laboratoire de Touraine, Le 
Bas Champeigne, Parçay-
Meslay 
F-37023 Tours Cedex 
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Laboratoire départemental 
agronomique et oenologique 
6 rue Louis Bodin 
F-41000 Blois 
 

Laboratoire départemental 
d’analyses agricoles 
3 rue du Champ de Foire, BP 
135 
F-39800 Poligny 

EUROFINS SA, rue Pierre-
Adolphe Bobierre 
F-44323 Nantes Cedex 03 
 

IDAC Laboratoire 
départemental d'oenologie 
Château de la Frémoire 
F-44120 Vertou 
 

Etablissements Chaigneau 
Le Champilambart 
Boulevard d'Alcester, BP 20 
F-44330 Vallet 

Laboratoire Syndicat de 
Défense AOC Cahors, 
430 avenue Jean Jaurès, 
BP199 
F-46000 Cahors 

Laboratoire d’Oenologie 
Thiollet 
Le Village 
F-46220 Pescadoires 

I.N.R.A. - U.R.V.V. – 
Oenologie, 
rue Georges-Morel 
F-49070 Beaucouzé 

Laboratoire Berger, Z.A. La 
Promenade 
F-49750 Beaulieu-sur-Layon 
 

Laboratoire Oenologique 
U.A.P.L. 
68 rue Louis-Moron 
F-49320 Brissac-Quincé 

Laboratoire Viti-Caval 
Z.I. La Saulaie 
F-49700 Doué-la-Fontaine 
 

Laboratoire L.I.T.O.V. 
18 rue de la Torpille 
F-49400 Saumur 
 

S.A.R.L. Oeno-Champagne 
9 rue du Commerce 
F-51350 Cormontreuil 
 

Laboratoire du C.I.V.C. 
5 rue Henri-Martin 
F-51200 Epernay 
 

Institut Oenologique de 
Champagne 
Z.I. de Mardeuil 
route de Cumières, BP 25  
F-51201 Epernay Cedex 

Station Oenotechnique de 
Champagne Martin Vialatte 
79 avenue Thévenet-Magenta, 
BP 1031 
F-51200 Epernay 
 

Syndicat Général des 
vignerons de Champagne 
44 avenue Jean Jaurès 
F-51200 Epernay 
 

Laboratoire du Syndicat des 
Vignerons des Pyrénées-
Orientales 
19 avenue de Grande-
Bretagne 
F-66000 Perpignan 

Laboratoire d’oenologie NOE 
45 rue des remparts 
Villeneuve 
F-66000 Perpignan 

SCM Rière-Dornier-Parayre 
38 avenue de Grande-
Bretagne 
F-66000 Perpignan 

Institut Coopératif du Vin 
3, boulevard de Clairfont, 
Naturopole 
F-66350 Toulouges 

I.N.R.A. - Laboratoire 
d'Oenologie 
28 rue de Herrlisheim 
BP 507 
F-68021 Colmar 

Laboratoire Oeno-France 
12 rue Porte Haute 
F-68420 Eguisheim 
 

Laboratoire Oenotechnique 
du vignoble 
rue des Prés, Z.A. 
F-68340 Riquewihr 
 

Oenologie A.Immélé SA 
rue Saint-Blaise 
F-68250 Whesthalten 
 

Laboratoire d’Oenologie 
Brunel 
le Bourg 
F-69220 Cercié 

SEM D.A.V.O.R. 
210 « en Beaujolais » BP321 
F-69400 Villefranche-sur-
Saône 

Laboratoire oenologique 
Kleinhaus 
256 route du Beaujolais 
F-69460 Saint-Etienne-des-
Oiullières 

Laboratoire Oenologique Le-
Morgon 
Boulevard du Parc 
F-69910 Villié-Morgon 
 

Laboratoire Beaujolais 
Bourgogne Oenologie 
15 rue de la Gendarmerie 
F-71850 Charnay-lès-Mâcon 
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Laboratoires d’Oenologie 
Billy 
27 rue Colbert, BP 82 
F-71103 Chalon-sur-Saône 
Cedex 

Laboratoire départemental de 
chimie agricole et 
d'oenologie 
98 rue Pasteur 
F-71000 Mâcon 

Savoie-Labo, Savoie-
Technolac, B.P. 251 
F-73375 Le Bourget-du-Lac 
 

Laboratoire Oenologique 
Départemental 
52 place Jean Moulin 
F-81600 Gaillac 
 

Laboratoire d’Analyses 
Agricoles Chambre 
d’Agriculture 
130 avenue Marcel Unal 
F-82017 Montauban 

Institut Coopératif du Vin 
15 avenue du Maréchal Foch 
F-83170 Brignoles 
 

SCM Provence Oenologie 
ZAC des Bousquets 
5 rue de l'Innovation 
F-83390 Cuers 
 

Laboratoire Oenologique 
ABRIAL 
464 boulevard des Accacias 
F-83330 Le Brulat-du-
Castellet 

Laboratoire Aubanelle 
8 Lotissement Sainte-Fleur 
F-83870 Signes 
 

Institut Coopératif du Vin 
route de Pernes 
F-84200 Carpentras 
 

Laboratoire Oenologique 
Philis 
"Maison de Gigondas" 
F-84190 Gigondas 

Vaucluse-Oenologie 
14 chemin du Moulin 
F-84150 Jonquières 
 

Laboratoires Inter Rhône  
Interprofession des vins AOC 
Côtes du Rhone et Vallée du 
Rhone 
2260 route du Grès 
F-84100 Orange 

Laboratoire Rabot, Village 
d'entreprises Ero 
RN 7 
F-84700 Sorgues 
 

Laboratoire Oenologique 
Benquet 
450 chemin de Brantes, Z.I. 
Boivassière 
F-84700 Sorgues 
 

Institut Coopératif du Vin 
boulevard Saint-Roch 
F-84240 La Tour-d’Aigues 
 

Laboratoire Jalifier 
route de Valréas 
F-84820 Visan 
 

I.D.E.A. Agronomie-
Oenologie-Analyses des 
Eaux 
10 avenue du 4e RI, BP 9002 
F-89000 Auxerre 
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VI. �1(0ý,-$ 
      
1. Pristojni organi in agencije 
 
'HåHOD��%DGHQ-Württemberg 

Chemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt 
Stuttgart 
Schaflandstraße 3/2 
70736 Fellbach 

Chemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt 
Karlsruhe 
Weißenburgerstraße 3 
76187 Karlsruhe 

Chemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt 
Freiburg 
Bissierstraße 5 
79114 Freiburg im Breisgau 

 
'HåHOD��%D\HUQ 

Landratsamt Aschaffenburg 
Bayernstraße 18 
63739 Aschaffenburg 

Stadt Aschaffenburg 
Pfaffengasse 11 
63739 Aschaffenburg 

Landratsamt Miltenberg 
Brückenstraße 2 
63897 Miltenberg 

Landeshauptstadt München 
Ruppertstraße 19 
80337 München 

Landratsamt München 
Mariahilfplatz 17 
81541 München 

Landratsamt 
Fürstenfeldbruck 
Münchener Straße 32 
82256 Fürstenfeldbruck 

Landratsamt Starnberg 
Strandbadstraße 2 
82319 Starnberg 

Landratsamt Weilheim-
Schongau  
Münchener Straße 1 
82362 Weilheim i.OB 

Landratsamt Garmisch-
Partenkirchen 
Olympiastraße 10 
82467 Garmisch-
Partenkirchen 

Landratsamt Rosenheim 
Wittelsbacherstraße 53 
83022 Rosenheim 

Stadt Rosenheim 
Königstraße 15 
83022 Rosenheim 

Landratsamt Traunstein 
Ludwig-Thoma-Straße 3 
83278 Traunstein 

Landratsamt Berchtesgadener 
Land 
Salzburger Straße 64 
83435 Bad Reichenhall 

Landratsamt Bad Tölz 
Rieschstraße 15 
83646 Bad Tölz 

Landratsamt Miesbach 
Rosenheimer Straße 14 
83714 Miesbach 

Stadt Landshut 
Fleischbankstraße 310 
84028 Landshut 

Landratsamt Landshut 
Veldener Straße 15 
84036 Landshut 

Landratsamt Dingolfing-
Landau 
Obere Stadt 1 
84130 Dingolfing 

Landratsamt Rottal-Inn 
Blumenhöhe 19 
84347 Pfarrkirchen 

Landratsamt Mühldorf am 
Inn 
Töginger Straße 18 
84453 Mühldorf am Inn 

Landratsamt Altötting 
Georgenstraße 20 
84503 Altötting 

Stadt Ingolstadt 
Esplanade 29 
85049 Ingolstadt 

Landratsamt Eichstätt 
Residenzplatz 1 
85072 Eichstätt 

Landratsamt Dachau 
Weiherweg 16 
85221 Dachau 

Landratsamt Pfaffenhofen 
Pettenkoferstraße 5 
85276 Pfaffenhofen/Ilm 

Landratsamt Freising 
Landshuter Straße 31 
85356 Freising 

Landratsamt Erding 
Alois-Schießl-Platz 2 
85435 Erding 

Landratsamt Ebersberg 
Eichthalstraße 5 
85560 Ebersberg 

Landratsamt Augsburg 
Prinzregentenplatz 4 
86150 Augsburg 

Landratsamt Aichach-
Friedberg 
Münchener Straße 9 
86551 Aichach 

Landratsamt Donau-Ries 
Pflegstraße 2 
86607 Donauwörth 

Landratsamt Neuburg-
Schrobenhausen 
Platz der Deutschen Einheit 1 
86633 Neuburg/Donau 

Landratsamt Landsberg am 
Lech 
Von-Kühlmann-Straße 15 
86899 Landsberg a. Lech 
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Stadt Kempten (Allgäu) 
Rathausplatz 22 
87435 Kempten (Allgäu) 

Landratsamt Oberallgäu 
Oberallgäuer Platz 2 
87527 Sonthofen 

Stadt Kaufbeuren 
Kaiser-Max-Straße 1 
87600 Kaufbeuren 

Landratsamt Ostallgäu 
Schwabenstraße 11 
87610 Marktoberdorf 

Stadt Memmingen 
Marktplatz 1 
87700 Memmingen 

Landratsamt Unterallgäu 
Bad-Wörishofer-Str. 33 
87713 Mindelheim 

Landratsamt Lindau 
(Bodensee) 
Stiftsplatz 4 
88131 Lindau (Bodensee) 

Stadt Augsburg - Marktamt - 
Fuggerstraße 12 a 
89150 Augsburg 

Landratsamt Neu-Ulm 
Kantstraße 8 
89231 Neu-Ulm 

Landratsamt Günzburg 
Krankenhausstraße 36 
89312 Günzburg 

Landratsamt Dillingen 
Große Allee 24 
89407 Dillingen/Donau 

Stadt Nürnberg 
Innerer Laufer Platz 3 
90403 Nürnberg 

Stadt Fürth 
Schwabacher Straße 170 
90744 Fürth 

Landratsamt Fürth 
Stresemannplatz 11 
90763 Fürth 

Stadt Erlangen 
Rathausplatz 1 
91052 Erlangen 

Stadt Schwabach 
Friedrich-Ebert-Straße 23 
91126 Schwabach 

Landratsamt Roth 
Hilpoltsteiner Straße 30 
91154 Roth 

Landratsamt Nürnberger 
Land 
Waldluststraße 1 
91207 Lauf a.d. Pegnitz 

Landratsamt Forchheim 
Streckerplatz 3 
91301 Forchheim 

Landratsamt Erlangen-
Höchstadt 
Schloßberg 10 
91315 Höchstadt a.d. Aisch 

Landratsamt Neustadt a.d. 
Aisch-Bad Windsheim 
K.-Adenauer-Straße 1 
91413 Neustadt a.d. Aisch 

Landratsamt Ansbach 
Crailsheimstraße 1 
91522 Ansbach 

Stadt Ansbach 
Nürnberger Straße 32 
91522 Ansbach 

Landratsamt Weißenburg-
Gunzenhausen 
Friedrich-Ebert-Straße 18 
91781 Weißenburg i.Bay 

Landratsamt Amberg-
Sulzbach 
Schloßgraben 3 
92224 Amberg 

Stadt Amberg 
Marktplatz 11 
92224 Amberg 

Landratsamt Neumarkt 
i.d.Opf. 
Nürnberger Straße 1 
92318 Neumarkt i.d.Opf 

Landratsamt Schwandorf 
Wackersdorfer Straße 80 
92419 Schwandorf 

Landratsamt Neustadt a.d. 
Waldnaab 
Maistraße 7-9 
92637 Weiden i.d.Opf. 

Stadt Weiden i.d.Opf. 
Dr.-Pfleger-Straße 15 
92637 Weiden i.d.Opf 

Stadt Regensburg 
Neues Rathaus 
93047 Regensburg 

Landratsamt Regensburg 
Altmühlstraße 3 
93059 Regensburg 

Landratsamt Kelheim 
Schloßweg 3 
93303 Kelheim 

Landratsamt Cham 
Rachelstraße 6 
93413 Cham 

Landratsamt Passau 
Domplatz 11 
94032 Passau 

Stadt Passau 
Neue Rieserstraße 3 
94034 Passau 

Landratsamt Freyung-
Grafenau 
Grafenauer Straße 44 
94078 Freyung 

Landratsamt Regen 
Bergstraße 10 
94209 Regen 

Landratsamt Straubing-
Bogen 
Leutnerstraße 15 
94315 Straubing 

Stadt Straubing 
Theresienplatz 20 
94315 Straubing 

Landratsamt Deggendorf 
Herrenstraße 18 
94469 Deggendorf 

Stadt Hof 
Klosterstraße 1 
95028 Hof 

Landratsamt Hof 
Schaumbergstraße 14 
95032 Hof 

Landratsamt Kulmbach 
K.-Adenauer-Straße 5 
95326 Kulmbach 

Stadt Bayreuth 
Luitpoldplatz 13 
95444 Bayreuth 

Landratsamt Bayreuth 
Markgrafenallee 5 
95448 Bayreuth 

Landratsamt Wunsiedel i.F. 
Jean-Paul-Straße 9 
95632 Wunsiedel 

Landratsamt Tirschenreuth 
Mähringer Straße 7 
95643 Tirschenreuth 
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Stadt Bamberg 
Maxplatz 3 
96047 Bamberg 

Landratsamt Bamberg 
Ludwigstraße 23 
96052 Bamberg 

Landratsamt Lichtenfels 
Kronacher Straße 30 
96215 Lichtenfels 

Landratsamt Kronach 
Güterstraße 18 
96317 Kronach 

Landratsamt Coburg 
Lauterer Straße 60 
96450 Coburg 

Stadt Coburg 
Markt 1 
96450 Coburg 

Stadt Würzburg 
Rückermainstraße 2 
97070 Würzburg 

Landratsamt Würzburg 
Zeppelinstraße 15 
97074 Würzburg 

Landratsamt Kitzingen 
Kaiserstraße 4 
97318 Kitzingen 

Landratsamt Schweinfurt 
Schrammstraße 1 
97421 Schweinfurt 

Stadt Schweinfurt 
Schultestraße 19 
97421 Schweinfurt 

Landratsamt Haßberge 
Am Herrenhof 1 
97437 Haßfurt 

Landratsamt Rhön-Grabfeld 
Siemensstraße 10 
97616 Bad Neustadt a.d. 
Saale 

Landratsamt Bad Kissingen 
Klosterweg 10 
97688 Bad Kissingen 

Landratsamt Main-Spessart 
Marktplatz 8 
97753 Karlstadt 

 
 
'HåHOD��%HUOLQ 
 
Bezirksamt Charlottenburg - Wilmersdorf von Berlin 
Abteilung Wirtschaft, Personal und Verwaltung 
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt 
Die Weinkontrolle 
Heerstraße 12/14 
14052 Berlin 
 
 
'HåHOD��%UDQGHQEXUJ 
 
Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg 
Postfach 60 11 50 
14411 Potsdam 
 
 
'HåHOD��%UHPHQ 
 
Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales 
Contrescarpe 73 
28195 Bremen 
 
 
'HåHOD��+DPEXUJ 
 
Behörde für Umwelt und Gesundheit 
Lagerstraße 36 
20357 Hamburg 
 
 
'HåHOD��+HVVHQ 
 
Regierungspräsidium Darmstadt - Dezernat Weinbauamt mit Weinbauschule  
Wallufer Straße 19 
65343 Eltville am Rhein 
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'HåHOD��0HFNOHQEXUJ-Vorpommern 

Landesveterinär- und Lebensmitteluntersuchungsamt - Mecklenburg-Vorpommern 
Postfach 10 20 64 
18003 Rostock 
 
 
'HåHOD��1LHGHrsachsen 

Niedersächsisches Landesamt für - Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - LAVES 
Lebensmittelinstitut Braunschweig - 
Dresdenstraße 2 und 6 
38124 Braunschweig 
 
 
'HåHOD��1RUGUKHLQ-Westfalen 

Kreis Herford  - Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt 
Amtshausstraße 6 
32051 Herford 

Kreis Minden-Lübbecke  - 
Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt 
Portastraße 13 
32423 Minden 

Kreis Lippe  Fachgebiet 
Veterinärangelegenheiten 
Lebensmittelüberwachung 
Felix-Fechenbach-Straße 5 
32756 Detmold 

Kreis Paderborn  - Fachbereich 
Lebensmittel und 
Veterinärwesen 
Aldegrever Straße 10-14 
33102 Paderborn 

Kreis Gütersloh  - Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt 
Goethestraße 12 
33330 Gütersloh 

Stadt Bielefeld  - 
Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungs
amt  
Nikolaus-Dürkopp-Straße 
5-7 
33602 Bielefeld 

Kreis Höxter  - Gesundheits- 
und Veterinärwesen - 
Moltkestraße 12 
37671 Höxter 

Stadt Düsseldorf  - 
Ordnungsamt/ 
Lebensmittelüberwachungsamt  
Heinrich-Erhardt-Straße 61 
40468 Düsseldorf 

Kreis Mettmann  
Lebensmittelüberwachungs
- und Chemisches 
Untersuchungsamt 
Düsseldorfer Straße 26 
40822 Mettmann 

Stadt Mönchengladbach  - 
Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt  
Postfach 85 
41050 Mönchengladbach 

Kreis Neuss  - Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt  
Auf der Schanze 4 
41515 Grevenbroich 

Kreis Viersen  - Veterinär- 
und 
Lebensmittelüberwachungs
amt  
Rathausmarkt 3 
41747 Viersen 

Stadt Wuppertal  - Veterinär- 
und 
Lebensmittelüberwachungsamt  
Viehhofstr.121 b 
42117 Wuppertal 

Stadt Solingen  - Amt für 
öffentliche Ordnung/ 
Lebensmittelüberwachungsamt  
Potsdamer Straße 41 
42651 Solingen 

Stadt Remscheid  - Amt für 
öffentliche Ordnung/ 
Lebensmittelüberwachungs
amt  
Honsberger Straße 4 
42857 Remscheid 

Stadt Dortmund  - Amt für 
öffentliche Ordnung/ 
Lebensmittelüberwachungsamt  
Hoher Wall 15 -  
44122 Dortmund 

Stadt Herne  - Amt für 
öffentliche Ordnung - 
Markgrafenstraße 10 
44623 Herne 

Stadt Bochum  - 
Ordnungsamt - 
Viktoriastraße 64 
44787 Bochum 

Stadt Essen  - Ordnungsamt - 
Porscheplatz 
45127 Essen 

Stadt Mülheim an der Ruhr  - 
Veterinäramt - 
Friedrichstraße 50 
45468 Mülheim an der Ruhr 

Kreis Recklinghausen  - 
Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungs
amt  
Kurt-Schumacher-Allee 1 
45657 Recklinghausen 
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Stadt Gelsenkirchen  - 
Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt  
Am Schlachthof 4 
45883 Gelsenkirchen 

Stadt Oberhausen  - Amt für 
öffentliche Ordnung/ 
Lebensmittelüberwachung - 
Langemarkstraße 19-22 
46045 Oberhausen 

Stadt Bottrop  - Veterinär- 
u. 
Lebensmittelüberwachungs
amt  
Kirchhellener Ring 84-86 
46244 Bottrop 

Kreis Borken  - Fachbereich 
Tiere und Lebensmittel - 
Burloer Straße 93 
46325 Borken 

Kreis Wesel  - Fachbereich 
Veterinär- und 
Lebensmittelwesen - 
Jülicher Straße 4 
46483 Wesel 

Stadt Duisburg  - 
Ordnungsamt - 
Lebensmittelüberwachungs
amt  
Musfeldstraße 8-10 
47051 Duisburg 

Kreis Kleve  - Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt  
Nassauer Allee 18 
47533 Kleve 

Stadt Krefeld  - Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt  
Dießemer Straße 13 
47799 Krefeld 

Stadt Münster  - Veterinär- 
und 
Lebensmittelüberwachungs
amt  
Schelmenstiege 1-3 
48161 Münster 

Kreis Warendorf  - Veterinär- 
und 
Lebensmittelüberwachungsamt  
Waldenburger Straße 2 
48231 Warendorf 

Kreis Steinfurt  - Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt  
Tecklenburger Straße 10 
48565 Steinfurt 

Kreis Coesfeld  - 
Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungs
amt  
Friedrich-Ebert-Straße 7 
48653 Coesfeld 

Erftkreis  - Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt  
Willy-Brandt-Platz 1 
50126 Bergheim 

Stadt Köln  - Amt für 
Umweltschutz und 
Lebensmittelüberwachung - 
Liebigstraße 120 
50823 Köln 

Stadt Leverkusen  - 
Rechts- und Ordnungsamt 
(Lebensmittelüberwachung
samt)  
Miselohestraße 4 
51379 Leverkusen 

Rheinisch-Bergischer Kreis  - 
Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt  
Refrather Weg 30-36 
51469 Bergisch Gladbach 

Oberbergischer Kreis  - 
Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt  
Moltkestraße 42 
51643 Gummersbach 

Stadt Aachen  - 
Ordnungsamt/ 
Lebensmittelüberwachungs
amt - 
Bahnhofsplatz 
52064 Aachen 

Kreis Aachen  - Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt  
St. Jobser-Straße 47 
52146 Würselen 

Kreis Düren  - Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt  
Bismarckstraße 16 
52351 Düren 

Kreis Heinsberg  - 
Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungs
amt - 
Valkenburger Straße 45 
52525 Heinsberg 

Stadt Bonn  - Ordnungs- u. 
Straßenverkehrsamt,/ 
Lebensmittelüberwachungsamt  
Berliner Platz 2 
53115 Bonn 

Rhein-Sieg-Kreis  - Veterinär- 
und 
Lebensmittelüberwachungsamt  
Kaiser-Wilhelm-Platz 1 
53721 Siegburg 

Kreis Euskirchen  - 
Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungs
amt - 
Am Schwalbenberg 3-5 
53879 Euskirchen 

Kreis Siegen-Wittgenstein  - 
Gesundheitsamt 
(Lebensmittlüberwachung/Veter
inärwesen)  
Koblenzer Straße 73 
57072 Siegen 

Kreis Olpe  - Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt  
Seminarstraße 13 
57462 Olpe 

Stadt Hagen  - Veterinär- 
und 
Lebensmittelüberwachungs
amt - 
Schlachthofstraße 2 
58089 Hagen 
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Ennepe-Ruhr-Kreis  - Veterinär- 
und 
Lebensmittelüberwachungsamt  
Hauptstraße 92 
58332 Schwelm 

Märkischer Kreis  - 
Ordnungsamt Abt. Veterinär- 
und 
Lebensmittelüberwachungsamt 
Heedfelder Straße 45 
58509 Lüdenscheid 

Stadt Hamm  - Ordnungs- 
und Wahlamt/ 
Lebensmittelüberwachungs
amt - 
Unnaer Straße 10-12 
59069 Hamm 

Kreis Unna  - Fachbereich 
Gesundheit/Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt  
Platanenallee 16 
59425 Unna 

Kreis Soest  - Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt - 
Hoher Weg 1-3 
59494 Soest 

Hochsauerlandkreis  - 
Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungs
amt - 
Steinstraße 27 
59872 Meschede 

 
'HåHOD��5HLQODQG-Pfalz 
 
Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz - 
Weinbauamt Wittlich - 
Außenstelle Trier- 
Gartenfeldstraße 12a 
54295 Trier 

Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz - 
Weinbauamt Wittlich 
Friedrichstraße 20 
54516 Wittlich 

Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz 
Burgenlandstraße 7 
55543 Bad Kreuznach 

Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz - 
Weinbauamt Wittlich - 
Außenstelle Koblenz- 
Bahnhofsplatz 9 
56068 Koblenz 

Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz - 
Weinbauamt Neustadt/W. 
Chemnitzer Straße 3 
67433 Neustadt an der 
Weinstraße 

Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz - 
Weinbauamt Alzey 
Gartenstraße 8 
55232 Alzey 

 
 
'HåHOD��6DDUODQG 
 
Landwirtschaftskammer für das Saarland 
Lessingstraße 12 
66121 Saarbrücken 
 
 
'HåHOD��6DFKVHQ 
 
Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen - Standort 
Dresden 
Postfach 200274 
01192 Dresden 
 
 
'HåHOD��6DFKVHQ-Anhalt 
 
Landesuntersuchungsamt für Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz - Sachsen-
Anhalt 
Postfach 20 08 57 
06009 Halle / Saale 
 
 
'HåHOD��6FKOHVZLJ-Holstein 
 
Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein 
Postfach 6209 
24123 Kiel 
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'HåHOD��7K�ULQJHQ 
 
Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau - Erfurt, Abteilung Gartenbauverwaltung 
Leipziger Straße 75 a 
99085 Erfurt 
 
 
 
2.    Pristojni laboratoriji 
 
 
'HåHOD��%DGHQ-Württemberg 
 
Prof. Dr. Udo Pieldner 
Waldstraße 12 
70597 Stuttgart 

Chemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt 
Stuttgart 
Schaflandstraße 3/2 
70736 Fellbach 

Mustafa Fahmy-Eid 
Emil-Münz-Straße 37 
71332 Waiblingen 

Chemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt 
Karlsruhe 
Weißenburgerstraße 3 
76187 Karlsruhe 

Dr. Rainer Tuttas 
Röderstraße 8 – 10 
79104 Freiburg im Breisgau 

Chemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt 
Freiburg 
Bissierstraße 5 
79114 Freiburg im Breisgau 

Marianne Hemrich 
Josef-Schmitt-Straße 12 
97922 Landau-Königshofen 

  

 
 
'HåHOD��%D\HUQ 
 
ISEGA Forschungs- und 
Untersuchungsgesellschaft 
mbH 
Zeppelinstraße 3 - 5 
63741 Aschaffenburg 

Prof. Dr. Mine Ciner 
Rheinstraße 39 
80803 München 

Labor Dr. Böhm 
Schragenhofstraße 35 
80992 München 

Eurofin Scientific 
Deutschland GmbH 
Bucher Hauptstraße 25 
90427 Nürnberg 

Chemisches Institut Burkon 
Raudtener Straße 21 
90711 Nürnberg 

Bayerisches Landesamt für 
Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit 
Eggenreuter - Weg 43  
91058 Erlangen 

Jordan Analytik 
Unterer Graben 26 
97246 Eibelstadt 

Institut für  Wasser-,  
Umwelt-, und 
Qualitätskontrolle Dr. Nuss 
Schönbornstraße 34 
97688 Bad Kissingen 

Labor Romeis Bad Kissingen 
GmbH 
Industriegebiet 
97723 Oberthulba 

 
 
'HåHOD��%HUOLQ 
 
Berliner Betrieb für zentrale gesundheitliche 
Aufgaben - Institut für Lebensmittel, 
Arzneimittel und Tierseuchen 
Invalidenstraße 60 
10557 Berlin 

 
Institut Kirchhoff Berlin (IKB) - Projekt- und 
Qualitätsmanagement - Lebensmittel GmbH 
Albestraße 04 
12159 Berlin 

 
 



Stran 6246 / Št. 60 / 10. 7. 2002  Uradni list  Republike Slovenije 
 
 

 

'HåHOD��%UDQGHQEXUJ 
 
Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft Frankfurt (Oder) - Laborbereich I 
Ringstraße 1030 
15236 Frankfurt (Oder) 
 
 
'HåHOD��%UHPHQ 
 
Landesuntersuchungsamt für Chemie, Hygiene und Veterinärmedizin 
St.-Jürgen-Straße 
28205 Bremen 
 
 
'HåHOD��+DPEXUJ 
 
Hygiene Institut Hamburg 
Marckmannstaße 129a 
20539 Hamburg 

Dr. Wiertz, Eggert, Dr. 
Jörissen GmbH 
Stenzelring 14 b 
21107 Hamburg 

ILF - Institut für 
Lebensmitteluntersuchung 
und -forschung 
Lebensmittelchemiker W. 
Hollert 
Mexikoring 13 a 
22297 Hamburg 

 
 
'HåHOD��+HVVHQ 
 
Chemisches 
Untersuchungslabor Dr. 
Jürgen Budde 
Neckarstraße 14 
64283 Darmstadt 

Wein- Laboratorium Alfred 
Weilbächer 
Neudorfgasse 6 
65239 Hochheim am Main 

Regierungspräsidium 
Darmstadt - Dezernat 
Weinbauamt mit 
Weinbauschule  
Wallufer Straße 19 
65343 Eltville am Rhein 

Weinfachlabor Schamari - 
Leitner 
Schwalbacherstraße 17 a 
65343 Eltville am Rhein 

Forschungsanstalt 
Geisenheim Fachgebiet 
Weinanalytik und 
Getränkeforschung 
Von-Lade-Straße 19 
65366 Geisenheim 

Wein - Fachlaboratorium J. 
Vogel 
Rheinstraße 20 
65366 Geisenheim am Rhein 

Wein - Fachlabor Bernd 
Höfer GmbH 
Adolf-Kolping-Straße 32 
65375 Oestrich-Winkel 

Weinfachlabor Rheingau - 
Mittelrhein Anton 
Granzegger 
Am Weiselberg 25 
65391 Lorch am Rhein 

 

 
 
'HåHOD��0HFNOHQEXUJ-Vorpommern 
 
Landesveterinär- und Lebensmitteluntersuchungsamt - Mecklenburg-Vorpommern 
Postfach 10 20 64 
18003 Rostock 
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'HåHOD��1LHGHUVDFKVHQ 
 
Institut für 
Lebensmittelqualität-MULA 
- Dr. Stefan Kroll - 
Ammerländer Heerstraße 115 
- 117 
26129 Oldenburg 

Prof. Dr. Waldemar Ternes - 
Tierärztliche Hochschule 
Hannover, - Chemisches 
Institut - Abteilung für 
Analytik - 
Bischofsholer Damm 15 
30173 Hannover 

Chem. Labor Dr. Wirts & 
Partner Sachverständigen 
GmbH - Dieter Lange -  
Rutenbergstraße 59 
30559 Hannover 

Dr. Ara Veciz - Chem. 
Laboratorium für 
Lebensmittel-, - Wasser und 
Umweltanalytik -  
Carl-Zeiss-Straße 16 
30966 Hemmingen 

Dr. Helga Hippe - 
WISSTRANS Umwelt 
GmbH - 
Am Leinekanal 4 
37073 Göttingen 

Dr. Rainer Mögele - Dr. 
Susanne Kuhr - Institut 
Nehring GmbH - 
Bismarckstraße 7 
38102 Braunschweig 

Niedersächsisches Landesamt 
für - Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit - 
LAVES Lebensmittelinstitut 
Braunschweig - 
Dresdenstraße 2 und 6 
38124 Braunschweig 

GUA Gesellschaft für 
Umweltanalytik mbH - Iris 
Bauer - 
Westerbreite 7 
49084 Osnabrück 

Dr. Arthur Wirth - 
Chemisches Laboratorium 
Dres. - Sperfeld/Stegmann - 
Leimbrink 2 
49124 Georgsmarienhütte 

Dr. Daniel Dietrichs - 
Deutsches Institut für 
Lebensmitteltechnik e. V. - 
Prof.-von-Klitzing-Straße 7 
49610 Quarkenbrück 

  

 
 
'HåHOD��1RUGUKHLQ-Westfalen 
 
Chemisches-, und 
Lebensmitteluntersuchungsamt 
des Kreises Paderborn 
Aldegreverstraße 10 -14  
33102 Paderborn 

Chemisches 
Untersuchungsamt der Stadt 
Bielefeld 
Oststraße 55 
33604 Bielefeld 

Chemisches-, und 
Lebensmitteluntersuchungsamt 
der Stadt Düsseldorf 
Lambertusstraße 1 
40213 Düsseldorf 

Lebensmittelüberwachungs- 
und Chemisches 
Untersuchungsamt des Kreises 
Mettmann 
Düsseldorfer Staße 26 
40822 Mettmann 

Chemisches 
Untersuchungsamt des Kreises 
Viersen 
Königspfad 7 
41334 Nettetal 

Chemisches- und 
Lebensmitteluntersuchungsamt 
- für die Stadt 
Mönchengladbach und den 
Kreis Neuss 
Königstraße 32-34 
41460 Neuss 

Chemisches 
Untersuchungsinstitut 
Bergisches Land 
Sanderstraße 161 
42283 Wuppertal 

Chemisches-, und 
Lebensmitteluntersuchungsamt 
der Stadt Dortmund 
Höfelstraße 8 
44137 Dortmund 

Chemisches 
Untersuchungsamt der Stadt 
Bochum 
Carolinenglückstraße 27 
44793 Bochum 

Chemisches-, und 
Geowissenschaftliches Institut 
- Institut der Städte Essen und 
Oberhausen 
Lichtstraße 3 
45127 Essen 

Gemeinsames Chemisches- 
und 
Lebensmitteluntersuchungsamt 
für den Kreis Recklinghausen 
und die Stadt Gelsenkirchen in 
der Emscher-Lippe Region 
(CEL) 
Kurt-Schumacher-Allee 1 
45657 Recklinghausen 

Chemisches 
Untersuchungsinstitut der 
Stadt Duisburg 
Wörthstraße 120 
47053 Düsburg 
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Institut für 
Lebensmitteluntersuchungen 
und Umwelthygiene für die 
Kreise Wesel und Kleve 
Mühlenstraße 9-11 
47441 Moers 

Chemisches Landes- und 
Staatliches 
Veterinäruntersuchungsamt 
Sperlichstraße 19 
48151 Münster 

Institut für Lebensmittel- und 
Wasseruntersuchung der Stadt 
Köln 
Eifelwall 7 
50674 Köln 

Chemisches 
Untersuchungsinstitut der 
Stadt Leverkusen 
Düsseldorfer Staße 153 
51379 Leverkusen 

Chemisches- und  
Lebensmitteluntersuchungsamt 
der Stadt Aachen 
Blücherplatz 43 
52068 Aachen 

Amt für Umweltschutz und 
Lebensmitteluntersuchung der 
Stadt Bonn 
Engeltalstraße 4 
53103 Bonn 

Chemisches 
Untersuchungsamt der Stadt 
Hagen 
Pappelstraße 1 
58099 Hagen 

Chemisches 
Untersuchungsamt der Stadt 
Hamm 
Sachsenweg 6 
59073 Hamm 

 

 
 
'HåHOD: Reinland-Pfalz 
 
Staatliche Landes- Lehr- und 
Versuchsanstalt für 
Landwirtschaft, Weinbau und 
Gartenbau - Bad-Neuenahr-
Ahrweiler 
Walporzheimer Straße 48 
53474 Bad Neuenahr-
Ahrweiler 

Vereinigte Ahrwinzergen. 
Heerstraße 91 – 93 
53474 Bad Neuenahr-
Ahrweiler 

Weinchemisches Labor, Paul 
Schumacher  
Walporzheimer Straße 84  
53474 Bad Neuenahr-
Ahrweiler 

Peter Herres GmbH 
Rudolf-Diesel-Straße 7 – 9 
54292 Trier 

Schloß Wachenheim AG 
Niederkirchenstraße 27 
54294 Trier 

Staatliche Landes-Lehr- und 
Versuchsanstalt für 
Landwirtschaft, Weinbau und 
Gartenbau  -  Fachbereich 
Oenologie und 
Kellerwirtschaft - Trier 
Egbertstraße 18 – 19 
54295 Trier 

Elke Berg 
Im Gäßchen 2  
54329 Konz-Niedermennig 

Willi Reuter 
Karlstraße  19  
54329 Konz-Krettnach 

CAL, Inh. Klaus Günther 
Hauptstraße 17/19 
54340 Pölich 

Ernst-Jürgen Rohde 
Cresierstraße 6 
54340 Longuich 

Ingrid Spieles 
Weinbergstraße 
54340 Leiwen 

Marie-Luise Wirtz 
Klostergartenstraße 63 
54340 Leiwen 

Reh-Kendermann GmbH, 
Betriebslabor Leiwen 
54340 Leiwen 

Schmitt Söhne GmbH 
Weinstraße 8 
54340 Longuich 

Walter Reis 
Waldstraße 18 
54340 Riol 

Michael Schloeder 
Römerstraße 4 
54347 Neumagen-Dhron 

Karl-Josef Bollig 
Spielesstraße 33 
54349 Trittenheim 

Teresa Meyer 
Moselweinstraße 32 
54349 Trittenheim 

Magnus Pütz 
Im Gebert 
54451 Irsch 

Werner Michaeli 
Bahnhofstraße 10 
54453 Nittel 

Marianne Wollschied 
Zehnthausstraße 16 
54470 Bernkastel-
Kues/Wehlen 

Peter Mertes KG 
In der Bornwiese 
54470 Bernkastel-Kues 

Winzergenossenschaft 
Moselland eG 
Bornwiese 6 
54470 Bernkastel-Kues 

Gerd Mertesdorf 
Brunnenstraße 34 
54484 Maring-Noviand 
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ABC-Labor Dahmen Inh. Dr. 
Lutterbach 
Hauptstraße 53  
54485 Mülheim 

Hilde Müller 
Moselweinstraße 46 
54487 Wintrich 

Fa. J. u. H. Selbach 
 
54492 Zeltingen 

Josef Ehlen 
Hauptstraße 33 
54492 Erden/Mosel 

Beate Lex 
Weinstraße 34 
54518 Rivenich 

Institut Heidger 
Lebensmittel- und 
Umweltanalytik 
Eiermarkt 1  
54518 Kesten 

Karl Porn 
Unter der Treff 30 
54518 Osann-Monzel 

Thomas Kaufmann 
Robert-Schumann-Straße 153 
54536 Kröv 

Valentin Hahn 
Selscherstraße 17 
54536 Kröv 

Erhard Brisch 
Im Eichenhain 134 
54538 Bengel 

Moselkellerei Weinbund 
GmbH & Co KG 
Postfach 12  
54539 Ürzig 

Kupferberg & Cie KG 
Rheinhessenstraße 25  
55129 Mainz 

Weinchemisches Labor  
Rudolf Decker 
Neuweg 12 
55130 Mainz 

Weinlabor Brigitte Schaar 
Rathenaustraße 12 
55218 Ingelheim 

Alzeyer Zentrallabor Herbert 
Wittowski 
Berliner Straße 6 
55232 Alzey 

Weinlabor Dr. E.M. 
Kleinknecht 
Am Damm 13 
55232 Alzey 

Weinlabor Dieter W. Schnell 
W.-Leuschner-Straße 14 
55237 Flonheim 
 

Weinlabor Topp  
Wormser Straße 80  
55239 Gau Odernheim 

Willy Welter 
Bubenheimer Straße 6/8 
55270 Engelstadt 

Weinlabor Gerda Beck 
Hedesheimer Hof 
55271 Stadecken-Elsheim 

Dahlem San.Rat. Dr.  KG 
Wormser Straße 50 
55276 Oppenheim 

Staatliche Landes-, Lehr- und 
Versuchsanstalt - Oppenheim 
Wormser Straße 111 
55276 Oppenheim 

Wein- und Bodenlabor  Horst 
Ruzycki 
Wahlheimer Hof 8 
55278 Hahnheim 

Weinlabor Dr. Ute Michalsky 
Wörrstädter Straße 22 
55283 Nierstein 

Weinlabor Helmut Frank 
Albert Schweitzer-Straße 9 
55283 Nierstein 

Weinchemisches Labor 
Wolfgang Krauß 
Justus-von-Liebig-Straße 15 
55291 Saulheim 

Chemisches Laboratorium  
Kurt Müller 
Am Kümmerling 37 A,  
55294 Bodenheim 

Weinlabor Stephan Schöller 
Enggasse 8 
55294 Bodenheim 

Edeka-Zentralkellerei 
Mainzer Straße 162 – 170 
55411 Bingen 

Labor der Fa. St. Ursula 
GmbH Weinkellerei 
Mainzer Straße 186 
55411 Bingen 

Labor Volker Schneider 
Am Holderbusch 
55411 Bingen-Dromersheim 

Reh-Kendermann GmbH, 
Betriebslabor Bingen 
Am Ockenheimer Graben 35 
55411 Bingen /Rhein 

Weinlabor  Enseleith & Weiß 
Schmittstraße 58 
55411 Bingen 

Weinlabor Horst & Co. OHG 
Gewerbepark Scharlachberg 
55411 Bingen 

Helmut Schmitt 
Beethovenstraße 8 
55450 Langenlonsheim 

Ottomar Schramm 
Sonnen-Apotheke 
55450 Langenlonsheim 

WIV Wein International 
Weingüter- und Kellerei-
Verwaltung GmbH 
55450 Langenlonsheim 

Weinlabor Schreml 
Oberstraße 6 
55452 Guldental 

Weinlabor Alfred Bodtke 
Schulstraße 9 
55459 Aspisheim 

Weinlabor Ellen u. Otto Kost 
Germaniastraße 59 
55459 Aspisheim 

Dr. E.M. Kleinknecht 
Planiger Straße 34 a 
55543 Bad Kreuznach 

Paul Haase-Aschoff 
Am Kornmarkt 
55543 Bad Kreuznach 



Stran 6250 / Št. 60 / 10. 7. 2002  Uradni list  Republike Slovenije 
 
 

 

Staatliche Landes-Lehr- und 
Versuchsanstalt - Bad 
Kreuznach 
Rüdesheimer Straße 60 – 68 
55545 Bad Kreuznach 

Adam Maurer 
Schulstraße 29 
55546 Hackenheim 

Gisela Baum 
Weinheimer Weg 7 
55576 Sprendlingen 

Gisela Baum 
Weinheimer Weg 7 
55576 Sprendlingen 

K.F. Willem 
Hauptstraße 6 
55576 Badenheim 

Speese & Fertig GbR 
Gau-Bickelheimer Straße 52 
55576 Sprendlingen 

Weinlabor Rainer Zottmann 
Hauptstraße 5 a 
55576 Badenheim 

Friedhelm Wien 
Im Effengarten 23 
55585 Norheim 

Heinrich Frick oHG 
Hauptstraße 3 
55585 Duchroth 

Karl Stein 
Auf dem Stiel 
55585 Oberhausen /Nahe 

Walter Dautermann 
Hauptstraße 39 
55585 Duchroth 

Ph. und Heinrich Baum 
Lohrer Straße 
55593 Rüdesheim 

Josef Peitz 
Grabenstraße 
55595 Wallhausen 

Michael Jaeckel 
Am Zangenberg 7 
55595 Wallhausen 

Gräfin v. Königsmark’sche 
Weinkellerei 
Fischelstraße 36 – 38 
56068 Koblenz 

Landesuntersuchungsamt, 
Institut für 
Lebensmittelchemie  
Postfach 20 03 45 
56068 Koblenz 

Dr. Stefan Klaus Kiefer, 
Sonnen-Apotheke 
Brenderweg 16 
56070 Koblenz-Neuendorf 

Herbert Haushahn 
Bergstraße 42 
56077 Koblenz 
 

Heinz-Dieter Mölich 
Marktstraße 18 
56333 Winningen 

Alfred Emmerich 
Rätsgasse 26 
56599 Leutesdorf 

Winfried Breidbach, Inh. B. 
Breidbach 
Zehnthofstraße 3 
56599 Leutesdorf 

Einig-Zenzen GmbH & Co. 
KG 
Carl-Friedrich-Benz-Straße 8 
56753 Kaisersesch 

Andreas Oster 
56812 Cochem 

Hans-Dieter Göbel 
Herrenbergstraße 12 
56812 Valwig 

Dr Karl-Heinz und Hans-
Jürgen Franzen  
Gartenstraße 14 
56814 Bremm 

Hans-Peter Zenz 
Moselstraße 82 
56814 Ernst 

Paul Haupts 
Unterbachstraße 13 
56814 Ediger-Eller 

Reinhold Porten 
Weingartenstraße 119 
56814 Bruttig-Fankel 

P. Rudolf Liebfried 
Moselstraße 38 
56820 Nehren 

ABC Labor Dahmen,  Inh. 
Dr. Lutterbach 
Weihertplatz 4  
56841 Traben-Trarbach 

Fa. Franz-Wilhelm 
Langguth-Erben 
An der Mosel 3 
56841 Traben-Trarbach 

Ursula Lieser 
Kräuterhausweg 35 
56841 Traben-Trarbach 

Josef Drathen KG 
Fliehburgstraße  
56853 Zell 

Albert Weber 
Schloßstraße 40 
56856 Zell 

Bohn, Matthias 
Balduinstraße 33 
56856 Zell /Mosel 

Weinlabor Robert Kölsch 
Am Rosenkreuz 37 
56856 Zell 

Zimmermann-Gräff & Müller 
Marientaler Au 23 
56856 Zell 

Erwin Fischer 
Wallgraben 6 
56867 Briedel 

Dieter Bauer 
Kaiserslauterer Straße 38 
67098 Bad Dürkheim 

Dr. R. E. Kaiser Institut für 
Chromatographie 
Bürgermeister Dr. Dahlem-
Straße 9  
67098 Bad Dürkheim 

Weinchemisches Labor Klaus 
Briegel 
Schloßwiese 6  
67146 Deidesheim 

Martin Winterling 
Im Brühl 15 
67150 Niederkirchen 
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Schloß Wachenheim AG 
Kom.rat-Wagner-Straße  
67157 Wachenheim 

Gebietswinzergenossenschaft 
„Palmberg“ e.V. 
Am Palmberg 
67229 Laumersheim 

Winzerverein Freinsheim 
e.G. 
Südliche Winzerstraße 2 
67251 Freinsheim 

Klaus Link (Zweigstelle) 
Riedweg 11 
67256 Weisenheim/Sand 

Lindenapotheke  Karlhorst 
Klöter 
Ritter von Geißler-Straße 5 
67256 Weisenheim/Sand 

C.F. Spiess & Sohn 
Hauptstraße 4 
67271 Kleinkarlbach 

Jochen Neumann 
Ballheimer Weg 12 
67278 Bockenheim 

Wagner GmbH 
Offsteiner Weg 10 
67278 Bockenheim 

Konrad Fleischer 
Weinstraße 37 
67281 Kirchheim 

Kurpfalz-Sektkellerei 
Brunckstraße 21 
67346 Speyer 

Alfons Gies 
Weinstraße 500 
67434 Neustadt/W. 

Dr. Helmut Allmendinger 
Weinstraße 81 
67434 Neustadt-Hambach 

Emil Deutsch 
Amalienstraße 11 
67434 Neustadt a.d.W 

Guido Schreieck 
Kreuzstraße 13 
67434 Neustadt-Diedesfeld 

Joh. Carstens KG 
Kreuzstraße 5 
67434 Neustadt/W. 

Gen. Weinlabor Karl Hansen 
Kurpfalzstraße 48 
67435 Neustadt-Mußbach 

Staatliche Landes-Lehr- und 
Forschungsanstalt für 
Landwirtschaft, Weinbau und 
Gartenbau - Neustadt an der 
Weinstraße 
Breitenweg 71 
67435 Neustadt an der 
Weinstraße 

Oliver Poh  
Langentalstraße 56 
67475 Weidenthal 

Gabriele Ohlrogge 
Weinstraße 31 
67480 Edenkoben 

Waltter Heintz 
Weinstraße 102 
67483 Edenkoben 

Winfried Anselmann 
Kirchberg 11  
67483 Edesheim 

Möndel-Börtzler 
Hartmannstraße 9 
67487 Maikammer 

Reinhard Kiefer, Inh. Markus 
Kiefer 
Marktstraße 9 
67487 Maikammer 

Rudolf Ziegler 
Hauptstraße 44 a 
67489 Kirrweiler 

P.J. Valckenberg GmbH Inh. 
G. Windecker-Hartmann 
Weckerlingplatz 1 
67547 Worms /Rhein 

Dr. Baldur Geil  
Gabelsbergerstraße 76 
67549 Worms 

Analytisches Labor Link 
GmbH Niederlassung 
Rheinhessen 
Allee 24 
67551 Worms-Pfeddersheim 

Peter Eckert 
Ludwig-Schwamb-Straße 40  
67574 Osthofen 

Weinlabor Heinrich Walter 
Auf der Rosselhecke 9 
67574 Osthofen 

Weinlabor Jürgen Glaser 
Friedrich-Ebert-Straße 36 
67574 Osthofen 

Weinlabor Hans-Peter Klös 
Richard-Wagner-Straße 6 
67578 Gimbsheim 

Labor Hengst GmbH 
Schillerstraße 1 
67590 Monsheim 

Weinlabor Alfons Vogts  Inh. 
Wolfgang Krause 
Bahnhofstraße 41 
67590 Monheim 

Labor der 
Bezirkswinzergenossenschaft  
Westhofen 
Am Bogen 18 
67593 Westhofen 

Edith Kessler 
Wollmesheimer Hauptstraße 
87 
76829 Landau 

Felix Rebholz KG 
Marienring 10/12 
76829 Landau 

Günter Wiedermann 
Schlettstadter Straße 45 
76829 Landau 

Gustav Decker GmbH 
Schlachthofstraße 14 – 16 
76829 Landau 

Jürgen Raschauski 
Trifelsstraße 13 
76829 Leinsweiler 

Wolfgang Scherer 
Kellereistraße 11 
76829 Landau-Godramstein 

Beate Pfitzenmaier 
Sportplatzstraße 3 
76831 Birkweiler 

Gebietswinzergenossenschaft 
Deutsches Weintor e.G. 
Südliche Weinstraße 
76831 Ilbesheim 
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Kurt Merkel 
Schellgasse 22 
76831 Billigheim-Ingenheim 

Bernd Kost 
Dagobertstraße 3 
76833 Frankweiler 

Bundesanstalt für 
Züchtungsforschung an 
Kulturpflanzen 
Geilweilerhof 
76833 Siebeldingen 

Carstens-Haefelin Kellereien 
GmbH 
Im Schloß 
76833 Böchingen 

Friederich Emmel 
Talstraße 5 
76835 Roschbach 

Gebietswinzergenossenschaft 
„Rietburg“ e.G. 
Edesheimer Straße 50 
76835 Rhodt 

Otto Preßler KG 
Neustadter Straße 5 – 9 
76879 Hochstadt 

Emil Wissing AG 
Lessingstraße 15 
76887 Bad Bergzabern 

Heinrich Lorch GmbH & Co. 
Kurfürstenstraße 11 
76887 Bad Bergzabern 

Helmut Brenner 
Hauptstraße 33 
76889 Niederhorbach 

Julius Kimmle GmbH & Co. 
KG,  Weingroßkellerei 
Agnes-Kimmle-Straße 1 
76889 Kapellen-Drusweiler 

 

 
 
'HåHOD��6DDUODQG 
 
Landesamt für Verbraucher-, Gesundheits- und Arbeitsschutz - Abteilung G 
Charlottenstraße 7 
66113 Saarbrücken 
 
 
'HåHOD��6DFKVHQ 
 
Warenprüfung und Qualitätskontrolle - 
Institut Dr. Appelt - 
Täubchenweg 28 
04317 Leipzig 

Mikrobiologisch-analytisches Labor GmbH 
Jahnsdorfer Straße 7 
09366 Stollberg 

 
 
'HåHOD��6DFKVHQ-Anhalt 
 
Landesuntersuchungsamt für Gesundheits-, 
Umwelt- und Verbraucherschutz - Sachsen-
Anhalt 
Postfach 20 08 57 
06009 Halle / Saale 

Institut für Agrar- und Umweltanalytik 
Querfurter Str. 10 
06632 Freyburg/U. 

 
 
'HåHOD��6FKOHVZLJ-Holstein 
 
Landwirtschaftliche Untersuchungs- - und Forschungsanstalt LUFA - ITL - Institut für 
Tiergesundheit und - Lebensmittelqualität der Landwirtschaftskammer - Schleswig-Holstein -  
Gutenbergstraße 75 - 77 
24116 Kiel 
 
 
'HåHOD��7K�ULQJHQ 
 
Thüringer Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz 
Sitz Bad Langensalza 
Juri - Gagarin- Ring 124 
99084  Bad Langensalza 
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VII. �*5ý,-$     
      
1. Pristojni organi in agencije 
      
Ministry of Agriculture 
Directorate-General 'Crop 
production' 
Directorate 'Processing, 
standardization and quality 
control' 
Division 'Wine and alcoholic 
drinks' 
Acharnon, 2 
GR-10176 Athens 

Etoloakarnanias 
 GR-30200 Mesologi 

Anatolikis Attikis 
 GR-15344 Pallini 

Ditikis Attikis  
 GR-19200 Elefsina 

Pireos 
 GR-18520 Pireas 

Viotias 
 GR-32100 Levadia 

Evias  
 GR-34100 Halkida 

Evritanias 
 GR-36100 Karpenissi 

Fthiotidos 
 GR-35100 Lamia 

Fokidas 
 GR-33100 Amfissa 

Argolidas 
 GR-21100 Nafplio 

Arkadias 
 GR-22100 Tripolis 

 Achaias 
 GR-26110 Patra 

Ilias 
 GR-27100 Pirgos 

Korinthias 
 GR-20100 Korinthos 

Lakonias 
 GR-23100 Sparti 

Messinias 
 GR-24100 Kalamata 

Trifilias 
 GR-24500 Kiparissia 

Zakinthou 
 GR-29100 Zakinthos 

 Kerkiras 
 GR-49100 Kerkira 

Kefallinias 
 GR-28100 Argostoli 

Lefkadas 
 GR-31100 Lefkada 

Artas 
 GR-47100 Arta 

Thesprotias 
 GR-46100 Igoumenitsa 

Ioanninon 
 GR-45110 Ioannina 

Prevezis 
 GR-48100 Preveza 

 Karditsas 
 GR-43100 Karditsa 

Larissas 
 GR-41100 Larissa 

Magnissias  
 GR-38110 Volos 

Trikalon  
 GR-42100 Trikala 

Grevenon  
 GR-51100 Grevena 

Dramas  
 GR-66100 Drama 

Imathias 
 GR-59100 Veria 

Thessalonikis  
 GR-54100 Thessaloniki 

Kavalas  
 GR-55100 Kavala 

Kastorias  
 GR-52100 Kastoria 

Kilkis 
 GR-61100 Kilkis 

Kozanis 
 GR-50100 Kozani 

Giannitson 
 GR-58100 Giannitsa 

Pellas 
 GR-58200 Edessa 

Pierias 
 GR-60100 Katerini 

Seron 
 GR-62100 Seres 

Florinas 
 GR-53100 Florina 

Halkidikis 
 GR-63100 Poligiros 

Evrou 
 GR-68100 
Alexandroupolis 

Orestiadas  
 GR-68200 Orestiada 

Xanthis  
 GR-67100 Xanthi 

Rodopis 
 GR-69100 Komotini 

Dodekanisson 
 GR-85100 Rodos 

Kikladon 
 GR-84100 Siros 

Lesvou 
 GR-81100 Mitilini 

Samou 
 GR-83100 Samos 

Hiou 
 GR-82100 Hios 

Irakliou 
 GR-71110 Iraklio 

Lassithiou 
 GR-72100 Ag. Nikolaos 

Rethimnis 
 GR-74100 Rethimno 

Hanion 
 GR-73100 Hania 
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2.    Pristojni laboratoriji 
 
Ministry of Agriculture 
Regional Plant Protection 
and Quality Control Centres 

Pireas 
Odos Kolokrotoni 2 
GR-185 31 Pireas 

Patra 
Zaïmi 23 
GR-261 10 Patra 

Thessaloniki 
Odos Khapsa 1 
GR-546 26 Thessaloniki 

Iraklio 
M. Gouvernetou 17 
GR-713 07 Iraklio 

Argolida 
Stirou Giannopoulou 8 
GR-211 00 Navplio 

Ioannina 
Panepistimiou Terma 
GR-451 10 Ioannina 

Kavala 
Odos Omonia 77 
GR-651 10 Kavala 

Volos 
Touroutzia-Nikolaïdi 
GR-383 34 Volos 

Wine Institute 
El. Venizelou 1, Likovrisi, 
Athens 

  

Prefectural Agriculture 
Directorate Laboratories 

Etoloakarnanias 
GR-30200 Mesologi 

Anatolikis Attikis 
GR-15344 Pallini 

Ditikis Attikis 
GR-19200 Elefsina 

Pireos 
GR-18520 Pireas 

Viotias 
GR-32100 Levadia 

Evias 
GR-34100 Halkida 

Evritanias 
GR-36100 Karpenissi 

Fthiotidos 
GR-35100 Lamia 

Fokidas 
GR-33100 Amfissa 

Argolidas 
GR-21100 Nafplio 

Arkadias 
GR-22100 Tripolis 

Achaias 
GR-26110 Patra 

Ilias 
GR-27100 Pirgos 

Korinthias 
GR-20100 Korinthos 

Lakonias 
GR-23100 Sparti 

Messinias 
GR-24100 Kalamata 

Trifilias 
GR-24500 Kiparissia 

Zakinthou 
GR-29100 Zakinthos 

Kerkiras 
GR-49100 Kerkira 

Kefallinias 
GR-28100 Argostoli 

Lefkadas 
GR-31100 Lefkada 

Artas 
GR-47100 Arta 

Thesprotias 
GR-46100 Igoumenitsa 

Ioanninon 
GR-45110 Ioannina 

Prevezis 
GR-48100 Preveza 

Karditsas 
GR-43100 Karditsa 

Larissas Magnissias 
GR-38110 Volos 

Trikalon 
GR-42100 Trikala 

Grevenon 
GR-51100 Grevena 

Dramas 
GR-66100 Drama 

Imathias 
GR-59100 Veria 

Thessalonikis 
GR-54100 Thessaloniki 

Kavalas 
GR-55100 Kavala 

Kastorias 
GR-52100 Kastoria 

Kilkis 
GR-61100 Kilkis 

Kozanis 
GR-50100 Kozani 

Giannitson 
GR-58100 Giannitsa 

Pellas 
GR-58200 Edessa 

Pierias 
GR-60100 Katerini 

Seron 
GR-62100 Seres 

Florinas 
GR-53100 Florina 

Halkidikis 
GR-63100 Poligiros 

Evrou 
GR-68100 Alexandroupolis 

Orestiadas 
GR-68200 Orestiada 

Xanthis 
GR-67100 Xanthi 

Rodopis 
GR-69100 Komotini 

Dodekanisson 
GR-85100 Rodos 

Kikladon 
GR-84100 Siros 

Lesvou 
GR-81100 Mitilini 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 60 / 10. 7. 2002 / Stran 6255 
 
 

 

Samou 
GR-83100 Samos 

Hiou 
GR-82100 Hios 

Irakliou 
GR-71110 Iraklio 

Lassithiou 
GR-72100 Ag. Nikolaos 

Rethimnis 
GR-74100 Rethimno 

Hanion 
GR-73100 Hania 

Ministry of Finance Central Laboratories of State 
General Chemistry  
Laboratory  

Tsokha 16, Athens 

 

Prefectural Chemistry 
Services of State 
General Chemistry 
Laboratory 

Etoloakarnanias 
GR-30200 Mesologi 

Anatolikis Attikis 
GR-15344 Pallini 

Ditikis Attikis 
GR-19200 Elefsina 

Pireos 
GR-18520 Pireas 

Viotias 
GR-32100 Levadia 

Evias 
GR-34100 Halkida 

Evritanias 
GR-36100 Karpenissi 

Fthiotidos 
GR-35100 Lamia 

Fokidas 
GR-33100 Amfissa 

Argolidas 
GR-21100 Nafplio 

Arkadias 
GR-22100 Tripolis 

Achaias 
GR-26110 Patra 

Ilias 
GR-27100 Pirgos 

Korinthias 
GR-20100 Korinthos 

Lakonias 
GR-23100 Sparti 

Messinias 
GR-24100 Kalamata 

Trifilias 
GR-24500 Kiparissia 

Zakinthou 
GR-29100 Zakinthos 

Kerkiras 
GR-49100 Kerkira 

Kefallinias 
GR-28100 Argostoli 

Lefkadas 
GR-31100 Lefkada 

Artas 
GR-47100 Arta 

Thesprotias 
GR-46100 Igoumenitsa 

Ioanninon 
GR-45110 Ioannina 

Prevezis 
GR-48100 Preveza 

Karditsas 
GR-43100 Karditsa 

Larissas Magnissias 
GR-38110 Volos 

Trikalon 
GR-42100 Trikala 

Grevenon 
GR-51100 Grevena 

Dramas 
GR-66100 Drama 

Imathias 
GR-59100 Veria 

Thessalonikis 
GR-54100 Thessaloniki 

Kavalas 
GR-55100 Kavala 

Kastorias 
GR-52100 Kastoria 

Kilkis 
GR-61100 Kilkis 

Kozanis 
GR-50100 Kozani 

Giannitson 
GR-58100 Giannitsa 

Pellas 
GR-58200 Edessa 

Pierias 
GR-60100 Katerini 

Seron 
GR-62100 Seres 

Florinas 
GR-53100 Florina 

Halkidikis 
GR-63100 Poligiros 

Evrou 
GR-68100 Alexandroupolis 

Orestiadas 
GR-68200 Orestiada 

Xanthis 
GR-67100 Xanthi 

Rodopis 
GR-69100 Komotini 

Dodekanisson 
GR-85100 Rodos 

Kikladon 
GR-84100 Siros 

Lesvou 
GR-81100 Mitilini 

Samou 
GR-83100 Samos 

Hiou 
GR-82100 Hios 

Irakliou 
GR-71110 Iraklio 

Lassithiou 
GR-72100 Ag. Nikolaos 

Rethimnis 
GR-74100 Rethimno 

Hanion 
GR-73100 Hania 
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VIII.   IRSKA 
 
 
1. Pristojni organi in agencije 
 
Customs and Excise Division   
Office of the Revenue Commissioners  
Wine Division 
St Conlon’s Road 
Nenagh 
CO. Tipperary 
 
 
2.    Pristojni laboratoriji 
 
The State Laboratory  
Abbotstown 
Castleknock 
IRL-Dublin 15 
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IX.   ITALIJA 
 
1. Pristojni organi in agencije ter pristojni laboratoriji 

Ministero delle politiche agricole e forestali 
Ispettorato Centrale repressione frodi 
Via XX Settembre 20 
I-00187 Roma 
 

Agenzia delle Dogane 
Area verifiche e controlli tributi doganali e accise 
– laboratori chimici 
Via Mario Carucci, 71 
I-00143 Roma 

 
 
2.    Pristojni laboratoriji 

Ufficio di Ancona 
Via Seppilli n. 5 
I-60100 Ancona 
Competenza territoriale: province di 
Ancona, Ascoli, Piceno, Macerata, 
Pesaro 

Ufficio di Asti 
Corso Alessandria, n. 6 
I-40126 ASTI 
Competenza territoriale: province di 
Asti, Alessandria, Cuneo 

Ufficio di Bari 
Via P. Borsellino e G. Falcone 
n. 2 
I-70100 BARI 
Competenza territoriale: 
province di Bari, Foggia, 
Matera 

Ufficio di Bologna 
Via Jacopo Di Paolo, 30 – 32 
I-40126 Bologna 
Competenza territoriale: province di 
Bologna Ferrara, Forli, Ravenna, 
Rimini, Rovigo 

Ufficio di Cagliari 
Via dei Carroz n. 12 
I-09131 Cagliari 
Competenza territoriale: province di 
Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari 

Ufficio di Catania 
Via Varese n. 45 
I-95123 Catania 
Competenza territoriale: 
province di Catania, Enna, 
Messina, Ragusa, Siracusa 

Ufficio di Conegliano Veneto 
Viale Venezia n. 14 
I-31015 Conegliano (TV) 
Competenza territoriale: province di 
Treviso, Belluno, Gorizia, Pordenone, 
Trieste, Udine, Vicenza, Venezie, 
Padova 

Ufficio di Cosenza 
Via XXIV Maggio n. 49 
I-87100 Cosenza 
Competenza territoriale: province di 
Cosenza, Catanzaro, Crotone, 
Reggio Calabria, Vibo Valentia 

Ufficio di Firenze 
Viale Belfiore n. 9 
I-50144 Firenze 
Competenza territoriale: 
province di Firenze, Arezzo, 
Grosseto, Pistoia, Prato, 
Siena 

Ufficio di Genova 
Via Nino Bixio n. 6 
I-16128 Genova 
Competenza territoriale: province di 
Genova, Imperia, La Spezia, Savona 

Ufficio di Lecce 
Via Pordenone n. 2 
I-73100 Lecce 
Competenza territoriale: province di 
Lecce, Brindisi, Taranto 

Ufficio di Milano 
Via Pitteri n. 110 
I-21134 Milano 
Competenza territoriale: 
province di Milano, Bergano, 
Brescia, Como, Cremona, 
Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio, 
Varese 

Ufficio di Modena 
Via Jacobo Cavedone n. 29 
I-41100 Modena 
Competenza territoriale: province di 
Modena, Mantova, Parma, Piacenza, 
Reggio Emilia, Verona 

Ufficio di Palermo 
Via Libertà n. 88 
I-90143 Palermo 
Competenza territoriale: province di 
Palermo, Agrigento, Caltanissetta, 
Trapani 

Ufficio di Perugia 
Via Omicini n. 159 
I-06100 Perugia 
Competenza territoriale: 
province di Perugia, Terni 

Ufficio di Pescara 
Via E. Ferrari, 155 
I-65100 Pescara 
Competenza territoriale: province di 
Pescara, Campobasso, Chieti, Isernia, 
L’Aquila, Teramo 

Ufficio di Pisa 
Via Andrea Pisano n. 62 
I-56100 Pisa 
Competenza territoriale: province di 
Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara 

Ufficio di Portici 
Via Moretti n. 82 
I-80055 Portici (NA) 
Competenza territoriale: 
province di Napoli, Avellino, 
Benevento, Caserta 

Ufficio di Roma 
Via del Fornetto, 85 
I-00149 Roma 
Competenza territoriale: province di 
Roma, Frosinone, Latina, Rieti, 
Viterbo 

Ufficio di Salerno 
Via Irno n. 11 
I-84098 Salerno 
Competenza territoriale: province di 
Salerno, Potenza 

Ufficio di S. Michele 
All’Adige 
Via Edmondo Mach n. 2 
I-38010 S. Michele All’Adige 
Competenza territoriale: 
province di Trentino, Bolzano 
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Ufficio di Torino 
Via T. Valperga Caluso n. 30 
I-10125 Torino 
Competenza territoriale: province di 
Torino, Aosta, Biella, Novara, 
Verbania, Vercelli 

  

Regione Valle D’Aosta Laboratorio di Sanità Pubblica — 
Unità operativa chimica  
Via G. Rey, 5   
I-11100 Aosta 

 

Regione Piemonte Istituto Sperimentale per 
l’enologia   
Via P. Micca, 35   
I-14100 Asti 

Istituto sperimentale per la 
nutrizione delle piante 
Sezione operativa di Torino 
Via Ormea, 47  
I-10125 Torino 

Istituto tecnico agrario 
sperimentale «Umberto I» 
specializzato  
in viticoltura e enologia  
Laboratorio chimico  
I-12051 Alba (CN) 

Istituto professionale di Stato per 
l’Agricoltura «G. Umbertini»  
I-10014 Caluso (TO) 

Laboratorio chimico 
compartimentale delle 
dogane e imposte 
indirette  
C.so Sebastopoli, 3 
I-10134 Torino  

Regione Piemonte — USL n. 70 — 
Servizio igiene pubblica — 
Laboratorio igiene e profilassi — 
Reparto chimico   
Via Don Gasparolo, 1  
I-15100 Alessandria 

Laboratorio sanità pubblica — 
Regione Piemonte — USL n. 68 
P.zza Alfieri, 33   
I-14100 Asti 

Laboratorio sanità pubblica 
— Reparto chimico — USL 
n. 58 
Via M. D’Azeglio, 4 
I-12100 Cuneo  
 

Laboratorio di sanità pubblica — 
USL n. 51   
Viale Roma, 7   
I-28100 Novara 

Laboratorio chimico 
merceologico della camera di 
commercio 
I.A.A. — Via Ventimiglia, 165 
I-10100 Torino 

Laboratorio enochimico 
Unione italiana vini 
Via M. D'Azeglio, 40 
I-14100 Asti  

Istituto professionale per 
odontotecnici    
ed operatori chimico-biologici C.F. 
Gauss   
Via Asinari, 1   
I-14100 Asti   
 

Enocontrol, S.C.R.L.  
P.zza Savona, 3   
I-12051 Alba (CN) 

Laboratorio Studio 
Mondeco — Analisi 
Chimiche  
VIe Artigianato, 10 
I-12051 Alba (CN) 

Laboratorio Sinergo - Centro Studi 
di Ricerche   
e Servizi - Soc. Coop. A.R.  
V. le Umberto I, N. 1  
I-14049 Nizza Monferrato (AT) 

Laboratorio consorzio tutela vini 
Asti   
P.zza Roma, 10   
I-14100 Asti  

Laboratorio centro per 
l’enologia   
SAS Di Drocco Carlo & C. 
Via Piana Gallo, 50 
I-12060 Grinzane Cavour 
(CN) 

Laboratorio BI.LAB Srl — studio 
analisi e ricerche   
Strada Porini, 1/b — Fraz. 
Vaccheria   
I-12050 Castagnito (CN) 

Laboratorio chimico 
merceologico camera di 
commercio I.A.A.  
commercio I.A.A.  
Piazza Risorgimento, 12  
I-13100 Vercelli 

Laboratorio enosis SAS di 
Donato Lanati e C. 
Cas Colma — Via Marconi, 
10  
I-15040 Cuccaro 
Monferrato (AL) 
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Laboratorio C.S.A. Srl Chemisint 
servizi    
per l'ambiente   
Via Serravalle, 65  
I-15067 Novi Ligure (AL) 

CADIR LAB Srl   
Strada Alessandria, 13  
I-15044 Quargnento (AL) 

Laboratorio ALCHIM 
Analisi Chimiche - 
Consulenze - Progettazioni 
Via Silvio Pellico, 28 
I-10020 Cambiano (TO) 

Laboratorio Protezione Ambientale 
Srl   
Via Einaudi, 52   
I-15100 Alessandria 

  

Regione Liguria Laboratorio chimico 
compartimentale delle dogane  
e imposte indirette  
Via Rubattino, 6   
I-12126 Genova 

Laboratorio chimico 
compartimentale delle 
dogane   
e imposte indirette 
Terminale della Cellulosa 
— Zona Porto  
I-17100 Savona 

Unità sanitaria locale n. 3 
Imperiese   
Via Nizza   
I-18100 Imperia 

Laboratorio provinciale di igiene 
e profilassi reparto   
chimico - USL n. 12  
Via Montesano, 5   
I-16122 Genova   

Laboratorio chimico del 
presidio multizonale di  
prevenzione - USL n. 19 
Spezzino  
Via Fontevivo, 129 
I-19100 La Spezia 

Laboratorio Centro di 
Sperimentazione e   
Assistenza Agricola della Camera 
di Commercio   
I.A.A. di Savona   
Regione Rollo, 98  
I-17031 Albenga (SV) 

  

Regione Lombardia Istituto di chimica agraria 
dell’Università degli studi   
Facoltà di agraria   
Via Celoria, 2   
I-20133 Milano 

Istituto di industrie agrarie 
dell’Università degli studi  
Facoltà di agraria  
Via Celoria, 2  
I-20133 Milano  

Istituto di industrie agrarie 
dell’Università degli studi   
Facoltà di agraria   
Via Celoria, 2   
I-20133 Milano  

Laboratorio chimico 
compartiementale delle dogane  
e imposte indirette  
I-22100 Como 

Laboratorio chimico 
compartimentale delle 
dogane   
e imposte indirette 
I-22100 Potechiasso (CO) 

Laboratorio Consorzio Tutela Vini 
«Franciacorta»   
c/o Enoricerche Istituto Enologico 
Via Cassala, 44   
I-25126 Brescia 

Laboratorio chimico 
compartimentale delle dogane e 
imposte   
indirette   
Via Valtellina, 1   
I-20159 Milano 

Presidio multizonale di 
igiene e prevenzione — 
USL n. 41  
Via G. Cantore, 20 
I-25100 Brescia 

Presidio multizonale di igiene e 
prevenzione, unità operativa  
chimica — USL n. 11  
Via Cadorna, 8   
I-22100 Como   

Presidio multizonale di igiene e 
prevenzione, unità operativa  
chimica   
Via S. Maria in Betlem, 1  
I-26100 Cremona 

Presidio multizonale di 
igiene e prevenzione 
unità operativa chimica 
Via Stelvio, 35/A  
I-23100 Sondrio 
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Presidio multizonale di igiene e 
prevenzione   
unità operativa chimica — USL n. 
3   
Via Campigli, 5   
I-21100 Varese 

Presidio multizonale di igiene e 
prevenzione   
unità operativa chimica — USL 
n. 29   
Via C. Maffei, 4   
I-24100 Bergamo 

Presidio multizonale di 
igiene e prevenzione  
USL n. 47  
Viale Risorgimento, 43 
I-26100 Mantova 

Centro regionale per l’incremento 
della vitivinicoltura,   
frutticoltura e cerealicoltura — 
Regione Lombardia  
Via Emilia, 7   
I-27058 Voghera (PV) 

Laboratorio enochimico unione 
italiana vini   
Via S. Vittore al Teatro, 3  
I-20100 Milano  

Laboratorio istituto 
superiore lattiero caseario 
Via L. Pilla, 25/B  
I-46100 Mantova 

Laboratorio ind am — Laboratori 
chimici Srl   
Via S. Desiderio, 21  
I-25020 Flero (BS) 

Laboratorio presidio multizonale 
igiene e prevenzione   
unità operativa chimica — USL 
n. 77   
Via Nino Bixio, 13  
I-27100 Pavia 

Laboratorio chemiricerche 
Srl  
Via Leonardo da Vinci, 12 
I-21080 Molinetto di 
Mazzano (BS) 

Regione Trentino Alto Adige Laboratorio di analisi e ricerche  
dell'istituto agrario provinciale 
I-38100 S. Michele All’Adige 
(TN) 

Laboratorio chimico 
provinciale sez. suolo e 
alimenti   
assessorato alle attività 
sociali, igiene e sanità 
Via Amba Alagi, 5 
I-39100 Bolzano 

Laboratorio provincia autonoma di 
Bolzano     
Centro di sperimentazione agraria e 
forestale   
I-39100 Laimburg (BZ) 

Laboratorio chimico analitico e 
sperimentale    
Dr. Bruno Weger   
Via dei Vanga, 29  
I-39100 Bolzano 

 

Regione Veneto Laboratorio per il controllo della 
qualità    
dell' Unione Italiana Vini  
Viale XXVIII aprile, n. 26  
I-31015 Conegliano (TV) 

Istituto tecnico agrario 
statale con ordinamento  
speciale per la viticoltura e 
l’enologia   
Lab. di chimica agraria 
I-31015 Conegliano (TV) 

Laboratorio chimico 
compartimentale delle dogane  
e imposte indirette  
I-37100 Verona 

Laboratorio chimico 
compartimentale delle dogane  
e imposte indirette  
Via Ca’ Marcello, 15  
I-30100 Mestre — Venezia 

Presidio multinazionale di 
igiene e prevenzione — 
Sez. chimico-ambientale — 
USL n. 3  
Via S. Andrea, 1  
I-32100 Belluno 

Presidio multinazionale di igiene e 
prevenzione —   
Sez. chimico-ambientale — USL n. 
25   
Via S. D’Acquisto, 7  
I-37100 Verona 

Presidio multinazionale di igiene 
e prevenzione —    
Sez. chimico-ambientale — USL 
n. 21   
Via Ospedale Civile, 22  
I-35100 Padova 

Presidio multinazionale di 
prevenzione sezione 
chimico - ambientale— 
USL n. 36  
Campo della Lana, 601 
I-30100 Venezia 

Presidio multinazionale di 
prevenzione USL n. 8/VI  
Via Spalato, 16   
I-36100 Vicenza 

Laboratorio chimico 
merceologico della   
 camera di commercio I.A.A.  
C.so Porta Nuova, 96  
I-37100 Verona 

Laboratorio analisi 
merceologiche della  
camera di commercio 
I.A.A.  
C.so Fogazzaro, 37 
I-36100 Vicenza 
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Laboratorio enochimico unione 
italiana vini   
Corso Porta Nuova, 96  
I-37100 Verona 

Laboratorio consorzio tutela vini 
dei colli euganei   
Via dei Vescovi, 35  
I-35038 Luvigliano di Torreglia 
(PD) 

Laboratorio enochimico  
ex allievi scuola enologica 
Conegliano s.c.a.r.l. 
Via Crevada, 69  
I-31020 San Pietro di 
Feletto (TV) 

Laboratorio consorzio tutela vini 
doc Gambellara c/o Municipio 
I-36053 Gambellara (VI)  

Enocentro di Clemente Vassanelli 
& C. — S.A.S.   
Via A. De Gasperi, 50  
I-37012 Bussolengo (VR) 

Laboratorio chimico agrario 
Angeli Pierantonio Srl 
Via Uruguay, 10  
I-35020 Padova 

Laboratorio Chimitec Srl  
Via Pacinotti, 16   
I-30020 Pramaggiore (VE) 

Laboratorio di analisi del consorzi 
di tutela vino DOC Prosecco di 
Conegliano Valdobbiadene  
Via Roma, 7   
I-31050 Solighetto (TV)  
 

Laboratorio di analisi dei 
consorzi di tutela dei vini 
DOC:  
Bardolino, Bianco di 
Custoza e Valdadige 
Via Marconi, 49  
I-37010 Sega di Cavaion 
Veronese (VR)  

Laboratorio consorzio di tutela vini 
Lison-Pramaggiore  
Via Cav. Vittorio Veneto, 13/B 
I-30020 Pramaggiore (VE)  

Via Fratta, 25   
I-31023 Resana (TV)  
   
 

Laboratorio Chelab Srl 
Laboratorio la Chimicadige 
S.N.C.  
di Tezza A. e C.  
Via Tre Ponti, 22  
I-3705 S. Maria di Zevio 
(VR)  

Laboratorio Analysis del Dr. 
Venturini Luigi Srl  
Via Bernardi, 13   
I-37026 Settimo di Pescantina (VR) 

Laboratorio enochimico dell’en. 
Maurizio Polo   
Via Postumia di C., 7/C  
I-31046 Oderzo (TV) 

Laboratorio Itochem 
Istituto Srl  
Via Lago di Alleghe, 15 
I-36015 Schio (VI) 

Laboratorio di enologia E. Michelet 
S.A.S di Michelet en. Enzo & C. 
Via Vital, 96   
I-31015 Conegliano (TV) 

Laboratorio Chimico Veneto Srl 
Via Calatafimi, 27  
I-36100 Vicenza 

Laboratorio Chimico 
Merceologico della 
Camera di Commercio, 
Industria, Artiginato ed 
Agricoltura  
P.zza della Borsa  
I-31100 Treviso 

Laboratorio di Analisi Chimiche 
del Dr. Adriano Giusto  
Via Pezza Alta, 22  
Loc. Rustign   
I-31046 Oderzo (TV) 

  

Regione Friuli-Venezia Giulia Istituto sperimentale per la 
nutrizione delle piante — sezione 
operativa di Gorizia  
Via Duca D’Aosta, 115  
I-34170 Gorizia 

Laboratorio 
compartimentale delle 
dogane e imposte indirette 
Via Del Lazzaretto 
Vecchio, 24  
I-34100 Trieste 

Laboratorio Leochimica S.N.C. del 
Dr. Faita E.C.   
Via Viatta, 1   
I-33080 Zoppola (PN) 

Presidio multizonale di igiene e 
prevenzione    
sezione chimico ambientale USL 
n. 2   
Via Duca D’Aosta, 115/A  
I-34170 Gorizia 

Presidio multizonale di 
prevenzione USL n. 11 
Via delle Acque, 8 
I-33170 Pordenone 



Stran 6262 / Št. 60 / 10. 7. 2002  Uradni list  Republike Slovenije 
 
 

 

Presidio multizonale di 
prevenzione    
servizio chimico ambientale  - USL 
n. 1 Triestina   
Via Lamarmora, 13  
I-34100 Trieste 

Presidio multizonale di 
prevenzione    
servizio chimico ambientale — 
USL n. 7   
Via Cologna, 42   
I-33100 Udine 

Laboratorio chimico 
merceologico della  
camera die commercio 
I.A.A.  
Via S. Nicolò, 7  
I-34100 Trieste 

Laboratorio chimico merceologico 
della    
camera di commercio I.A.A.  
Via Nazionale, 33  
I-Pradamano (UD)  

Laboratorio consorzio tutela della 
denominazione    
di origine dei vini del Collio  
Via Battisti, 10/1   
I-Cormons (GO) 

Laboratorio centro 
regionale per la 
sperimentazione   
agraria per il Friuli-Venezia 
Giulia  
Via III Armata, s.n.c. 
I-34170 Gorizia 

Laboratorio enochimico di 
Maurizio Michelini  
Via Fermi, 37   
I-34071 Cormons (GO) 

Laboratorio università studi di 
Trieste    
Facoltà economia e commercio 
laboratorio centro servizi sede 
staccata Gorizia   
Via Alviano, 18   
I-34170 Gorizia 

Laboratorio Centro di 
Riferimento Enologico Srl 
Via IV Genova, 9  
I-33050 Pozzuolo del Friuli 
(UD) 

Laboratorio di Analisi S.A.S. di 
Diust E.C.   
P.zza della Divisione Julia, 18 
I-33040 Corno di Rosazzo (UD) 

  

Regione Emilia-Romagna Istituto sperimentale agronomico 
di Bari    
Sezione operativa di Modena  
Viale Caduti in Guerra, 134  
I-41100 Modena  

Università degli studi di 
Bologna - Centro di 
ricerche   
viticole ed enologiche - 
sezione enologica  
Via S. Giacomo, 7 
I-40126 Bologna 

Istituto professionale di stato per 
l’agricoltura   
Via Quaini, 12   
I-40026 Imola (BO)  

Istituto tecnico agrario statale «G. 
Garibaldi»   
I-47023 Cesena (FO) 

Laboratorio statale di 
chimica agraria dell’Istituto 
  
tecnico agrario «A. Zanelli» 
Via F.lli Rosselli, 41-1 
I-42100 Reggio Emilia 

Laboratorio chimico 
compartimentale delle dogane e 
imposte   
indirette   
V.le Pietramellara, 1/20  
I-40100 Bologna 

Presidio multizonale di igiene e 
prevenzione — Settore chimico 
ambientale USL n. 9  
Via Racchetta, 1   
I-42100 Reggio Emilia 

Presidio multizonale di 
igiene e prevenzione — 
Settore chimico  
ambientale USL n. 38 
Via Salinatore, 20 
I-47100 Forlì 

Presidio multizonale di 
prevenzione USL n. 2  
Via 21 Aprile, 48   
I-29100 Piacenza 

Presidio multizonale di 
prevenzione — Settore chimico 
ambientale   
USL n. 35   
Via Alberoni, 17   
I-48100 Ravenna 

Presidio multizonale di 
prevenzione — Settore 
chimico ambien-tale 
USL n. 28 Roma Nord 
Via Triachini  
I-40138 Bologna 

Laboratorio merceologico 
enochimico delle camera di 
commercio   
I.A.A.   
I-42100 Reggio Emilia  

Istituto di enologia — Facoltà di 
agraria università cattolica del 
Sacro Cuore   
Via Emilia Parmense, 84  
I-29100 Piacenza 

Ente tutela vini di Romagna 
C.so Garibaldi, 2  
I-48018 Faenza (RA) 
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Centro di assistenza tecnologica in 
viticoltura e enologia  
C.A.T.E.V. Srl   
Via Tebano, 9   
I-48018 Faenza (RA) 

Laboratorio enochimico Unione 
Italiana Vini   
Via Meuccio Ruini, 2  
I-42010 Mancasale (RE) 

Laboratorio di analisi 
enologiche  
Via Ravegnana, 75/A 
I-48018 Faenza (RA) 

Laboratorio di analisi e ricerche 
agriparadigma Srl   
Via Faentina, 224   
I-48100 Ravenna 

Laboratorio Neotron S.R.L.  
Via Stradello Aggazzotti, 104 
I-41100 Santa Maria di Mugnano 
(MO) 

Laboratorio istituto di 
ricerche agroindustria 
S.A.S  
Via delle Staffette 
Partigiane  
I-41100 Modena 

Laboratorio Arte Casearia S.R.L. 
— Lab. analisi    
chimico-microbiologiche e di 
tecnologia alimentare  
Via Polonia, 33   
I-41100 Modena   

Laboratorio Consorzio Vini Colli 
Bolognesi   
Via Abbazia, 30/C  
Loc. S. Teodoro   
I-40050 Monteveglio (BO) 

Laboratorio consorzio per 
la tutela della D.O.C. dei 
vini   
Colli Piacentini  
c/o Amm.ne provinciale 
Piacenza — Servizio  
chimica agraria e 
ambientale  
Loc. Gariga  
I-29027 Podenzano (PC) 

Laboratorio USL bassa est n. 4 — 
Presidio    
multizonale di prevenzione  
Via Spalato, 4   
I-43100 Parma 

Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio 
S.N.C.   
Via Kennedy, 3   
I-40053 Bazzano (BO)  
 

Laboratorio WINE making 
control di Donelli Mauro 
Via Matteotti, 9  
I-42049 S. Ilario d’Enza 
(RE) 

Laboratorio Bianalisi Srl  
Via Montanara, 15/A  
I-29015 Castel San Giovanni (PC) 

Laboratorio Chimico 
Merceologico Srl   
Via Ravennate, 1020  
Villa Almerici   
I-47023 Cesena (FO) 

Centro Operativo 
Ortofrutticolo  
Via Bologna, 535  
Chiesuol del Fosso (FE) 

Laboratorio di Analisi Chimiche 
Dr. Giovini Domenico  
Via dei Carpentieri, 19/c  
I-41100 Modena 

Laboratorio Bio 7 Srl  
Via circonvallazione, 3  
I-41014 Castelvetro (MO) 

 

Regione Toscana Istituto sperimentale per la 
viticoltura di Conegliano  
Sezione operativa di Arezzo  
I-52100 Arezzo   
 

Istituto di industrie agrarie 
dell’università degli studi 
Via Donizzetti, 6  
I-50100 Firenze 

Laboratorio di chimica agraria già 
annesso all’istituto   
tecnico statale per geometri «G. 
Salvemini»   
Via G. Giusti, 27   
I-50121 Firenze 

Istituto tecnico agrario statale 
Strada Scacciapensieri  
I-53100 Siena 

Istituto tecnico industriale 
statale «A. Avogadro» 
Via Case Nuove  
I-53021 Abbadia S. 
Salvatore (SI)  

Laboratorio chimico 
compartimentale delle dogane 
e imposte indirette  
V.le Carducci, 1/3  
I-57100 Livorno 

Servizio multizonale di 
prevenzione unità operativa   
di chimica ambientale USL n. 28 
Via Fiume, 31   
I-58100 Grosseto 

Servizio multizonale di 
prevenzione USL n. 12 
Unità operativa di chimica 
ambientale  
Via Vittorio Veneto, 26 
I-56100 Pisa 
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Servizio multizonale di 
prevenzione USL n. 10/A  
Via Ponte Alle Mosse, 211  
I-50144 Firenze 

Laboratorio provinciale di igiene 
e profilassi   
I-52100 Arezzo 

Laboratorio di igiene e 
profilassi USL n. 13 
Via Marradi, 116  
I-57100 Livorno 

Laboratorio Agenzia Regionale per 
la Protezione Ambientale della 
Toscana   
Dipartimento Provinciale di Lucca 
Via A. Vallisneri, 6  
I-55100 Lucca   

Laboratorio chimico 
merceologico della Camera di 
Commercio I.A.A.  
Piazza Giudici, 3 
I-50100 Firenze 

Laboratorio consorzio 
Chianti classico  
S. Andrea in Percussina 
Via Scopeti, 155  
I-50026 San Casciano Val 
di Pesa (FI)  

Laboratorio consorzio del vino 
Chianti   
Lungarno Corsini, 4  
I-50123 Firenze 

Laboratorio per il Controllo di 
Qualità dell’Unione Italiana  
Vini   
Via Massetana Romana, 58/b  
I-53100 Siena 

Laboratorio PH Srl 
Strada della Pesa, 5 
Loc. Sambuca Val di Pesa 
I-50020 Tavarnelle V.P. 
(FI) 

Analitical Divisione Polymed Srl 
Viale Marconi, 96  
I-53036 Poggibonsi (SI) 

Laboratorio Valdichiana s.a.s.  
Ecologia e tecnologia ambientale 
Via Amendola, 5/A  
I-53048 Pieve di Sinalunga (SI) 

Laboratorio centro analisi 
C.A.I.M. s.n.c.  
Via IV Novembre, 2 
I-58022 Follonica (GR) 

I.S.V.E.A., Srl   
Via S. Gimignano, 92  
I-53036 Poggibonsi (SI)  
 

Laboratorio Vagaggini Carbone 
s.n.c.    
del Dr. P. Vagaggini & C.  
Strada di Cerchiaia, 42/A  
I-53100 Siena 

Laboratorio studio alpha 
ecologia  
Via Agnoletti, 3  
I-50018 Scandicci (FI) 

Laboratorio Kemia di G. Grassini e 
C.    
Analisi agrobiochimiche  
Via Aquileia, 25/c  
I-58100 Grosseto 

Laboratorio studio ambiente — 
studio associato   
Dr. Gorelli M., P.I. Niccolaini F., 
Dr. Paolasso R.    
e Dr. Calisti M.   
Via Fossombroni, 18/A  
I-58100 Grosseto 

Laboratorio ente tutela vini 
dell’Empolese  
P.zza della Vittoria, 30 
I-50053 Empoli (FI) 

Laboratorio per il Controllo della 
Qualità dell'Unione Italiana Vini 
Via Aretina, 169   
I-50136 Firenze   

Laboratorio Analisi Cliniche 
Valdarno Srl   
Viale Gramsci, 24  
I-52027 San Giovanni Valdarno 
(AR) 

Laboratorio Progetto 
Natura Srl  
Via Marradi, 41  
I-59100 Prato 

Regione Marche Istituto tecnico agrario statale «C. 
Ulpiani»    
specializzato per la viticoltura e 
l’enologia   
I-63100 Ascoli Piceno 

Laboratorio chimico 
dell’istituto tecnico agrario 
statale  
I-60044 Fabriano (AN) 

Laboratorio di chimica agraria 
dell’istituto tecnico   
agrario statale «A. Cecchi»  
Via Caprile, 1   
I-61100 Pesaro 

Servizio multizonale di sanità 
pubblica — USL n. 12  
Via C. Colombo, 106  
I-60127 Ancona 

Servizio multizonale di 
sanità pubblica  
Area chimica - USL n. 24 
Viale della Repubblica, 104 
I-63100 Ascoli Piceno 

Laboratorio provinciale di igiene e 
profilassi   
I-61100 Pesaro 

USL n. 15 — Area chimica — 
Via Trento, 95   
I-Macerata 

Laboratorio enochimico 
Unione Italiana Vini 
Via Campania, 35 
I-San Benedetto del Tronto 
(AP)  
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Laboratorio Techagri M. Srl  
Via degli Artigiani, 20  
I-60031 Castelplanio (AN)  
 

Laboratorio I.M.A.V.I. Srl  
Via Don Minzoni, 57  
I-60030 Castelbellino (AN) 

Laboratorio analisi control 
Srl  
Via S. Claudio, 5  
I-62010 Corridonia (MC) 

Laboratorio Vinea Associazione 
Produttori Viticoli  
Via Garibaldi, 75   
I-63035 Offida (AP) 

  

Regione Umbria Istituto di chimica agraria 
dell’università degli studi  
Borgo   
XX Giugno, 72   
I-06100 Perugia 

Istituto di industrie agrarie 
dell’università degli studi  
dipartamento scienze 
alimentari e nutrizione 
Via S. Costanzo  
I-06100 Perugia 

Presidio multizonale di 
prevenzione   
Laboratorio chimico-ambientale 
Via F. Cesi, 24   
I-05100 Terni   
 

Istituto tecnico agrario statale «A. 
Ciuffelli»   
Viale Montecristo  
I-06059 Todi (PG) 

Lab. A.R.U.S.I.A. — 
Agenzia regionale umbra 
— Sviluppo e innovazione 
agricoltura  
Loc. Bardano  
I-05019 Orvieto (TR) 

Laboratorio Geochim S.A.S.  
Via Flaminia, 146 — Fraz. Rigali 
I-06023 Gualdo Tadino (PG) 

Laboratorio analysis Srl — parco 
tecnologico agroalimentare  
dell’Umbria   
Loc. Pantalla   
I-06059 Todi (PG) 

Laboratorio Studio Analisi 
Alimentari Dr. V. 
Palpacelli  
Via Molise, 4/A  
I-06034 Foligno (PG) 

Regione Abruzzo Istituto sperimentale per 
l’elaiotecnica   
Via C. Battisti, 22  
I-65100 Pescara 

Laboratorio di igiene e 
profilassi - reparto chimico 
Via Marconi, 51  
I-65100 Pescara 

Laboratorio chimico di igiene e 
profilassi — USSL  
P.zza Martiri Pennesi  
I-64100 Teramo 

Centro enologico meridionale 
laboratori enochimici — 
consulenze   
progettazione tecnologiche  
Via Don Bosco, 57  
I-66026 Ortona (CH) 

Centro tecnico enologico 
Via M. da Caramanico, 7 
I-65100 Pescara 

Laboratorio Astra — studio 
chimico associato   
Via Nicola Dati, 4  
I-64100 Teramo 

Laboratorio eno tecno chimica  
Laboratorio chimico-enologico  
Via Adriatica Sud (Foro), 7  
I-66024 Francavilla al Mare (CH) 

Laboratorio chimico 
merceologico az. sp. 
 Camera di Commercio 
I.A.A.  
Via Conti di Ruvo, 2 
I-65100 Pescara 

Laboratorio S.A.I.D. s.a.s. di I. di 
Giosia & C.   
Loc. Scerne   
I-64020 Pineto (TE) 

Laboratorio Laser Lab. S.R.L. 
Via Custoza, 31   
I-66013 Chietti Scalo  

Laboratorio Pubblico 
Chimico Merceologico 
Istituto Abruzzese per la 
Qualità  
Az. Speciale della Camera 
di Commercio I.A.A. 
Nucleo industr. Di Bazzano 
I-67100 l'Alquila 
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Regione Molise USL n. 5 — Presidio multizonale 
di igiene   
e prevenzione   
Via U. Petrella, 1   
I-86100 Campobasso 

USL n. 5 — Presidio 
multizonale di igiene e  
prevenzione regione Molise 
Via Berta (Pal. Provincia) 
I-86170 Isernia 

Laboratorio Chimico Merceologico 
Molisano Sannita   
Az. Speciale delle Camere di 
Commercio I.A.A. di Campobasso, 
Benevento e Isernia  
P.zza della Vittori, 1  
I-86100 Campobasso 

  

Regione Lazio Istituto sperimentale per la 
enologia di Asti    
Sez. Operativa di Velletri  
Via Cantina Sperimentale, 1  
I-Velletri (Roma) 

Istituto tecnico agrario 
statale «G. Garibaldi» 
Via Ardeatina, 524 
I-00178 Roma  

Laboratorio chimico centrale delle 
dogane   
e imposte indirette  
I-00100 Roma 

Laboratorio di igiene e profilassi - 
reparto chimico   
Via G. Saredo, 52   
I-00173 Roma 

Laboratorio di igiene e 
profilassi USL VT/3 
Via Monte Zebio  
I-01100 Viterbo  

Laboratorio chimico merceologico 
della   
camera di commercio I.A.A.  
Via Appia Nuova, 218  
I-Roma 

Laboratorio enochimico Unione 
Italiana Vini   
Via G. B. De Rossi, 15/A  
I-00161 Roma 

Studio enologico agrario — 
S.E.A. s.a.s.—  
V.le V. Veneto, 13 
I-00044 Frascati (RM) 

Consorzio tutela denominazione 
vino Frascati   
Via Matteotti, 12/A  
I-00044 Frascati (RM) 

Laboratorio consorzio agrital 
ricerche   
Viale Industria, 24  
I-00057 Maccarese Fiumicino 
(RM) 

Laboratori chimici riuniti 
Srl gruppo bios  
Via L. Bellotti Bon, 15 
I-00197 Roma 

Laboratorio di Chimica, Industrie 
Agrarie e Microbiologia  
dell'Istituto Tecnico Agrario Statale 
"F.lli Agosti"   
Viale Agost, 5   
I-01022 Bagnoregio (VT) 

  

Regione Campania Istituto di chimica agraria 
dell’università degli studi  
I-80055 Portici (NA) 

Istituto tecnico agrario F. 
de Sanctis specializzato   
per la viticoltura e 
l’enologia  
I-83100 Avellino 

Laboratorio chimico 
compartimentale delle dogane 
e imposte indirette  
Palazzo Dogana — Via De Gasperi 
I-80133 Napoli   

Regione Campania — USL n. 53 
Via Nizza, 146   
I-84100 Salerno 

Laboratorio chimico 
merceologico della camera 
di commercio I.A.A. 
C.so Meridionale, 58 
I-80143 Napoli 

Laboratorio servizi controllo, 
qualità Srl — Analisi chimiche 
agroalimentari e ambientali  
Via F. Renella, 118  
I-81100 Caserta 

Laboratorio multizonale di igiene 
e profilassi — Sezione chimica 
USL n. 5   
Via S. Pasquale, 34/B  
I-82100 Benevento 

Laboratorio di analisi 
S.I.C.A. ambiente Srl — 
Servizi igiene  
controllo ambientale 
Viale Stazione  
I-82030 Ponte (BN) 
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Laboratorio Sannio tecnologie Srl 
C.da Collepiano   
I-82030 Torrecuso (BN) 

Laboratorio agrochimica sud soc. 
coop. A.R.L.   
Via Del Lavoro — Parco Gemma 
I-81055 S. Maria Capua Vetere 
(CE) 

Laboratorio di Analisi 
Eco.Lab.'95  
Via S. Leonardo, 120 
I-84131 Salerno 

Regione Basilicata Presidio multizonale di igiene e 
prevenzione — Settore chimico 
ambientale — USL n. 6  
Via Ridola, 60   
I-75100 Matera   

Laboratorio provinciale di 
igiene e profilassi — 
Reparto chimico  
I-85100 Potenza  
 

Regione Puglia Istituto sperimentale per la 
enologia di Asti — Sez. operativa 
di   
Barletta   
V.le Marconi, 31   
I-70051 Barletta   

Istituto sperimentale 
agronomico  
Via Celso Ulpiani, 5 
I-70100 Bari 

Istituto di industrie agrarie 
dell’università degli studi  
Via G. Amendola   
I-70100 Bari   

Laboratorio chimico 
merceologico università degli  
studi - dipartimento di chimica 
Via G. Amendola, 173  
I-70126 Bari 

Istituto tecnico statale 
commerciale mercantile 
"P. Giannone"  
Via L. Sbano  
I-71100 Foggia 

Istituto tecnico agrario statale «B. 
Caramia»    
specializzato per la viticoltura e 
l’enologia   
I-70100 Locorotondo (BA)  

Istituto tecnico agrario statale «G. 
Pavoncelli»   
I-71042 Cerignola (FG) 

Laboratorio chimico 
compartimentale delle 
dogane  
e imposte indirette 
C.so A. De Tullio, 1 
I-70122 Bari  

Laboratorio chimico merceologico 
della    
camera di commercio I.A.A.  
C.so Cavour, 2   
I-70100 Bari   

Laboratorio di igiene e profilassi - 
reparto chimico    
USL n. 1/LE   
Via Miglietta, 1   
I-73100 Lecce   

Laboratorio igiene e 
profilassi - reparto chimico  
USL n.5  
Palazzo del Governo 
I-74100 Taranto 

Laboratorio di igiene e profilassi - 
reparto chimico    
USL n. 4/BR   
Via Galanti, 16   
I-72100 Brindisi 

Unità sanitaria locale n. 8  
P.zza della Libertà — Pal. INAM 
I-71100 Foggia 

Laboratorio 
enochimicoUnione Italiana 
Vini  
Via Di Casanello, 35 
I-73100 Lecce  

Laboratorio dell’enotecnico centro 
studi vini   
Via Matteotti, 13   
I-73100 Lecce   

Laboratorio di analisi chimiche e 
merceologiche    
Prochim Srl   
Via Foggia, 201   
I-70051 Barletta (BA) 

Laboratorio centro 
enologico dauno  
C.E.D. Srl  
Via Cialdini, 29  
I-71045 Ortanova (FG) 

Laboratorio di analisi chimiche del 
Dr. A. de Nicolò    
e D.ssa L. Crapolicchio  
Via V. Alfieri, 15/A  
I-70031 Andria (BA)  

Laboratorio eurolab dott. Stefano 
d’Aprile   
Via Casalicchio, 32/42  
I-70013 Castellana Grotte (BA) 

Laboratorio studio di 
chimica industriale  
Dr. Diego Favale  
Via Ferrante d’Aragona, 1 
I-73100 Lecce  

Laboratorio analisi stante Srl  
Viale Virgilio, 103  
I-74100 Taranto   

Laboratorio Rocchi prelevatori 
S.N.C   
Via La Piccirella, 5  
I-71100 Foggia 

Laboratorio ce.c.am. centro 
controllo ambiente  
S.S. 546 Troiana Km 8 
I-71036 Lucera (FG) 
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Laboratorio  Chimico 
Merceologico Lachimer  
Az. Speciale della Camera di 
Commercio I.A.A.  
Via Dante, 27   
I-71100 Foggia 

Laboratorio Multilab  
Az. Speciale Laboratorio Chimico 
Merceologico   
della Camera di Commercio 
I.A.A.   
Via Petraglione   
I-73100 Lecce  

 

Regione Calabria Laboratorio di igiene e profilassi 
USL n. 18 —   
Regione Calabria   
I-88100 Catanzaro 

Laboratorio istituto 
professionale di stato  
per l'agricoltura «F. 
Todaro»  
Via Brenta, 39  
I-87100 Cosenza 

Laboratorio enocalabria — Soc. 
coop. arl   
Via Omero, 12   
I-88072 Cirò Marina (CZ) 

  

Regione Sicilia Istituto sperimentale per la 
cerealicoltura — Sezione 
periferica di   
Catania   
I-95100 Catania 

Istituto tecnico agrario 
statale «F. Eredia» 
specializzato per la 
viticoltura e l’enologia 
Via del Bosco, 43  
I-95100 Catania 

Istituto tecnico agrario statale «A. 
Damiani» specializzato per la 
viticoltura e l’enologia  
I-91025 Marsala (TP) 

Laboratorio merceologico istituto 
tecnico commerciale statale  
«G. Garibaldi»   
I-91025 Marsala (TP) 

Laboratorio chimico 
compartimentale delle 
dogane e imposte  
indirette  
Via S. Maria di Betlem, 18 
I-95100 Catania 

Laboratorio chimico 
compartimentale delle dogane e 
imposte   
indirette   
I-90100 Palermo   

Regione siciliana — USL n. 26 
— Laboratorio di   
igiene e profilassi   
Via E. Bufardeci, 5  
I-96100 Siracusa 

Laboratorio provinciale di 
igiene e profilassi  
Reparto chimico  
Via C. Ardizzone, 35 
I-95100 Catania 

Laboratorio provinciale di igiene e 
profilassi   
I-97100 Ragusa 

Istituto Regionale della vite e del 
vino di Palermo    
Sezione sperimentale di Marsala 
I-91025 Marsala (TP)  

Regione siciliana — 
Cantina sperimentale 
Messina  
Via XX Luglio, 31 
I-98057 Milazzo (ME) 

Regione siciliana — Cantina 
sperimentale Siracusa  
I-96017 Noto (SR)  
 

Regione siciliana — Osservatorio 
per le malattie delle piante  
C.so Umberto, 114  
I-Acireale (CT)  

Istituto regionale della vite 
e del vino di Palermo 
Laboratorio di Alcamo 
I-91011 Alcamo (TP) 

Istituto regionale della vite e del 
vino di Palermo    
Sezione sperimentale di Pachino 
I-96018 Pachino (SR) 

Istituto regionale della vite e del 
vino di Palermo   
Via Libertà, 66   
I-90100 Palermo   
 

Istituto regionale della vite 
e del vino di Palermo 
Sezione sperimentale di 
Partinico  
I-90047 Partinico (PA) 
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Laboratorio di chimica agraria 
annesso al vivaio   
governativo di viti americane  
Viale Regina Margherita, 9  
I-90100 Palermo 

Laboratorio A.C.I.M. — Analisi 
Chimiche,   
Industriali e Merceologiche  
Via Manzoni, 35   
I-95124 Catania 

Laboratorio enochimico di 
Marsala e Mazara Vallo  
Unione Italiana Vini 
Via Mons. Audino, 4 — 
Pal. Ajello  
I-91026 Mazara del Vallo 
(TP)  

Lab. centro enochimico   
Barbera die Barbera F.M. e C.s.a.s. 
Via delle Rose, 83  
I-91021 Campobello di Mazara 
(TP) 

Laboratorio centro enologico 
lilibetano   
Via Lungomare Mediterraneo, 63 
I-91025 Marsala (TP) 

Laboratorio agrichimica 
s.n.c. di Rallo Francesco & 
C.   
Via Sirtori, 31  
I-91025 Marsala (TP) 
 

Laboratorio agribios Srl  
Analisi Enochimiche, 
Agrochimiche e Biologiche  
Via Carlo Alberto, 248  
I-92024 Canicattì (AG) 

Laboratorio di analisi chimiche e 
merceologiche    
Dr. F. Giglio   
Via Mazzini, 88   
I-92013 Menfi (AG)  

Laboratorio di richerche 
Locorotondo s.a.s. 
Via Carducci, 3  
I-90100 Palermo 

Laboratorio centro studi ed   
assistenza geoagronomica, S.C. A 
R.L.   
Via P.P. Pasolini, Trav. 1, 15  
I-92024 Canicattì (AG)  
 

Laboratorio Ecologica Buffa 
Antonino di Serro Giuseppe & C. 
s.a.s.   
Via S. Pertini, 30   
I-91014 Castellammare del Golfo 
(TP) 

 

Regione Sardegna Laboratorio università degli studi 
Sassari   
Dipartamento di scienze 
ambientali agrarie  
di biotecnologie agroalimentari 
I-07100 Sassari 

Istituto tecnico agrario 
statale «Duca degli 
Abruzzi»   
Laboratorio di chimica 
agraria  
Via S. Alenixedda, 2 
I-09100 Cagliari  

Laboratorio chimico 
compartimentale delle dogane  
e imposte indirette  
Via E. Melis, 26   
I-09100 Cagliari   

Laboratorio di igiene e profilassi 
reparto chimico   
USL n.21   
V.le Ciusa, 6   
I-09100 Cagliari   
 

Laboratorio enochimico 
della Sardegna dell’ 
Unione Italiana Vini 
Viale Dante, 30/B 
I-09041 Dolianova (CA) 

Regione Sardegna — USL n. 7 
I-08100 Nuoro 

Laboratorio di igiene e profilassi 
reparto chimico    
USL n.1   
Via M. Zanfarino, 44  
I-07100 Sassari 

Laboratorio centro 
regionale agrario 
sperimentale  
Via L. B. Alberti, 9 
I-09131 Cagliari 

Laboratorio chimico del Dr. Piero 
Pin e C. s.n.c.   
Via Lanusei, 13   
I-09100 Cagliari   

  

CHAMBERS OF COMMERCE: P. Gallo, 317 
92100 Agrigento 

V. Bastioni Carlo V, 4 
72100 Brindisi 

v.S. Lorenzo, 21 
Alessandria 

L.go Carlo Felice, 72 
09100 Cagliari 

P.XXIV Maggio, 1 
60100 Ancona 

C.V. Emanuele, 44 
93100 Caltanissetta 

P.zza A. Deffeyes 
11100 Aosta 

P. della Vittoria, 1 
85100 Campobasso 



Stran 6270 / Št. 60 / 10. 7. 2002  Uradni list  Republike Slovenije 
 
 

 

Viale Giotto, 4 
52100 Arezzo 

Via Roma, 97 
81100 Caserta 

Via L. Mercantini, 25 
63100 Ascoli Piceno 

V. Cappuccini, 2 
95124 Catania 

P.zza Medici, 8 
14100 Asti 

V. Minniti Ippolito, 16 
88100 Catanzaro 

V.le Cassitto, 7 
83100 Avellino 

P. G. Battista Vico, 3 
66100 Chieti 

Piazza Duomo 
83100 Avellino 

Via Parini, 16 
22100 Como 

Via Calabria, 33 
87100 Cosenza 

Corso Cavour, 2  
70121 Bari 

Piazza Cavour, 5 
26100 Cremona 

P. S. Stefano, 15  
32100 Belluno 

Piazza Castello, 20 
88900 Crotone 

P. IV Novembre  
82100 Benevento 

Via E. Filiberto, 3 
12100 Cuneo 

L.go B. Belotti, 16  
24100 Bergamo 

Piazza Garibaldi, 1  
94100 Enna 

Via N. Sauro, 1  
13051 Biella 

P. Mercanzia, 4 
40125 Bologna 

Via Borgoleoni, 11 
44100 Ferrara 

V. Perathoner 8b/10 
39100 Bolzano 

P. dei Giudici, 3 
50122 Firenze 

Via Orzinuovi, 3 
25125 Brescia 

Via Dante, 27 
71100 Foggia 

C.so della Repubblica, 5 
47100 Forli 

Via Lucana, 82 
75100 Matera 

Via A. De Gasperi, 2 
03100 Frosinone 

P.zza Cavallotti, 1 
98100 Messina 

Via Garibaldi, 4 
16124 Genova 

Via Meravigli, 9/b 
20123 Milano 

Via F. Crispi, 10 
34170 Gorizia 

Via Ganaceto, 134  
41100 Modena 

Via Cairoli 10 
58100 Grosseto 

Piazza Bovio 
80133 Napoli 

Viale Matteotti, 48 
18100 Imperia 

V. degli Avogadro, 4 
28100 Novara 

C.sa Risorgimento, 302 
86170 Isernia 

Via Papandrea, 8 
08100 Nuoro 

V. del Guastatore, 7 
67100 L’Aquila 

Via Carducci (II Pal. Saia) 
09170 Oristano 

Via Veneto, 28 
19100 La Spezia 

Via E. Filiberto, 34 
35100 Padova 

Via Umberto I, 84 
04100 Latina 

Via E. Amari, 11 
90139 Palermo 

V. le Gallipoli, 39 
73100 Lecce 

Via Verdi, 2/a 
43100 Parma 

Via Amendola, 4 
22053 Lecco 

Via Mentana, 27 
27100 Pavia 

P. del Municipio, 48 
57123 Livorno 

V. Cacciatori delle Alpi, 40 
06100 Perugia 

Via Haussmann, 11 
20075 Lodi 

C.so XI Settembre, 116 
61100 Pesaro 

Corte Campana, 10 
55100 Lucca 

V. Conte di Ruovo, 2 
65100 Pescara 

V. Tommaso Lauri, 7 
62100 Macerata 

P.zza Cavalli, 35 
29100 Piacenza 

Via P.F. Calvi, 28 
46100 Mantova 

P.V. Emanuele II, 5 
56100 Pisa 

Piazza 2 giugno 
54033 Massa Carrara 

Corso S. Fedi, 36 
51100 Pistoia 

C.sa Vittorio E, 47 
33170 Pordenone 

Viale Virgilio, 19 
74100 Taranto 

C.so 18 Agosto 34 
85100 Potenza 

Via Savini 
64100 Teramo 

Via Valentini,14 
50047 Prato 

L.go Don Minzoni, 6 
05100 Terni 

Piazza Libertà 
97100 Ragusa 

v.S. Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 

V.le L.C. Farini, 14 
48100 Ravenna 

Corso Italia, 30 
91100 Trapani 

v.T. Campanella, 12 
89100 Reggio Calabria 

Via Calepina, 13 
38100 Trento 

P. della Vittoria, 1 
42100 Reggio Emilia 

Piazza Borsa 
31100 Treviso 

Via delle Palme 
02100 Rieti 

P.zza della Borsa, 14 
34121 Trieste 
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Viale Vespucci, 58 
47900 Rimini 

Via Morpurgo, 4 
33100 Udine 

Via Sigismondo, 28 
47900 Rimini 

P. Monte Grappa, 5 
21100 Varese 

V. XXII Marzo, 2032 
30124 Venezia 

Via De 'Burro', 147 
00186 Roma 

P. Garibaldi, 6 
45100 Rovigo 

S.S. Sempione 4 
28042 Baveno 
Verbania 

Via S. Allende, 19 
84131 Salerno 

P. Risorgimento, 12 
13100 Vercelli 

Via Roma, 74 
07100 Sassari 

C.so Porta Nuova, 96 
37122 Verona 

Via Quarda Inf., 16 
17100 Savona 

Viale Matteotti, 1 
88018 Vibo Valentia 

P.zza Matteotti, 30 
53100 Siena 

C.so Fogazzaro, 37 
36100 Vicenza 

V. Duca d. Abruzzi, 4 
96100 Siracusa 

v.F.lli Rosselli, 4 
01100 Viterbo 

Via Piazzi, 23 
23100 Sondrio 

  

ISPETTORATI CENTRALI 
REPRESSIONE FRODI 

Ispettorato centrale repressione 
frodi 
Ufficio di Asti 
Corso Alessandria, n. 6 
Competenza territoriale: province 
di Asti, Alessandria, Cuneo 

Ispettorato centrale 
repressione frodi 
Ufficio di Torino 
Via T. Valperga Caluso n. 
30 
Competenza territoriale: 
province di Torino, Aosta, 
Biella, Novara, Verbania, 
Vercelli 

Ispettorato centrale repressione 
frodi 
Ufficio di Milano 
Via Pitteri n. 110 
Competenza territoriale: province 
di Milano, Bergano, Brescia, 
Como, Cremona, Lecco, Lodi, 
Pavia, Sondrio, Varese 

Ispettorato centrale repressione 
frodi 
Ufficio di Conegliano Veneto 
Viale Venezia n. 14 
Competenza territoriale: province 
di Treviso, Belluno, Gorizia, 
Pordenone, Trieste, Udine, 
Vicenza, Venezie, Padova 

Ispettorato centrale 
repressione frodi 
Ufficio di S. Michele 
All’Adige 
Via Edmondo Mach n. 2 
Competenza territoriale: 
province di Trentino, 
Bolzano 
 

Ispettorato centrale repressione 
frodi 
Ufficio di Genova 
Via Nio Bixio n. 6 
Competenza territoriale: province 
di Genova, Imperia, La Spezia, 
Savona 

Ispettorato centrale repressione 
frodi 
Ufficio di Modena 
Via Jacobo Cavedone n. 29 
Competenza territoriale: province 
di Modena, Mantova, Parma, 
Piacenza, Reggio Emilia, Verona 

Ispettorato centrale 
repressione frodi 
Ufficio di Bologna 
Via Malaguti n. 1/d. 
Competenza territoriale: 
province di Bologna 
Ferrara, Forli, Ravenna, 
Rimini, Rovigo 

Ispettorato centrale repressione 
frodi 
Ufficio di Pisa 
Via Andrea Pisano n. 62 
Competenza territoriale: province 
di Pisa, Livorno, Lucca, Massa 
Carrara 

Ispettorato centrale repressione 
frodi 
Ufficio di Firenze 
Viale Belfiore n. 9 Venezia n. 14 
Competenza territoriale: province 
di Firenze, Arezzo, Grosseto, 
Pistoia, Prato, Siena 

Ispettorato centrale 
repressione frodi 
Ufficio di Ancona 
Via Seppilli n. 5 
Competenza territoriale: 
province di Ancona, Ascoli, 
Piceno, Macerata, Pesaro 
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Ispettorato centrale repressione 
frodi 
Ufficio di Perugia 
Via Omici n. 159 
Competenza territoriale: province 
di Perugia, Terni 

Ispettorato centrale repressione 
frodi 
Ufficio di Pescara 
Via Chieti n. 16 
Competenza territoriale: province 
di Pescara, Campobasso, Chieti, 
Isernia, L’Aquila, Teramo 

Ispettorato centrale 
repressione frodi 
Ufficio di Roma 
Via Gaetano Rappini n. 19 
Competenza territoriale: 
province di Roma, 
Frosinone, Latina, Rieti, 
Viterbo 

Ispettorato centrale repressione 
frodi 
Ufficio di Portici 
Via Moretti n. 82 
Competenza territoriale: province 
di Napoli, Avellino, Benevento, 
Caserta 

Ispettorato centrale repressione 
frodi 
Ufficio di Salerno 
Via Imo n. 11 
Competenza territoriale: province 
di Salerno, Potenza 
 

Ispettorato centrale 
repressione frodi 
Ufficio di Bari 
Via Lenin n. 2 
Competenza territoriale: 
province di Bari, Foggia, 
Matera 

Ispettorato centrale repressione 
frodi 
Ufficio di Lecce 
Via Pordenone n. 2 
Competenza territoriale: province 
di Lecce, Brindisi, Taranto 

Ispettorato centrale repressione 
frodi 
Ufficio di Cosenza 
Via XXIV Maggio n. 49 
Competenza territoriale: province 
di Cosenza, Catanzaro, Crotone, 
Reggio Calabria, Vibo Valentia 

Ispettorato centrale 
repressione frodi 
Ufficio di Cagliari 
Via Dei Carroz n. 12 
Competenza territoriale: 
province di Cagliari, 
Nuoro, Oristano, Sassari 
 

Ispettorato centrale repressione 
frodi 
Ufficio di Palermo 
Via Libertà n. 88 
Competenza territoriale: province 
di Palermo, Agrigento, 
Caltanissetta, Trapani 

Ispettorato centrale repressione 
frodi 
Ufficio di Catania 
Via Varese n. 45 
Competenza territoriale: province 
di Catania, Enna, Messina, 
Ragusa, Siracusa 

 

AGENZIA DELLE DOGANE Agenzia delle Dogane 
Direzione regionale per il 
Piemonte e La Valle d’Aosta 
Laboratorio Chimico di Torino 
Corso Sebastopoli, 3 
10134 Torino 
 

Agenzia delle Dogane 
Direzione regionale per la 
Liguria 
Laboratorio Chimico di 
Genova 
Via Rubattino, 6 
16126 Genova 

Laboratorio Chimico di Savona 
Terminal Cellulosa/porto 
17199 Savona 

Agenzia delle Dogane 
Direzione regionale per la 
Lombardia 
Laboratorio Chimico di Milano 
Via Marco Bruto, 14 
20138 Milano 

Agenzia delle Dogane 
Direzione regionale per il 
Veneto 
Laboratorio Chimico di 
Venezia 
Via Ca’ Marcello , 15 
30172 Venezia Mestre 

Laboratorio Chimico di Verona 
Via Sommacampagna, 61a 
37137 Verona 

Agenzia delle Dogane 
Direzione regionale per il Friuli 
Venezia Giulia 
Laboratorio Chimico di Trieste 
Largo O. Panfili, 1 
34132 Trieste 

Agenzia delle Dogane 
Direzione regionale per 
l’Emilia Romagna 
Laboratorio Chimico di 
Bologna 
Viale P. Pietramellara, ½ 
40131 Bologna 
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Agenzia delle Dogane 
Direzione regionale per la Toscana 
Laboratorio Chimico di Livorna 
Viale Giosuè Carducci, 1-3 
57100 Livorno 

Agenzia delle Dogane 
Direzione regionale per il Lazio e 
l’Umbria 
Laboratorio Chimico di Roma 
Via M. Carucci, 71 
00143 Roma 

Agenzia delle Dogane 
Direzione regionale per la 
Campania e la Calabria 
Laboratorio Chimico di 
Napoli 
Via A. De Gasperi, 20 
80133 Napoli 

Agenzia delle Dogane 
Direzione regionale per la Puglia e 
la Basilicata 
Laboratorio Chimico di Bari 
Corso de Tullio, 1c 
70122 Bari 

Agenzia delle Dogane 
Direzione regionale per la Sicilia 
Laboratorio Chimico di Catania 
Via Teattro Massimo, 44 
95131 Catania 

Laboratorio Chimico di 
Palermo 
Via Crispi, 143 
90133 Palermo 

Agenzia delle Dogane 
Direzione regionale per la Sardegna 
Laboratorio Chimico di Cagliari 
Via Santa Gilla, 35 
09122 Cagliari 
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X.   LUKSEMBURG 
 

1. Pristojni organi in agencije 
 
Institut viti-vinicole 
BP 50 
L-5501 Remich 
 
 
 
2.      Pristojni laboratoriji 
 

Laboratoire de l’Institut viti-vinicole de 
Remich 
BP 50 
L-5501 Remich 

 

Laboratoire National de Santé 
Division du contrôle des denrées 
alimentaires 
BP 1102 
L-1011 Luxembourg 
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XI.  NIZOZEMSKA 
 
 

1. Pristojni organi in agencije 
 
  
Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA)      
Postbus 29739  
(Stadhoudersplantsoen 12) 
NL-2502 LS’s-Gravenhage 
 
 
2. Pristojni laboratoriji 
 
Keuringsdienst van waren 
afdeling Signalering Samengestelde 
Producten 
Postbus 2280 
NL-5202 CG ‘s-Hertogenbosch 

Meron BCL 
Wijninformatie & onderzoek 
Postbus 3000 

           NL-1300 EA Almere 
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XII. PORTUGALSKA    
     

1. Pristojni organi in agencije 
  
  
ZA KAKOVOSTNA VINA: Instituto da Vinha e do Vinho 

Rua Mouzinho da Silveira, n.o 5 
P-1250 Lisboa 

Comissão Interprofissional da 
Região Demarcada do Douro 
 Casa do Douro 
 Rua dos Camilos 
 P-5050 Peso da Régua 

Instituto do Vinho da Madeira 
 Rua 5 de Outubro, n.o 78 
 P-9000 Funchal 

Comissão da Viticultura da 
Região dos Vinhos Verdes 
Rua da Restauração, n.o 318 
 P-4000 Porto 

Comissão Vitivinícola 
Regional de Alenquer, Arruda 
e 
 Torres Vedras 
 Serviços do IVV 
 Rua Cândido dos Reis 
 P-2560 Torres Vedras 

Comissão Vitivinícola Regional 
Alentejana 
Horta das Figueiras, rua A, n.o 14 
 Apartado 498 
 P-7005 Évora Codex 

Comissão Vitivinícola Regional 
Algarvia 
Serviços IVV  
Estrada Nacional 125 
P-8401 Lagoa Codex 

Comissão Vitivinícola 
Regional de Almeirim e 
Coruche (Provisório) 
Casa Agrícola Herdos. D. Luís 
de Margaride  
Rua Almirante Reis, n.o 39 
 P-2080 Almeirim 

Comissão Vitivinícola Regional da Alta 
Estremadura 
Rua Mouzinho de Albuquerque 
 Apartado 558 
 P-2404 Leiria Codex 

Comissão Vitivinícola da 
Bairrada 
 Apartado 125 
 P-3780 Anadia 

Comissão Vitivinícola 
Regional da Beira Interior 
Rua Cidade Caffed, Lote 7 — 
1. o andar, n.o 6  
 P-6300 Guarda 

Comissão Vitivinícola Regional de 
Bucelas, Carcavelos e 
Colares  
Rua Dom Afonso Henriques, n.o 3 
Bucelas  
 P-2670 Loures 

Comissão Vitivinícola Regional 
do Cartaxo 
Rua Mouzinho de Albuquerque, 
n.o 2-C, 1. o andar, 
 P-2070 Cartaxo 

Comissão Vitivinícola 
Regional de Chamusca, 
Santarém e 
Tomar  
Serviços do IVV  
 São Pedro  
 P-2000 Santarém 

Comissão Vitivinícola Regional do Dão 
- FVC 
Avenida Capitão Homem Ribeiro 
 Apartado 10 
 P-3501 Viseu Codex 

Comissão Vitivinícola Regional 
de Encostas da Nave e 
Varosa (provisório) 
 Casa de Santo António 
 P-5100 Britiande 

Comissão Vitivinícola 
Regional de Lafões 
 Quinta da Comenda 
 P-3660 S. Pedro do Sul 

Comissão Vitivinícola Regional de 
Óbidos 
 Cintrão  
 Apartado 25 
 P-2540 Bombarral 

Comissão Vitivinícola Regional 
da Península de Setúbal 
 Rua dos Aviadores, n.o 8 
 P-2950 Palmela 

Comissão Vitivinícola 
Regional de Trás-os-Montes 
Adega Cooperativa de 
Valpaços  
 Bairro do Bonito 
 P-5430 Valpaços 

Comissão Vitivinícola Regional dos 
Açores 
 Avenida Machado Serpa 
 (Edifício dos Serviços de 
Desenvolvimento Agrícola do Pico) 
 P-9950 Madalena do Pico 
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=$�'(ä(/1$�9,1$� Instituto da Vinha e do Vinho 
Rua Mouzinho da Silveira, n.o 5 
 P-1250 Lisboa 

Comissão Vitivinícola da 
Península de Setúbal 
 Rua dos Aviadores, n.o 8 
 P-2950 Palmela 

Comissão Vitivinícola Regional 
Alentejana 
 Horta das Figueiras, rua A, n.o 14 
 Apartado 498 
 P-7005 Évora Codex 

Comissão Interprofissional dos 
Vinhos da Estremadura 
 Cintrão  
 Apartado 25 
 P-2540 Bombarral 

Conselho Vitivinícola 
Regional das Beiras 
 Apartado 125 
 P-3780 Anadia 

    
 
 

2. Pristojni laboratoriji 
 
Instituto Nacional de Engenharia 
e Tecnologia Industrial 
-INETI 
 Campos do INETI 
 Paço do Lumiar,22 
 P-1600 Lisboa 

Laboratórios do Instituto da 
Vinha e do Vinho 
- Quinta das Manteigas  

Catujal 
P-2685 Sacavém 

- Apartado 25 
  P-4401 Vila Nova de Gaia  
- Apartado 6 
  P-3050 Mealhada 

Laboratório do Instituto do 
Vinho do Porto 
Rua Ferreira Borges 
P-4000 Porto 

Estação Vitivinícola de Dois 
Portos 
Quinta da Almoinha 
Dois Portos 
P-2560 Torres Vedras 

Estação Vitivinícola da Bairrada 
Apartado 7 
P-3781 Anadia Codex 

Laboratório da Universidade de 
Évora 
Colégio Luís Dernee 
P-7000 Évora 

Laboratório da Universidade de 
Trás-os-Montes  
e Alto Douro 
Quinta dos Prados 
Apartado 202/3 
P-5000 Vila Real 

Laboratório de Saúde Pública 
Rua do Seminário, n° 21 
P-9000 Funchal 

Laboratório do Instituto do 
Vinho da Madeira 
Rua 5 de Outubro, n° 78 
P-9000 Funchal 
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XIII.  ŠPANIJA    
    

1. Pristojni organi in agencije 
  
ZA KAKOVOSTNA VINA: Consejo Regulador de la 

denominación de origen 
Abona  
C/Martin Rodriguez, 9 
El Poris de Abona 
E-38580 Villa de Arico (Sta. Cruz 
de Tenerife) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Alella  
Masià Museu Municipal 
Can Magarola 
E-08328 Alella (Barcelona) 
 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Alicante  
Consejería de Agricultura y Pesca 
c/Profesor Manuel Sala, 2 
E-03003 Alicante 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Almansa  
c/Méndez Núñez, 5 
E-02640 Almansa (Albacete) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Ampurdan-Costa Brava 
c/Blanch, 10, 1° 
E-17600 Figueras (Gerona) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Bierzo  
c/Los Morales, 1 
E-24540 Cacabelos (Le´ on) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Binissalem-Mallorca 
c/Concepció, 7 
E-07350 Binissalem (Mallorca) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Bullas  
Avda. de Murcia, 4 
E-30180 Bullas (Murcia) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Calatayud  
Pol. Ind. La Charluca, 30 
E-50300 Calatayud (Zaragoza) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Campo de Borja 
Avda. San Andrés, 6 
E-50570 Ainzón (Zaragoza) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Cariñena  
Camino de la Platera, 7 
E-50400 Cariñena 
(Zaragoza) 

Consejo Regulador Cava 
Avda. Tarragona, 24 
E-08720 Vilafranca del Penedes 
(Barcelona) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Cigales  
Onésimo Redondo, 35 
E-47270 Cigales (Valladolid) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Conca de Barberà 
Mayor, 124 
E-43400 Montblanc 
(Tarragona) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Condado de Huelva 
c/Antonio Machado, 8, 1° 
E-21710 Bollullos Par del Condado 
(Huelva) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Costers del Segre 
Campo de Marte, 35 
E-25004 Lérida 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko 
Txakolina  
Barrio Garaioltza, 23 
E-48196 Lezama (Vizcaya) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Chacolí de Getaria-Getariako 
Txakolina  
Parque Aldamar, 3 
E-20808 Getaria (Guipúzcoa) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen El 
Hierro  
Las Lajas, s/n 
E-38911 Frontera (El Hierro) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Jerez-Xérès-Sherry y 
Manzanilla Sanlúcar de 
Barrameda  
Avda. Alvaro Domecq, s/n 
Apartado de Correos, 324 
E-11405 Jerez de la Frontera 
(Cádiz) 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 60 / 10. 7. 2002 / Stran 6279 
 
 

 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Jumilla  
c/San Roque, 15 
Apartado 66 
E-30520 Jumilla (Murcia) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen La 
Mancha  
Av. Criptana, 55 
E-13600 Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Lanzarote  
Casa «Ajei» 
E-35550 San Bartolome´ 
Lanzarote (Las Palmas) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen La 
Palma  
c/Dr. Acosta Gómez, 5 
E-38740 Fuencaliente/La Palma (Sta 
Cruz de Tenerife) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Málaga  
c/Fernando Camino, 2, 3° C 
E-29016 Málaga 
 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Méntrida  
Av. Cristo del Amparo, 14 
bis, 1°  
E-45510 Fuensalida 
(Toledo) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Mondéjar  
Ctra. Perales-Albares, Km. 72,200 
E-11910 Mondéjar (Guadalajara) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Monterrei  
c/Luis Espada, 99 Entreplanta 
E-32600 Verin (Orense) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Montilla-Moriles 
Ronda de los Tejares, 24, 5° 
E-14001 Córdoba 

Centro Regional Ex. Agraria 
Ctra. Córdoba-Málaga, s/n 
E-14550 Montilla (Córdoba) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Navarra  
Conde Oliveto, 2 
E-31002 Pamplona 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Penedés  
c/Amalia Soler, 27 
Apartado de Correos 226 
E-08720 Villafranca del 
Penedés (Barcelona) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Pla de Bages 
Plaza Pedregar, 1 
E-08240 Manresa (Barcelona) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Priorato  
P o Sunyer, s/n 
E-43202 Reus (Tarragona) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Rias Baixas 
Centro de Apoio de Cabanas 
E-36143 Salcedo 
(Pontevedra) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Ribeira Sacra 
Rúa Pescadería, s/n Antiguo Torreón 
E-27400 Monforte de Lemos (Lugo) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Ribeiro  
c/Bajada de Oliveira, s/n 
E-32400 Ribadavia (Orense) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Ribera del Duero 
c/Hospital, s/n 
E-09300 Roa de Duero 
(Burgos) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Ribera del Guadiana 
Ctra. Sevill-Gijón, 114 
E-06200 Almendralejo (Badajoz) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
calificada Rioja 
c/Estambrera 52 
E-26006 Logroño (La Rioja) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Rueda  
c/Real, 8  
E-47490 Rueda (Valladolid) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Somontano  
Avda. Navarra, 1, 1° dcha. 
E-22300 Barbastro (Huesca) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Tacoronte-Acentejo 
Ctra. General del Norte, 28 
E-38350 Tacoronte (Tenerife) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Tarragona  
Avda. Cataluña, 50 
E-43002 Tarragona 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Terra Alta  
Avda. Cataluña, 5 
E-43780 Gandesa (Tarragona) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Toro  
Pl. de España, 7 
E-49800 Toro (Zamora) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Utiel-Requena 
c/Sevilla, 12 
Apartado de Correos 61 
E-46300 Utiel (Valencia) 
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Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Valdeorras  
Ctra. N-120, P.K. 463 
E-32340 Villamartín (Orense) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Valdepeñas 
Constitución, 19 
E-13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Valencia  
Quart, 22  
E-36001 Valencia 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Valle de Güimar 
c/Canarias  
E-38500 Güimar (Santa Cruz de 
Tenerife)  

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Valle de la Orotava 
Casa Rómulo Betancourt 
c/San Juan, 34 
E-38300 La Orotava (Sta. Cruz de 
Tenerife) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Vinos de Madrid 
c/Bravo Murillo, 101, 3° 
E-28020 Madrid 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Ycoden-Daute-Isora 
c/La Palmita, 10 
E-38440 La Guancha (Sta. Cruz de 
Tenerife) 

Consejo Regulador de la 
denominación de origen 
Yecla  
c/Corredera, 14 
E-30510 Yecla (Murcia) 

 

=$�'(ä(/1$�9,1$� Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta 
 de Andalucía 
C/Tabladilla s/n 
E-41071 Sevilla 

Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente de la 
Diputación General de 
Aragón  
P°. María Agustín, 36 — 
edificio Pignatelli 
E-50004 Zaragoza 

Consejería de Agricultura del 
Principado de Asturias 
Edificio Administrativo Servicios 
Múltiples  
c/Coronel Aranda, s/n 
E-33071 Oviedo 

Consejería de Agricultura, Comercio 
e Industria de la Comunidad 
Autónoma de Illes Belears 
c/Foneres, 10 
E-07071 Palma de Mallorca 

Consejería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación de 
la Comunidad Autónoma de 
Canarías  
La Marina, 26 — Edificio 
Múltiple II — 6° 
E-38071 Santa Cruz de 
Tenerife 

Consejería de Ganadería, Agricultura 
y Pesca de la Diputación Regional de 
Cantabria  
Gutiérrez Solana, s/n 
E-39071 Santander 

Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 
c/Pintor Matías Moreno, 4 
E-45071 Toledo 

Consejería de Agricultura y 
Ganadería de la Junta 
de Castilla y León 
Rigoberto Cortjoso, 14 - 4a 
planta  
E-47071 Valladolid 

Consejería de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la 
Generalidad de Cataluña 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-
614  
E-08071 Barcelona 

Consejería de Agricultura y 
Comercio de la Junta 
 de Extremadura 
Avda. de Portugal, s/n 
E-06800 Mérida (Badajoz) 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Política 
Agroalimentaria de la Xunta 
de Galicia  
Edificio Adtvo. San 
Cayetano  
E-15704 Santiago de 
Compostela (A Coruña) 

Consejería de Economía y Empleo de 
la Comunidad 
de Madrid  
Príncipe de Vergara, 132 
E-28071 Madrid 

Consejería de Medio Ambiente, 
Agricultura y Agua 
de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia 
Pza. Juan XXIII, s/n 
E-30071 Murcia 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Promoción 
Rural del Gobierno de 
Navarra  
c/Tudela, 20 
E-31071 Pamplona 
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Consejería de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo 
Rural del Gobierno  de La Rioja 
Avda. de la Paz, 8-10 
E-26071 Logroño 

Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente de la 
Comunidad Valenciana 
c/Amadeo de Saboya, 2 
E-46071 Valencia 

Consejería de Industria, 
Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco 
Duque de Wellington, 2 
E-01071 Vitoria 

    
 
 

2.        Pristojni laboratoriji 
 
ARAGÓN CENTRO DE TECNOLOGÍA 

AGROALIMENTARIA 
B° Movera 
50194-ZARAGOZA 

 

ASTURIAS Laboratorio Enológico DEL 
S.E.R.I.D.A. 
Departamento de Sidras 
Carretera de Ovieda s/n 
E-33300 VILLAVICIOSA 
(Principado de Asturia ) 

 

CASTILLA Y LEON ESTACIÓN ENOLÓGICA DE 
CASTILLA Y LEON 
C/Santísimo Cristo, 16  
47490 RUEDA (VALLADOLID) 

 

CATALUÑA ESTACIÓN DE VITICULTURA 
Y ENOLOGÍA 
Paseo Sunyer, 4-6 
43202 REUS (TARRAGONA) 

LABORATORIO 
AGROALIMENTARIO 
GENERALIDAD DE 
CATALUÑA 
Carretera de Vilassar de Mar 
a Cabrils, s/n 
08348 CABRILS 
(BARCELONA) 

Estación de Viticultura y Enología 
de Villafranca del Penedés 
INCAVI ( Institut Catalá de la 
Vinya I el Vi ) 
C/Amalia Soler, 29 
08720 VILLAFRANCA DEL 
PENEDES (BARCELONA) 

  

MURCIA ESTACIÓN ENOLÓGICA 
P° de la Asunción, 24 
30520 JUMILLA (MURCIA) 

 

CASTILLA-LA MANCHA ESTACIÓN DE VITICULTURA 
Y ENOLOGÍA DE ALCAZAR 
DE SAN JUAN 
C/General Benevent García, 25 
13600 ALCAZAR DE SAN JUAN 
(CIUDAD REAL) 

ESTACIÓN DE 
VITICULTURA Y 
ENOLOGÍA DE 
VALDEPEÑAS 
Crta. De Torrenueva, 2 
13300 VALDEPEÑAS 
(CIUDAD REAL) 
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CANARIAS LABORATORIO 
AGROALIMENTARIO DE 
TENERIFE 
Carretera Cuesta Taco, 94 
38320 LA CUESTA (TENERIFE) 

LABORATORIO 
AGRARIO (ICIA) 
Carretera El Boquerón s/n 
Valle de Guerra 
Apartado 60 
38200 LA LAGUNA 
(TENERIFE) 

ANDALUCIA LABORATORIO 
AGROALIMENTARIO DE 
GRANADA (Santa Fe) 
Camino del Jau, s/n 
18320 SANTA FE (GRANADA) 

LABORATORIO 
AGROALIMENTARIO DE 
GRANADA (Atarfe) 
Avda. de la Diputación, s/n 
18230 ATARFE 
(GRANADA) 

LABORATORIO 
AGROALIMENTARIO Y 
ESTACIÓN ENOLÓGICA. 
MONTILLA 
Avda. de Málaga, 21 
Apdo. 99 
14550 MONTILLA 

LABORATORIO 
AGROALIMENTARIO 
CORDOBA 
Avda. Menendez Pidal, s/n 
Apdo. 3045 
14080 CORDOBA 

LABORATORIO 
AGROALIMENTARIO Y 
ESTACIÓN ENOLÓGICA 
DE JEREZ DE LA 
FRONTERA 
C/Córdoba, 3 
11405 JEREZ DE LA 
FRONTERA (CADIZ) 

LABORATORIO 
AGROALIMENTARIO DE 
HUELVA 
Crta. Nacional 431, Km 624 
Apdo. 26 
21610 SAN JUAN DEL PUERTO 
(HUELVA) 

  

PAIS VASCO ESTACIÓN DE VITICULTURA 
Y ENOLOGÍA DE RIOJA 
ALAVESA 
Pza. De San Juan, s/n 
01300 LAGUARDIA (ALAVA) 

 

VALENCIA LABORATORIO 
AGROALIMENTARIO 
C/Pintor Goya, 8 
46100-BURJASOT (VALENCIA) 

ESTACIÓN DE 
VITICULTURA Y 
ENOLOGÍA DE 
REQUENA 
Plaza Valentín García Tena, 
1 
46340 REQUENA 
(VALENCIA) 

EXTREMADURA ESTACIÓN ENOLÓGICA 
Crta. de Sevilla, 114 
06200 ALMENDRALEJA 
(BADAJOZ) 

LABORATORIO 
AGROALIMENTARIO DE 
EXTREMADURA 
Avda. de la Universidad, s/n 
10071 CACERES 

NAVARRA ESTACIÓN DE VITICULTURA 
Y ENOLOGÍA DE NAVARRA 
C/Valle de Orba, 34 
31390 OLITE (NAVARRA) 
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LA RIOJA ESTACIÓN ENOLÓGICA DE 
HARO 
C/Bretón de los Herreros, 4 
26200 HARO (LA RIOJA) 

 

CANTABRIA LABORATORIO 
AGROALIMENTARIO DE 
SANTANDER 
Prol. Marqués de la Hermida s/n 
39071 SANTANDE 

 

GALICIA LABORATORIO AGRARIO E 
FITOPATOLÓGICO 
Crta. Nacional VI, km. 581 
15640 GUISAMO (LA CORUÑA) 

ESTACIÓN DE 
VITICULTURA Y 
ENOLOGÍA DE GALICIA 
32427 LEIRO (ORENSE) 
 

MADRID LABORATORIO ARBITRAL 
AGROALIMENTARIO 
Crta. de la Coruña, km. 10,700 
28023 MADRID 

LABORATORIO 
ENOLÓGICO “EL ENCÍN” 
Instituto Madrileño de 
Investigaciones Agrarias y 
Alimentarias (IMIA) 
Apdo. 127 
28800 ALCALA DE 
HENARES (MADRID) 
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XIV.  ŠVEDSKA 
 

 
1. Pristojni organi in agencije 
 
Statens Livsmedelsverk  
Box 62 
S-751 26 Uppsala 
 
2.    Pristojni laboratoriji  
 
Statens Livsmedelsverk  
Box 622  
S-751 26 Uppsala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XV.   VELIKA BRITANIJA 

 
 

1. Pristojni organi in agencije 
 
Royal Payments Agency 
Lancast House 
Hampshire Court 
Newcastle-Upon-Tyne 
NE4 TYH 
 
 
2.    Pristojni laboratoriji 
 
LGC 
Queen’s Road 
Teddington 
UK-Middlesex 

Central Science 
Laboratory 
Sand Hutton 
UK-York Y04 1LZ 

RHM Technology Ltd 
The Lord Rank Centre 
Lincoln Road 
UK-High Wycombe HP12 
3QR 
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2886. Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih
podatkov

Na podlagi tretjega odstavka 35. člena in četrtega od-
stavka 36. člena zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list
RS, št. 8/00 in 1/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov

A) SPLOŠNI DEL

1. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba določa tarife za izdajanje podatkov iz
zbirk geodetskih podatkov, ki se vodijo v okviru državne
geodetske službe, ko se ti ne izdajajo v obliki potrdil, kot jih
določa predpis o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih
podatkov (v nadaljnjem besedilu: geodetski podatki) in na-
čin določitve nadomestila za uporabo geodetskih podatkov
v komercialne namene.

(2) Določbe te uredbe ne veljajo za geodetske podat-
ke, ki jih drugi državni organi prevzemajo v javne evidence,
določene z zakonom.

2. člen
(pojmi)

(1) Uporabljeni pojmi po tej uredbi imajo naslednji po-
men:

(2) Geodetski podatki so zadnje vpisani in arhivski po-
datki ter izdelki, ki se vodijo v okviru državne geodetske
službe.

(3) Izdajanje geodetskih podatkov je priprava, hranje-
nje in vodenje geodetskih podatkov za namen posredovanja
geodetskih podatkov uporabnikom ali za namen vpogleda v
geodetske podatke ter posredovanje geodetskih podatkov
uporabnikom oziroma omogočanje vpogleda v geodetske
podatke.

(4) Uporabnik geodetskih podatkov je fizična ali pravna
oseba, ki v skladu s to uredbo pridobi geodetske podatke za
nekomercialno ali komercialno uporabo.

(5) Posredovanje geodetskih podatkov so storitve var-
nega elektronskega poslovanja z geodetskimi podatki, pre-
pis geodetskih podatkov na računalniške medije uporabnika
geodetskih podatkov ali izročitev geodetskih podatkov v
analogni obliki.

(6) Vpogled v geodetske podatke je omogočanje vpo-
gleda in vpogled v geodetske podatke na ekranu ali na
podoben način.

(7) Nekomercialna uporaba geodetskih podatkov je
uporaba geodetskih podatkov v osebne namene, če je upo-
rabnik geodetskih podatkov posameznik, ali interne name-
ne, če je uporabnik geodetskih podatkov pravna oseba, ali
za uradne namene, če je uporabnik geodetskih podatkov
upravni ali državni organ ali organ lokalne skupnosti in geo-
detske podatke uporablja za odločanje v upravnih stvareh ali
jih sam uporablja za izvajanje nalog iz svojih pristojnosti, ali
uporaba geodetskih podatkov za izvajanje geodetskih stori-
tev.

(8) Komercialna uporaba geodetskih podatkov je kakr-
šnakoli aktivnost uporabnika geodetskih podatkov, poveza-
na z geodetskimi podatki, ki prinaša dobiček ali korist, ki
izhaja iz obdelave podatkov, priprave in trženja novih izdel-
kov, izvajanja storitev ali oglaševanjem na podlagi ali z upo-
rabo geodetskih podatkov.

(9) Posredništvo geodetskih podatkov je komercialna
uporaba geodetskih podatkov z namenom posredovanja ge-
odetskih podatkov drugim uporabnikom ali omogočanje vpo-
gleda v geodetske podatke.

3. člen
(lastna dejavnost)

Izdajanje geodetskih podatkov po tej uredbi je lastna
dejavnost Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: geodetska uprava).

4. člen
(vrednost izdajanja geodetskih podatkov)

Vrednost izdajanja geodetskih podatkov je določena v
tarifnem delu te uredbe s številom točk za enoto geodetske-
ga podatka. Število točk za enoto geodetskega podatka je
določeno posebej za posredovanje geodetskih podatkov in
za vpogled v geodetske podatke.

5. člen
(drugi stroški)

Poleg vrednosti izdajanja geodetskih podatkov se pri
izdajanju obračunajo še:

– materialni stroški posredovanja geodetskih podatkov,
– stroški dodatne ali nadstandardne obdelave geodet-

skih podatkov,
– davek na dodano vrednost.

6. člen
(nadomestilo za uporabo geodetskih podatkov)

(1) Nadomestilo za nekomercialno uporabo geodet-
skih podatkov se določi tako, da se število enot geodetske-
ga podatka pomnoži s številom točk za posredovanje geo-
detskih podatkov ali za vpogled v geodetske podatke in z
vrednostjo točke. Tej vrednosti se prištejejo drugi stroški iz
prve in druge alinee 5. člena te uredbe in od celotnega
zneska obračuna davek na dodano vrednost.

(2) Nadomestilo za komercialno uporabo geodetskih
podatkov se določi tako, da se število enot geodetskega
podatka pomnoži s številom točk za posredovanje geodet-
skih podatkov in z vrednostjo točke ter s faktorjem za določi-
tev višine nadomestila za komercialno uporabo geodetskih
podatkov. Tej vrednosti se prištejejo drugi stroški iz 5. člena
te uredbe.

(3) Faktor za določitev višine nadomestila za komercial-
no uporabo geodetskih podatkov iz prejšnjega odstavka se
določi glede na število uporab (npr. število izdelkov, stori-
tev, dostopov do podatkov v primeru računalniškega dosto-
pa do baz podatkov…), v katerih je geodetski podatek po-
sredno ali neposredno uporabljen, in sicer:

– za uporabo v enem izdelku,
storitvi ali dostopu  faktor 1

– za uporabo v dveh do 10 izdelkih,
storitvah ali dostopih  faktor 2

– za uporabo v 11 do 500 izdelkih,
storitvah ali dostopih  faktor 3

– za uporabo v 501 do 3.000 izdelkih,
storitvah ali dostopih  faktor 4

– za uporabo v 3.001 do 10.000 izdelkih,
storitvah ali dostopih  faktor 5

– za uporabo v več kot 10.000 izdelkih,
storitvah ali dostopih  faktor 6

(4) Nadomestilo za posredništvo geodetskih podatkov
se določi v višini 72% nadomestila za nekomercialno upora-
bo geodetskih podatkov za vsak geodetski podatek, ki ga
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posrednik izda uporabnikom geodetskih podatkov. Posred-
nik geodetskih podatkov poleg nadomestila za posredništvo
geodetskih podatkov plača tudi druge stroške iz 5. člena te
uredbe.

7. člen
(vrednost točke)

(1) Vrednost točke je ob sprejemu uredbe en tolar.
(2) Vrednost točke se spremeni, ko se cene življenjskih

potrebščin v Republiki Sloveniji spremenijo za več kot 5%
od datuma zadnje določitve vrednosti točke. Novo vrednost
točke na predlog ministra, pristojnega za geodetsko dejav-
nost, sprejme Vlada Republike Slovenije.

(3) Nova vrednost točke velja naslednji dan po objavi
sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

(4) Nadomestilo za uporabo geodetskih podatkov se
določi po tarifi in vrednosti točke, veljavni v času naročila
geodetskih podatkov.

8. člen
(materialni stroški posredovanja geodetskih podatkov)

(1) Materialni stroški posredovanja geodetskih podat-
kov so:

– fiksni materialni stroški, potrebni za obdelavo in iz-
vedbo naročila (sprejem naročila, pregled naročila…),

– stroški porabljenega materiala in stroški storitev za
posredovanje podatkov (disketa, zgoščenka, poštne in tele-
fonske storitve…).

(2) Fiksni materialni stroški se obračunajo po tarifni
številki 11.4 te uredbe, materialni stroški posredovanja geo-
detskih podatkov iz druge alinee prejšnjega odstavka pa se
obračunajo po dejanskih stroških.

9. člen
(dodatne in nadstandardne obdelave

geodetskih podatkov)
(1) Dodatne in nadstandardne obdelave geodetskih

podatkov se izvedejo le na zahtevo naročnika in se obraču-
najo po dejansko porabljenem času po tarifnih številkah
11.1, 11.2 in 11.3 te uredbe.

(2) Če dodatno oziroma nadstandardno obdelavo geo-
detskih podatkov izvede zunanji izvajalec, se opravljena ob-
delava geodetskih podatkov obračuna po dejanskih stroških
zunanjega izvajalca.

(3) Če je za izvedbo naročila potrebna predhodna ob-
delava podatkov (npr. vnos podatkov iz seznama, izvedba
izbora podatkov ipd.), se obdelava podatkov za izvedbo
naročila šteje za dodatno obdelavo geodetskih podatkov.

10. člen
(uporabniki državnega proračuna)

(1) Uporabnikom geodetskih podatkov, ki so neposre-
dni uporabniki državnega proračuna in podatke uporabljajo
za odločanje v upravnih stvareh ali jih sami uporabljajo za
izvajanje nalog iz svojih pristojnosti, se za nekomercialne
namene uporabe geodetskih podatkov določi nadomestilo
za nekomercialno uporabo geodetskih podatkov, razen če
zakon ne določa drugače, glede na obliko, v kateri se po-
sredujejo geodetski podatki in glede na način posredovanja
geodetskih podatkov:

– za posredovanje geodetskih podatkov v analogni obli-
ki – nadomestilo za nekomercialno uporabo geodetskih po-
datkov iz prvega odstavka 6. člena te uredbe;

– za posredovanje geodetskih podatkov v digitalni obli-
ki – materialni stroški posredovanja geodetskih podatkov iz
8. člena te uredbe.

(2) Izdajanje geodetskih podatkov, ki jih vodi geodet-
ska uprava v zbirkah geodetskih podatkov, je za potrebe
sodišč brezplačno.

11. člen
(komercialna uporaba geodetskih podatkov)

(1) Uporabnik geodetskih podatkov, ki bo geodetske
podatke uporabljal za komercialne namene, sklene z geo-
detsko upravo pogodbo. Pogodba o komercialni uporabi
geodetskih podatkov mora vsebovati: vrsto geodetskih po-
datkov, obseg oziroma število podatkov, namen in način
uporabe geodetskih podatkov, predvideno število uporab
geodetskih podatkov, način zagotavljanja pravilne uporabe
in preprečevanja nedovoljene uporabe geodetskih podat-
kov ter način plačevanja nadomestila za komercialno upora-
bo geodetskih podatkov.

(2) Če uporabnik geodetskih podatkov uporabi geodet-
ski podatek večkrat kot je to določeno v pogodbi o komerci-
alni uporabi geodetskih podatkov, mora skleniti z geodetsko
upravo aneks k tej pogodbi ter plačati razliko med nadome-
stilom za komercialno uporabo geodetskih podatkov, dolo-
čenim v pogodbi, in nadomestilom za komercialno uporabo
geodetskih podatkov, določenim z upoštevanjem novega
števila predvidene uporabe geodetskih podatkov.

12. člen
(uporaba podatkov za posredništvo)

(1) Uporabnik geodetskih storitev, ki bo geodetske
podatke pridobil za namene posredništva, sklene z geodet-
sko upravo pogodbo. Pogodba za posredništvo geodetskih
podatkov mora vsebovati: vrsto geodetskih podatkov, ob-
seg podatkov, ki jih posrednik lahko posreduje, način zago-
tavljanja pravilne uporabe in preprečevanja nedovoljenih do-
stopov do geodetskih podatkov, čas veljavnosti pogodbe in
način plačevanja nadomestila za posredništvo geodetskih
podatkov.

(2) Pogodba za posredništvo geodetskih podatkov se
sklene najmanj za eno leto in pod pogojem, da bo posrednik
geodetskih podatkov za vsako leto veljavnosti pogodbe pla-
čal nadomestilo za posredništvo geodetskih podatkov za
najmanj 50% vseh podatkov, ki jih lahko posreduje.

(3) Uporabnik geodetskih storitev, ki je geodetske po-
datke pridobil za namene posredništva, ne sme zaračunati
izdajanja geodetskih podatkov drugim uporabnikom po višji
ceni, kot če bi jih izdala geodetska uprava.

B) TARIFNI DEL

13. člen
(vrednotenje izdajanja geodetskih podatkov)

Geodetski podatki se obračunajo z naslednjim številom
točk:
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Tarifna Geodetski podatek Enota Št. točk Št. točk
številka za posredovanje za vpogled

podatkov v podatke

1. KARTOGRAFSKI PODATKI
1.1 TISKANE KARTE
1.1.1 Temeljni topografski načrti meril 1 : 5.000 in 1 : 10.000 list načrta ali karte 420,00 -
1.1.2 Državna topografska karta merila 1 : 25.000 list načrta ali karte 590,00 -
1.3 Državna topografska karta merila 1 : 50.000 list načrta ali karte 840,00 -
1.4 Topografska karta merila 1 : 50.000 list načrta ali karte 420,00 -
1.5 Topografska karta VGI merila 1 : 50.000, 1 : 100.000,

1 : 200.000 list načrta ali karte 420,00 -
1.6 Pregledna karta Slovenije merila 1 : 250.000 Slovenija 690,00 -
1.7 Pregledna karta Slovenije merila 1 : 400.000 Slovenija 590,00 -
1.8 Pregledna karta Slovenije merila 1 : 500.000 Slovenija 590,00 -
1.9 Pregledna karta Slovenije merila 1 : 750.000 Slovenija 590,00 -
1.10 Pregledna karta Slovenije merila 1 : 1.000.000 Slovenija 0 -
1.11 Pregledna karta Slovenije merila 1 : 1.500.000 Slovenija 0 -

1.2 RASTRSKI PODATKI
1.2.1 Rastrska slika z geolokacijo list načrta ali karte 485,00 4,86
1.2.2 Rastrska slika z geolokacijo Državne topografske

karte merila 1 : 25.000 list načrta ali karte 485,00 0
1.2.3 Rastrska slika z geolokacijo Državne topografske

karte merila 1 : 50.000 list načrta ali karte 485,00 0
1.2.4 Rastrska slika z geolokacijo Pregledne karte Slovenije

merila 1 : 250.000 list načrta ali karte 485,00 0
1.2.5 Rastrska slika z geolokacijo Pregledne karte Slovenije

merila 1 : 400.000 list načrta ali karte 485,00 0
1.2.6 Rastrska slika z geolokacijo Pregledne karte Slovenije

merila 1 : 500.000 list načrta ali karte 485,00 0
1.2.7 Rastrska slika z geolokacijo Pregledne karte Slovenije

merila 1 : 750.000 list načrta ali karte 485,00 0
1.2.8 Rastrska slika z geolokacijo Pregledne karte Slovenije

merila 1 : 1.000.000 list načrta ali karte 0 0
1.2.9 Rastrska slika z geolokacijo Pregledne karte Slovenije

merila 1 : 1.500.000 list načrta ali karte 0 0

1.3 VEKTORSKI PODATKI
1.3.1 Podatki v vektorski obliki list načrta ali karte 1.265,28 20,12
1.3.2 Generalizirana kartografska baza list načrta ali karte 1.265,28 20,12

2 ORTOFOTO
2.1 Ortofoto – format TIFF list načrta 3.933,00 5,11
2.2 Ortofoto – format MrSID20 list načrta 3.933,00 0

3 REGISTER PROSTORSKIH ENOT
3.1 Prostorske enote in ulice v vektorski obliki prostorska enota 10,62 0,96
3.2 Občine v vektorski obliki občina 0 0
3.3 Upravne enote upravna enota 0 0
3.4 Območne geodetske uprave v vektorski obliki območna geodetska uprava 0 0
3.5 Izpostava območne geodetske uprave v vektorski obliki izpostava 0 0
3.6 Hišne številke v vektorski obliki Hišna številka 0,56 0,10
3.7 Centroidi prostorska enota, ulica, hišna številka 0,56 0,10
3.8 Šifrant prostorska enota, ulica, hišna številka 0,29 0,16
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Tarifna Geodetski podatek Enota Št. točk Št. točk
številka za posredovanje za vpogled

podatkov v podatke

3.9 Atributni podatek prostorska enota, ulica, hišna številka 0,29 0,16

4 REGISTER ZEMLJEPISNIH IMEN

4.1 Podatki registra zemljepisnih imen 5 list načrta, karte 20 0,07

4.2 Podatki registra zemljepisnih imen 25 list načrta, karte 140 0,50

4.3 Podatki registra zemljepisnih imen 250 Slovenija 16.000,00 20,00

4.4 Podatki registra zemljepisnih imen zemljepisno ime - 0,01

5 MODEL VIŠIN

5.1 Model višin 20 list načrta 1:5000 100,00 -

5.1 Model višin 25 list načrta 1:5000 89,00 -

5.2 Model višin 25 InSAR list načrta 1:5000 89,00 -

5.3 Model višin 100 InSAR list načrta 1:5000 30,00 -

6 GEODETSKE TOČKE

6.1 Geodetska točka – opisni podatki s topografijo Točka 20,37 10,68

6.2 Geodetska točka – opisni podatki s topografijo

Prepis cele baze Točka 1,87 -

7 PODATKI ZEMLJIŠKEGA KATASTRA

7.1 Atributni podatki – posamezna parcela parcela 3,15 0,84

7.2 Atributni podatki – ena ali več katastrskih občin parcela 1,11 -

7.3 Grafični podatki – posamezna parcela parcela 3,41 1,04

7.4 Grafični podatki – prepis ene ali več katastrskih občin parcela 1,11 -

7.5 ZK točka – atributni podatek Točka 2,01 0,45

8 PODATKI KATASTRA STAVB

8.1 Atributni podatki – posamezna stavba stavba 6,21 1,57

8.2 Atributni podatki – ena ali več katastrskih občin stavba 1,69 -

8.3 Grafični podatki – posamezna stavba stavba 6,21 1,90

8.4 Grafični podatki – ena ali več katastrskih občin. stavba 1,69 -

9 IZPISI, IZRISI, KOPIJE

9.1 Izpis atributnih podatkov na papir format A4 1.270,00 -

9.2 Izris grafičnih podatkov na papir format A4 1.640,00 -

9.3 Kopija iz elaborata (topografije, skice, tahimetrična
računanja, načrt dela stavbe, …) format A4 ali A3 Kos 297,00

9.4 Kopija načrta ali karte – format A4 ali A3 Kos 1.150,00 -

9.5 Kopija načrta ali karte – format lista TTN ali ZKN Kos 1.950,00 -

9.6 Kopija načrta ali karte – obrabnina – kadar kopira
zunanji izvajalec Kos 330,00 -

10 PUBLIKACIJE

10.1 Pravilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih
geodetskih točk Izvod 109,00 -

10.2 Priročnik za vzdrževanje katastrskega operata Izvod 499,00 -
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številka za posredovanje za vpogled
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10.3 Pravilnik za ocenjevanje tal pri ugotavljanju proizvodne
sposobnosti vzorčnih parcel Izvod 220,00 -

10.4 Priročnik za izvajanje komasacij in vodenje
komasacijskega postopka Izvod 220,00 -

10.5 Fotointerpretacija 3 Izvod 557,00 -

10.6 ROTE in EHIŠ – monografija Izvod 926,00 -

10.7 ROTE in EHIŠ - analiza in razvoj Izvod 1.830,00 -

10.8 Seznam katastrskih občin Izvod 778,00 -

10.9 Katastrski okraji v RS  (publikacija) Izvod 998,00 -

10.10 Katastrski okraji v RS  (karta) Izvod 998,00 -

10.11 Bilance površin in katastrskega dohodka Izvod 778,00 -

10.12 Toponimska navodila za Slovenijo Izvod 1.310,00 -

10.13 Slovar toponimske terminologije Izvod 1.310,00 -

10.14 Toponymic guidelines of Slovenia Izvod 1.310,00 -

10.15 Topografski ključ za državno topografsko karto v
merilu 1 : 25.000 Izvod 473,00 -

10.16 Občine v Sloveniji Izvod 2.040,00 -

10.17 Pravopisno ustrezen zapis zemljepisnih in stvarnih
lastnih imen Izvod 1.310,00 -

10.18 Zgoščeni imenik zemljepisnih imen Slovenije Izvod 1.310,00

11 DODATNA ALI NADSTANDARDNA OBDELAVA
GEODETSKIH PODATKOV, OBDELAVA PODATKOV
ZA IZVEDBO NAROČILA,  FIKSNI MATERIALNI STROŠKI

11.1 Delo strokovnjaka z najmanj univerzitetno izobrazbo Ura 3.584,00

11.2 Delo strokovnjaka z visoko ali višjo izobrazbo Ura 2.017,00

11.3 Delo s srednjo izobrazbo Ura 1.797,00

11.4 Fiksni materialni stroški naročilo 504,25

Legenda k tarifnemu delu:
  -   : podatek se na ta način ne izdaja
  0  : vrednost izdajanja podatka je enaka 0 točk

C) KONČNA DOLOČBA

14. člen
(veljavnost)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati cenik
za izdajanje geodetskih podatkov Ministrstva za okolje in
prostor št. 017-3/1999-6 z dne 7. 2. 2000.

(2) Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 450-03/2002-1
Ljubljana, dne 4. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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MINISTRSTVA

2887. Odredba o izobraževalnem programu
Usposabljanje za vožnjo kolesa za osemletni
program osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 126. člena zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US,
39/00, 49/00, 61/00, 100/00 – odl. US, 21/02 in
54/02) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja

O D R E D B O
o izobraževalnem programu Usposabljanje za

vožnjo kolesa za osemletni program
osnovnošolskega izobraževanja

1. člen
Ministrica za šolstvo, znanost in šport sprejme izobra-

ževalni program Usposabljanje za vožnjo kolesa za osemlet-
ni program osnovnošolskega izobraževanja.

2. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena objavi Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport na internih spletnih stra-
neh.

Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno
veljaven.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-90/2002
Ljubljana, dne 1. julija 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

2888. Pravilnik o označevanju hranilne vrednosti živil

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena zakona o zdrav-
stveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02), izdaja minister
za zdravje, v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

P R A V I L N I K
o označevanju hranilne vrednosti živil

1. člen
Ta pravilnik določa zahteve za označevanje in vrsto

podatkov o hranilni vrednosti živil, ki so namenjeni končne-
mu potrošniku. Pravilnik se uporablja tudi za živila, namenje-
na za oskrbo restavracij, bolnišnic, menz in drugih obratov
javne prehrane (v nadaljnjem besedilu: obrati javne prehra-
ne) in za označevanje hranilne vrednosti živil za posebne
prehranske namene.

Ta pravilnik se ne uporablja za mineralne vode in druge
vode, namenjene za prehrano ljudi, ter dopolnila oziroma
dodatke dnevni prehrani.

2. člen
Posamezni pojmi v tem pravilniku imajo naslednji po-

men:
– označevanje hranilne vrednosti pomeni vsak po-

datek, naveden na nalepki, ki se nanaša na:
1. energijsko vrednost;
2. naslednje hranilne snovi:
– beljakovine,
– ogljikove hidrate,
– maščobe,
– vlaknine,
– natrij,
– vitamine in minerale, prisotne v znatnih količinah,

navedenih v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika;
– izjava o hranilni vrednosti pomeni kakršnokoli pred-

stavitev ali sporočilo potrošniku, ki navaja, predlaga ali naka-
zuje, da ima določeno živilo posebne hranilne lastnosti zara-
di spremenjene energijske vrednosti, ki jo živilo:

– zagotavlja,
– zagotavlja v večji ali manjši meri,
– ne zagotavlja,
in vsebnost hranilnih snovi, ki jih živilo:
– vsebuje,
– vsebuje v večjih ali manjših količinah
– ne vsebuje;
Navajanje kakovosti ali količin posameznih hranilnih

snovi ali sestavin v živilu se ne šteje kot izjava o hranilni
vrednosti.

– beljakovina pomeni vsebnost beljakovine, ki je izra-
čunana po formuli: beljakovina = celoten dušik po Kjeldahlu
x 6,25;

– ogljikov hidrat pomeni katerikoli ogljikov hidrat, ki
ga metabolizira človek, vključno s polioli;

– sladkorji pomeni vse monosaharide in disaharide, ki
jih vsebujejo živila, razen poliolov;

– maščoba pomeni vse lipide, vključno s fosfolipidi;
– nasičene maščobne kisline pomeni maščobne ki-

sline brez dvojne vezi;
– enkrat nenasičene maščobne kisline pomeni ma-

ščobne kisline z eno cis dvojno vezjo;
– večkrat nenasičene maščobne kisline pomeni ma-

ščobne kisline s cis – cis metilen prekinjenimi dvojnimi
vezmi;

– vlaknina pomeni snov rastlinskega ali živalskega iz-
vora, ki jo endogeni encimi v prebavnem traktu ne hidrolizi-
rajo, ki se določi na podlagi opredeljene analitske metode;

– povprečna vrednost pomeni vrednost, ki najbolje
predstavlja količino hranilne snovi v živilu in ki upošteva
količino hranila v živilu glede na sezonske spremembe, na-
čin prehrane in druge dejavnike, zaradi katerih se lahko
spreminja dejanska vrednost.

3. člen
Označevanje hranilne vrednosti živil ni obvezno.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je označeva-

nje hranilne vrednosti obvezno, če se proizvajalec pri pred-
stavitvi ali oglaševanju živila z izjavo o hranilni vrednosti živila
sklicuje na posebno hranilno lastnost živila.
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4. člen
Dovoljene izjave o hranilni vrednosti živila so le tiste, ki

se nanašajo na energijsko vrednost, hranilne snovi in snovi,
ki spadajo v oziroma so sestavni del hranilnih snovi iz 2.
člena tega pravilnika.

Minister, pristojen za zdravje, lahko prepove, omeji ali
dovoli izjave o hranilni vrednosti živil, ki se nanašajo na
hranilne snovi in na druge snovi v živilu, ki niso opredeljene v
2. členu tega pravilnika.

5. člen
Če je na živilu oznaka o hranilni vrednosti, morajo biti

podatki o hranilni vrednosti navedeni v naslednjem vrstnem
redu in v obsegu, predpisanem v skupini 1 ali skupini 2:

Skupina 1
(a) energijska vrednost;
(b) količine beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob.
Skupina 2
(a) energijska vrednost;
(b) količine beljakovin, ogljikovih hidratov, sladkorjev,

maščob, nasičenih maščobnih kislin, vlaknin in natrija.

6. člen
Če je na živilu navedena izjava o hranilni vrednosti, ki

se nanaša na sladkorje, nasičene maščobne kisline, vlakni-
ne ali natrij, mora prikazana informacija zagotoviti podatke o
hranilnih snoveh iz skupine 2 prejšnjega člena.

7. člen
Označevanje hranilne vrednosti živil lahko vključuje tu-

di navedbo količin ene ali več naslednjih snovi:
– škroba,
– polioliov,
– enkrat nenasičenih maščobnih kislin,
– večkrat nenasičenih maščobnih kislin,
– holesterola,
– katerekoli rudninske snovi ali vitamina, naštetega v

prilogi, ki jo živilo vsebuje v večjih količinah, kot je določeno
v prilogi.

Označevanje snovi, ki spadajo v eno od kategorij hra-
nilnih snovi, navedenih v prejšnjem odstavku in 5. členu
tega pravilnika ali ki so njen sestavni del, je obvezna, če se
proizvajalec sklicuje z izjavo o hranilni vrednosti na posebno
lastnost živila.

Če je v oznaki hranilne vrednosti navedena količina
večkrat nenasičenih in enkrat nenasičenih maščobnih kislin
in delež holesterola, je obvezno navesti še količino nasiče-
nih maščobnih kislin, objava katerih pa v tem primeru ne
predstavlja izjave o hranilni vrednosti kot to določa drugi
odstavek tega člena.

8. člen
Energijsko vrednost živila, ki je označena, se izračuna

z uporabo naslednjih faktorjev pretvorbe:

ogljikovi hidrati (razen poliolov) 17 kJ/g 4 kcal/g
polioli 10 kJ/g 2,4 kcal/g
beljakovine 17 kJ/g 4 kcal/g
maščobe 37 kJ/g 9 kcal/g
alkohol (etanol) 29 kJ/g 7 kcal/g
organske kisline 13 kJ/g 3 kcal/g

9. člen
Označbe energijske vrednosti in vsebovanih hranilnih

snovi ali njihovih sestavin morajo biti numerične. Uporabljajo
se naslednje merske enote:

energija kJ in kcal

beljakovine
ogljikovi hidrati
maščobe grami (g)
vlaknine (vlakna)
natrij

holesterol miligrami (mg)

vitamini in rudninske snovi enote, navedene v prilogi

Podatke o hranilni vrednosti je potrebno navajati na
100 g ali 100 ml živila. Podatke je možno navesti na nalepki
tudi kot podatke v priporočeni porciji ali posamezni porciji
pod pogojem, da je navedeno število porcij, ki se nahajajo v
embalažni enoti.

Na označbah morajo biti navedene količine hranil, ki se
nahajajo v živilu, ki je v prometu. Kjer je to primerno oziroma
potrebno, se lahko ti podatki nanašajo na živilo, pripravljeno
po navodilu proizvajalca in primerno za neposredno uživa-
nje.

Pri podatkih o vitaminih in rudninskih snoveh, je potre-
bno navesti količino vitaminov in rudninskih snovi tudi kot
odstotek priporočenega dnevnega vnosa (RDA), navedene-
ga v prilogi.

Kjer so označeni sladkorji, polioli in škrob, mora tovr-
stna oznaka slediti takoj za oznako vsebnosti ogljikovih hi-
dratov, na naslednji način:

– ogljikovi hidrati g
od teh:
– sladkorji g
– polioli g
– škrob g.
Kjer je označena količina in vrsta maščobne kisline in

holesterola, mora ta oznaka slediti takoj za navedbo celotne
količine maščob na naslednji način:

– maščoba g
od te:
– nasičene maščobne kisline g
– enkrat nenasičene maščobne kisline g
– večkrat nenasičene maščobne kisline g
– holesterol mg.
Označene vrednosti morajo predstavljati povprečne vre-

dnosti, ki temeljijo na:
(a) analizah živila, ki jih je opravil proizvajalec;
(b) izračunu znanih ali dejanskih povprečnih vrednosti

uporabljenih sestavin živila;
(c) izračunu iz podatkov, navedenih v mednarodnih ali

nacionalnih tablicah o hranilni vrednosti živil. Vir podatkov
mora biti v navedeni oznaki.

Če se pri uradnem nadzoru živil ugotovi, da obstajajo
razlike med označenimi vrednostmi glede na analitske rezul-
tate uradno laboratorijsko preskušenega vzorca živil, poda
mnenje o odstopih ustrezna strokovna služba.

10. člen
Podatki o hranilni vrednosti živila, v skladu s tem pravil-

nikom, morajo biti predstavljeni skupno, v numerični obliki
kot preglednica, če to dopušča prostor glede na velikost
predpakirane enote živila. Kjer prostor tega ne dopušča, je
potrebno prikazati podatke linearno.

Podatki morajo biti navedeni v slovenskem jeziku, na-
tisnjeni na vidnem mestu s čitljivimi in obstojnimi črkami.

Navedbe podatkov so dovoljene tudi v drugih jezikih.

11. člen
Če živilo, dano v promet končnemu potrošniku ali obra-

tom javne prehrane, ni predpakirano ali če se živilo pakira
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ob prodaji na zahtevo kupca ali če se predpakirano živilo ob
prodaji končnemu potrošniku prepakira, oznaka hranilne
vrednosti ni potrebna.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka mora proiz-
vajalec oziroma prodajalec na zahtevo kupca oziroma kon-
čnega potrošnika posredovati pisno podatke o hranilni vre-
dnosti živila.

12. člen
Živila, ki so v prometu in ne izpolnjujejo pogojev iz tega

pravilnika, morajo biti označena v skladu s tem pravilnikom
do 30. novembra 2002.

13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 020-46/2002
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravje

Soglašam!

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRILOGA
Vitamini in rudninske snovi, ki so lahko označeni in
njihovi priporočeni dnevni vnosi (RDA)

Vitamin A µg 800 Vitamin B12 µg 1
Vitamin D µg 5 Biotin mg 0,15
Vitamin E mg 10 Pantotenska kislina mg 6
Vitamin C mg 60 Kalcij mg 800
Tiamin mg 1,4 Fosfor mg 800
Riboflavin mg 1,6 Železo mg 14
Niacin mg 18 Magnezij mg 300
Vitamin B 6 mg 2 Cink mg 15
Folacin (folna kislina) µg 200 Jod µg 150

Če živilo v 100g ali 100 ml oziroma v enoporcijskem
pakiranju vsebuje več kot 15% RDA za navedene posamez-
ne vitamine ali rudninske snovi, se njihova količina lahko
označi kot del oznake o hranilni vrednosti živila.

2889. Pravilnik o uradnem zdravstvenem nadzoru

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o zdrav-
stveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za
zdravje

P R A V I L N I K
o uradnem zdravstvenem nadzoru

1. člen
Ta pravilnik določa način izvajanja uradnega zdravstve-

nega nadzora nad živili, z namenom, da se prepreči tveganje

za javno zdravje in zdravje potrošnika, ki ga predstavljajo
zdravstveno neustrezna živila ter se omogočijo potrošniku
informacije o živilu.

Poleg zahtev iz tega pravilnika se izvajanje uradnega
nadzora za posamezna vprašanja opravlja tudi v skladu s
posebnimi predpisi.

Ta pravilnik se ne uporablja za nadzor nad merami in
utežmi.

2. člen
Uradni zdravstveni nadzor (v nadaljnjem besedilu: nad-

zor) po tem pravilniku je nadzor nad zdravstveno ustreznostjo:
– živil, vključno s pitno vodo in pijačami,
– aditivov in drugih dodatkov oziroma snovi, ki se upo-

rabljajo v proizvodnji živil,
– vitaminov, mineralov in drugih hranilnih snovi,
– sestave živil, ki lahko vpliva na biološko in energijsko

vrednost živil,
– označevanja živil,
– izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili.
Uradni zdravstveni nadzor obsega tudi nadzor nad ogla-

ševanjem živil, razen alkoholnih pijač.
Nadzor izvajajo zdravstveni inšpektorji.

3. člen
Nadzor se izvaja:
– redno,
– ob sumu na zdravstveno neustreznost živila,
– na podlagi nacionalnega in mednarodnega sistema

hitre izmenjave informacij o zdravstveno neustreznih živilih.

4. člen
Nadzor zajema vse faze proizvodnje in prometa živil,

vključno z uvozom živil.
Nadzor se lahko izvaja praviloma ob vsakem času in

brez predhodnega obvestila.

5. člen
Zdravstveni inšpektor v skladu z 19. členom zakona o

zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo
v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02), izvaja
naslednje postopke:

1. pregled obrata in tehnoloških postopkov proizvod-
nje oziroma prometa,

2. odvzem vzorcev živil in drugih vzorcev za laboratorij-
sko preskušanje,

3. preverjanje osebne higiene in zdravstvenega stanja
zaposlenih,

4. preverjanje usposobljenosti zaposlenih na področju
higiene živil,

5. preverjanje obsega in učinkovitosti izvajanja notra-
njega nadzora, ki se nanaša na izvajanje spremljajočih higi-
enskih programov in HACCP sistema,

6. pregled dokumentacije in drugih zapisov ter dokazil
o izvajanju notranjega nadzora zaradi zagotavljanja zdrav-
stvene ustreznosti živil.

Izmed postopkov iz prejšnjega odstavka zdravstveni
inšpektor lahko izbere postopek oziroma postopke, za kate-
re meni, da so najustreznejši za namen nadzora.

6. člen
Pri izvajanju postopkov nadzora iz 5. točke prejšnjega

člena mora zdravstveni inšpektor glede na obseg in vrsto
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živilske dejavnosti ter dejavnikov tveganja, ki se v proizvodnji
in prometu z živili lahko pojavijo, ugotoviti in oceniti zlasti:

– ali so potencialni dejavniki tveganj v živilih ugotovljeni
in določeni,

– ali so kritične kontrolne točke (v nadaljnjem besedilu:
KKT) ustrezno določene,

– ali sta način in pogostnost spremljanja (monitoringa)
KKT ustrezna,

– ali se izvajajo notranje presoje delovanja HACCP si-
stema ter pregled tega sistema ob spremembah, ki lahko
vplivajo na zdravstveno ustreznost živil.

7. člen
Pri izvajanju nadzora lahko zdravstveni inšpektor poleg

postopkov iz 5. in 6. člena tega pravilnika opravi še:
– razgovor z nosilcem živilske dejavnosti in z zaposleni-

mi v živilskem obratu, kjer poteka nadzor,
– pregled meritev, opravljenih z instrumenti nosilca de-

javnosti,
– meritve z lastnimi instrumenti in preverjanje meritev iz

prejšnje alinee.

8. člen
Pri izvajanju nadzora lahko inšpektorji skladno s svojimi

pooblastili naredijo kopije ter izpiske zapisov in dokumentov
o izvajanju notranjega nadzora v živilski dejavnosti ter doka-
zil, ki se nanašajo na živilsko dejavnost, ki so v lasti nosilca
dejavnosti.

Zdravstvene inšpektorje pri izvajanju nadzora zavezuje
poklicna molčečnost.

9. člen
Odvzem in preskušanje vzorcev živil in drugih vzorcev

iz 2. točke 5. člena tega pravilnika se izvaja z namenom
ugotavljanja njihove zdravstvene ustreznosti oziroma varno-
sti.

Če s posebnim predpisom ni drugače določeno, način
vzorčenja z navodilom predpiše minister, pristojen za zdra-
vje.

10. člen
Nosilec dejavnosti, pri katerem je v okviru uradnega

nadzora odvzet vzorec, ima pravico pridobiti drugo mnenje
glede njegove zdravstvene ustreznosti.

Če nosilec dejavnosti zaradi pridobitve drugega mne-
nja zahteva delitev vzorca, ki ga odvzame zdravstveni in-
špektor, ta opravi delitev vzorca, razen v tistih primerih, kjer
to glede na naravo živila ni možno.

Stroške vzorčenja in analiz za pridobitev drugega mne-
nja plača nosilec dejavnosti.

11. člen
Preskušanje živil in drugih vzorcev izvajajo akreditirani

laboratoriji, ki jih imenuje minister, pristojen za zdravje, in ki
izpolnjujejo:

– zahteve za preskusne laboratorije javnih zdravstvenih
zavodov v skladu s posebnim predpisom,

– splošne kriterije za delovanje preskusnih laboratori-
jev, predpisanih po standardu SIST/IEC 17025,

in redno sodelujejo v medlaboratorijskih primerjalnih
preskusih.

12. člen
Zdravstveni inšpektorji izvajajo nadzor nad živili skladno

z letnim terminskim programom nadzora.

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

dnem listu Republike Slovenije

Št. 020-47/2002
Ljubljana, dne 28. junija 2002.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravje

2890. Pravilnik o higieni živil

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena in četrtega od-
stavka 17. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št.
52/00 in 42/02) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K
o higieni živil

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in načela higiene živil, ki

morajo biti izpolnjeni pri proizvodnji in prometu živil.
Poleg pogojev iz tega pravilnika morajo biti glede higie-

ne živil pri proizvodnji in prometu živil za javno prehrano in pri
ravnanju z zamrznjenimi živili izpolnjeni tudi pogoji, ki jih
določajo posebni predpisi.

2. člen
Posamezni pojmi v tem pravilniku imajo naslednji po-

men:
higiena živil (v nadaljnjem besedilu: higiena): zahteve

in ukrepi, ki so potrebni za zagotavljanje zdravstvene ustrez-
nosti oziroma varnosti živil v proizvodnji in prometu. Higiena
živil obsega vse faze po pridelavi, med pripravo, obdelavo,
predelavo, izdelavo, pakiranjem, hrambo, prevozom, razde-
ljevanjem in prodajo živil ali oskrbo z živili;

zdravstvena ustreznost živil: varnost živil ter ustrez-
nost njihove sestave glede vsebnosti življenjsko pomembnih
hranilnih snovi, ki vplivajo na biološko in energijsko vrednost
živil;

varnost živil: zagotovilo, da živilo ni škodljivo za zdra-
vje potrošnika, če je pripravljeno oziroma zaužito za predvi-
den namen;

živilska dejavnost: dejavnost pravnih ali fizičnih oseb,
bodisi profitna ali neprofitna, javna ali zasebna, ki opravljajo
posamezne ali vse faze proizvodnje in prometa z živili, ki
zajema pripravo, obdelavo, predelavo, izdelavo, pakiranje,
hrambo, prevoz, razdeljevanje, prodajo živil in oskrbo z živili;

nosilec živilske dejavnosti: pravna in fizična oseba,
odgovorna za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti živil v
proizvodnji in prometu;

HACCP sistem (Hazard Analysis and Critical Con-
trol Point System): preventivni sistem, ki omogoča identifi-
kacijo oziroma prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor
nad morebitno prisotnimi dejavniki tveganja v živilih, ki lahko
ogrožajo zdravje človeka;

HACCP načrt: dokument, izdelan na podlagi sedmih
načel HACCP sistema, ki določa postopke, ki se morajo
upoštevati in jim slediti, da se zagotovi nadzor nad tveganji,
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ki so pomembna za zagotavljanje varnosti živil v proizvo-
dnem postopku ali obratu glede na vrsto in obseg dejavno-
sti;

dejavnik tveganja: biološki, kemijski ali fizikalni dejav-
nik (agens) v živilu oziroma lastnost ali stanje živila, ki lahko
ogroža zdravje ljudi;

kritična kontrolna točka (KKT): stopnja v proizvodnji
ali prometu živil, kjer je potrebna vzpostavitev preventivnih
oziroma kontrolnih ukrepov, s pomočjo katerih se morebitna
prisotnost dejavnikov tveganja v živilu prepreči, odstrani ali
zmanjša na sprejemljivo raven;

stopnja: surovina, sestavina, mesto, postopek, način
dela ali faza v verigi proizvodnje in prometa živil;

kritična mejna vrednost: kriterij oziroma vrednost, ki
na KKT ločuje sprejemljivo od nesprejemljivega;

spremljanje (monitoring) KKT: izvajanje načrtovanih
opazovanj ali meritev uvedenih preventivnih oziroma kontrol-
nih ukrepov, da bi ugotovili ali je KKT pod nadzorom. Doku-
mentirani rezultati monitoringa so sestavni del obveznih po-
datkov za potrebe izvajanja verifikacije;

korekcijski postopek: katerikoli postopek, ki ga je
potrebno izvesti, kadar rezultati monitoringa kažejo, da KKT
ni pod nadzorom;

presoja (verifikacija): postopki, metode, testi in druga
vrednotenja, s katerimi se poleg spremljanja (monitoringa)
potrjuje skladnost s HACCP načrtom;

dokumentacija: urejen sistem shranjevanja dokumen-
tov in podatkov v zvezi z izvajanjem notranjega nadzora
zaradi zagotavljanja zdravstvene ustreznosti živil;

spremljajoči higienski programi: higienski programi
in aktivnosti, ki so potrebni za uspešno vključevanje in izva-
janje HACCP sistema v notranjem nadzoru v živilski dejavno-
sti, kot so: zagotavljanje zdravstveno tehničnih pogojev, vzdr-
ževanje opreme in pripomočkov, skladiščenje, prevoz in
promet, ravnanje z odpadki, dejavnosti dezinfekcije, dezin-
sekcije in deratizacije, čiščenja, sanitacije, izvajanje izobra-
ževanja in usposabljanja zaposlenih o higieni živil, osebna
higiena, zdravstveno stanje zaposlenih itd.

II. POGOJI ZA PROIZVODNJO IN PROMET ŽIVIL

3. člen
Proizvodnja in promet z živili se morata izvajati skladno

s higienskimi načeli v objektih, prostorih in na mestih, name-
njenih pripravi, obdelavi, predelavi, izdelavi, pakiranju, hram-
bi, prevozu, razdeljevanju, prodaji živil in oskrbi z živili, ki
ustrezajo higienskim in zdravstveno tehničnim zahtevam.

4. člen
Nosilec živilske dejavnosti mora v okviru notranjega

nadzora zagotavljati stalno in ustrezno izvajanje spremljajo-
čih higienskih programov, kar dokazuje z dokumentacijo.

Nosilec živilske dejavnosti mora v okviru notranjega
nadzora zagotoviti zdravstveno ustreznost oziroma varnost
živil v vseh fazah proizvodnje in prometa z živili na podlagi
načel HACCP sistema, ki opredeljujejo:

1. analizo bioloških, kemičnih in fizikalnih dejavnikov
tveganja v živilih;

2. določanje kritičnih kontrolnih točk (KKT);
3. določanje kritičnih mejnih vrednosti;
4. vzpostavitev spremljanja (monitoringa) KKT;
5. vzpostavitev korekcijskih postopkov;
6. vzpostavitev postopkov verifikacije za preverjanje de-

lovanja HACCP sistema;
7. vzpostavitev dokumentacije ob upoštevanju obsega

in vrste živilske dejavnosti.

5. člen
Nosilec živilske dejavnosti mora v okviru notranjega

nadzora beležiti in shranjevati zapise in dokumente o izvaja-
nju spremljajočih programov ter dokumente in zapise, ki
nastajajo v vseh fazah priprave, planiranja, vzpostavljanja,
delovanja, preverjanja in morebitnega spreminjanja HACCP
sistema (npr. dokumenti o izvedeni analizi dejavnikov tve-
ganj v živilih, o določitvi KKT in kritičnih mejnih vrednosti ter
zapisov monitoringa na KKT, o izvedenih korektivnih ukrepih
in spremembah HACCP sistema, kadar je to potrebno itd.).

Nosilec živilske dejavnosti mora imeti pri izvajanju no-
tranjega nadzora za primer suma ali potrjene neskladnosti z
zahtevami zdravstvene ustreznosti izdelan načrt umika živila
iz proizvodnje oziroma prometa.

6. člen
Nosilec živilske dejavnosti mora zaradi varovanja zdra-

vja ljudi in preprečevanja okužb z živili zagotavljati, da živila,
namenjena končnemu potrošniku, ustrezajo obveznim ali
lastnim mikrobiološkim in drugim higienskim zahtevam.

7. člen
Za posamezne sektorje živilske dejavnosti se lahko

oblikujejo smernice za dobro higiensko prakso, ki se upo-
rabljajo v okviru sorodnih oziroma istovrstnih dejavnosti.

Smernice za dobro higiensko prakso pripravijo sektorji
živilske dejavnosti ali njihova združenja oziroma drugi zainte-
resirani, po posvetu z Zdravstvenim inšpektoratom Republi-
ke Slovenije.

Pri pripravi smernic iz prejšnjega odstavka se lahko
upoštevajo priporočene mednarodne smernice dobre higi-
enske prakse in načela higiene živil Codex Alimentariusa.

8. člen
Smernice iz prejšnjega člena odobri urad za živila in

prehrano.
Smernice za dobro higiensko prakso se lahko objavijo

kot publikacije panožnih združenj, v katere so vključene.

9. člen
Zdravstveni inšpektorji, ki izvajajo uradni nadzor nad

živili, ugotavljajo:
– če se živilska dejavnost opravlja v skladu z zahtevami

iz tega pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo zdravstveno
ustreznost živil;

– skladnost s smernicami za dobro higiensko prakso,
če se nosilci živilske dejavnosti nanje sklicujejo.

III. NAČELA HIGIENE

1. Splošni higienski in tehnični pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati obrati za proizvodnjo in promet živil

10. člen
Živilski obrat mora biti lociran v čistem okolju brez

škodljivih in motečih emisij in imisij ter zaščiten pred glodalci
in mrčesom.

Dostop do živilskega obrata in funkcionalnega zemlji-
šča objekta mora biti obdelan in urejen tako, da je prepreče-
no zaostajanje meteorne vode na površini in omogočeno
higiensko vzdrževanje.

11. člen
Živilski obrati morajo imeti zagotovljene zadostne koli-

čine zdravstveno ustrezne pitne vode.
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Živilski obrati morajo biti priključeni na javno kanaliza-
cijsko omrežje, če le-te ni, pa se morajo odpadne vode
odvajati v greznico, v skladu s posebnimi predpisi.

Živilski obrati in njihova okolica morajo biti čisti in do-
bro vzdrževani, okolica pa protiprašno urejena.

12. člen
Zasnova, velikost, razporeditev, izvedba in opremlje-

nost živilskega obrata mora:
– omogočati učinkovito čiščenje in razkuževanje;
– preprečevati nabiranje umazanije, stik s strupenimi

snovmi, vnos delcev v živila, nastanek kondenzacije in ple-
sni na površinah;

– omogočati izvajanje dobre higienske prakse, vključ-
no s preprečevanjem navzkrižne kontaminacije med posa-
meznimi postopki in v okviru postopkov, ki se nanašajo na
živila, opremo, materiale, vodo, dotok in kroženje zraka,
osebje ter zunanje vire onesnaženja (npr. mrčes in glodalci);

– zagotoviti ustrezno temperaturo za higiensko obdela-
vo in hrambo živil.

13. člen
V živilskem obratu morajo biti nameščeni umivalniki v

vsakem prostoru ali območju, kjer se opravlja postopek
priprave, predelave, prometa ali strežbe živil oziroma hrane.
Namestitev umivalnikov mora preprečevati križanje čistih in
nečistih poti in omogočati umivanje rok zaposlenih vsako-
krat, ko prehajajo iz nečistih na čista opravila. Umivalniki
morajo biti opremljeni s tekočo vročo in hladno vodo, teko-
čim milom in brisačami za enkratno uporabo. Umivalniki za
umivanje rok morajo biti ločeni od korit za čiščenje in pranje
živil ter ločeni od korit za pomivanje.

Za zaposlene v živilskih obratih mora biti zagotovljeno
ustrezno število stranišč z naravnim ali umetnim prezračeva-
njem. Vhod v stranišče mora biti od prostorov za živila ločen
s predprostorom, ki je lahko umivalnica, ki mora biti oprem-
ljena s tekočo vročo in hladno vodo, z enoročno pipo,
tekočim milom in brisačami za enkratno uporabo. Stranišča
za zaposlene morajo biti ločena od stranišč, namenjenih
drugim osebam.

Zaposleni v živilskem obratu mora imeti v garderobnem
prostoru, ki mora biti naravno ali umetno prezračevan, dvo-
delne omarice za ločeno shranjevanje osebne in zaščitne
delovne obleke ter obuval. Omarica mora biti iz materialov,
ki omogočajo ustrezno čiščenje in prezračevanje. Delovne
obleke, namenjene za pranje, je potrebno odlagati in zbirati
v posebnih vsebnikih (npr. vreče, zabojniki, zaboji itd.)

14. člen
Živilski obrat mora biti naravno ali umetno prezračevan

tako, da je smer pretoka zraka iz čistega v nečisti del obrata,
in da je zajem onesnaženega zraka na samem izvoru. Prez-
račevalni sistem mora zagotoviti ustrezno dovajanje svežega
zraka, pozimi tudi termično kondicioniranega zraka in odvod
izrabljenega in onesnaženega zraka.

Prezračevalni sistem mora biti redno čiščen in vzdrže-
van ter izveden tako, da omogoča enostaven dostop do
filtrov in drugih delov, ki jih je treba očistiti ali zamenjati.

Živilski obrati morajo imeti v prostorih zagotovljeno raz-
svetljavo, ki ustreza dejavnosti, ki se izvaja v prostorih in na
delovnih mestih.

Drenažni sistemi morajo ustrezati predvidenemu name-
nu. Načrtovani in zgrajeni morajo biti tako, da je preprečeno
onesnaženje živil.

2. Higienski in tehnični pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati prostori, kjer se živila pripravljajo,

obdelujejo, predelujejo, dodelujejo in prodajajo

15. člen
V prostorih, v katerih se živila pripravljajo, obdelujejo,

predelujejo, dodelujejo in prodajajo, je potrebno vzdrževati
talne površine v dobrem stanju. Talne površine morajo biti
neprepustne, nevpojne, nedrsne, pralne in izdelane iz ne-
toksičnih materialov, ter morajo omogočati učinkovito čišče-
nje in po potrebi razkuževanje. Talne obloge morajo imeti
ustrezen naklon in odtoke, kar omogoča sprotno odtekanje
tekočin.

Stenske površine morajo biti v dobrem stanju. Omogo-
čati morajo učinkovito čiščenje in po potrebi razkuževanje.
Stene morajo biti izdelane iz neprepustnih, nevpojnih, pral-
nih in netoksičnih materialov ter gladkih površin brez robov
in poličk, do višine, ki ustreza vrsti postopka, ki se izvaja v
zvezi z živili.

Stropi in stropne obloge morajo biti zasnovani, izdelani
in nameščeni tako, da preprečijo nabiranje umazanije, na-
stanek plesni, luščenje delcev in zmanjšajo kondenzacijo.

Okna in druge odprtine morajo biti izdelane tako, da
preprečijo nabiranje umazanije in opremljene z zaščitnimi
mrežami proti mrčesu in glodalcem, ki se pri čiščenju lahko
odstranijo.

Vrata morajo biti iz materialov, ki jih je možno mokro
čistiti in po potrebi razkužiti.

16. člen
Vse delovne površine in površine opreme, ki prihajajo v

stik z živili, je potrebno vzdrževati v dobrem stanju. Izdelane
morajo biti iz netoksičnih, gladkih in pralnih materialov, ki se
lahko mokro čistijo in po potrebi razkužijo.

V živilskem obratu je potrebno zagotoviti pogoje za
umivanje rok zaposlenih v skladu s 13. členom tega pravilni-
ka. Za čiščenje, pomivanje in razkuževanje delovne opreme
in pripomočkov je potrebno zagotoviti prostore oziroma ob-
močja s tekočo vročo in hladno vodo in prostore za shranje-
vanje čistilnih sredstev in pripomočkov za čiščenje.

V živilskem obratu je potrebno zagotoviti korita s teko-
čo vročo in hladno zdravstveno ustrezno pitno vodo za loče-
no pranje različnih živil, zaradi preprečevanja navzkrižne
kontaminacije živil.

3. Oprema

17. člen
Predmeti, pripomočki, pribor in oprema, s katerimi so

živila v stiku, morajo biti:
– čisti,
– izdelani iz materialov, ki omogočajo čiščenje, vzdrže-

vanje v dobrem stanju in po potrebi razkuževanje,
– nameščeni tako, da jih je možno z lahkoto očistiti ali

zamenjati posamezne dele ter da omogočajo čiščenje
okolice.

4. Oskrba z vodo

18. člen
V živilskih obratih mora biti zagotovljena oskrba z zdrav-

stveno ustrezno pitno vodo.
Led se lahko izdeluje le iz zdravstveno ustrezne pitne

vode. Pripravljati in shranjevati ga je potrebno tako, da se
prepreči njegovo onesnaženje.

Para, ki se uporablja in prihaja neposredno v stik z
živili, ne sme vsebovati snovi, ki predstavljajo tveganje za
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zdravje ali bi lahko onesnažile živilo ali izdelke, ki prihajajo v
stik z živili.

Sistem za tehnološko vodo, ki se uporablja za pridobi-
vanje pare, za hlajenje, za gašenje požarov in za druge
podobne namene, mora biti ločen od sistema za oskrbo s
pitno vodo in vidno prepoznaven.

5. Osebna higiena

19. člen
Oseba, ki dela z živili, mora vzdrževati visoko raven

osebne higiene ter nositi primerna, čista in po potrebi za-
ščitna delovna oblačila, ki jih zagotavlja nosilec živilske de-
javnosti.

Oseba, za katero se ve ali sumi, da je zbolela za nalez-
ljivo boleznijo ali da je prenašalec povzročitelja bolezni, ki se
lahko prenaša z živili, da ima okužene rane in poškodbe rok,
kožne okužbe ali drisko, ne sme delati z živili na mestih
oziroma pri delovnih postopkih, kjer obstaja verjetnost ne-
posredne ali posredne okužbe živil s patogenimi mikroorga-
nizmi.

Oseba, ki dela z živili, mora v primerih iz prejšnjega
odstavka o tem nemudoma obvestiti nosilca živilske dejav-
nosti.

20. člen
Nosilec živilske dejavnosti mora zagotoviti, da oseba iz

drugega odstavka prejšnjega člena ne dela z živili tako,da jo
izključi oziroma premesti iz delovnega postopka, v katerem
prihaja v stik z živili in zagotovi občasni zdravstveni pregled
te osebe.

6. Usposabljanje zaposlenih za delo z živili

21. člen
Nosilec živilske dejavnosti mora nadzorovati delavce,

ki delajo z živili, jim dajati navodila in skrbeti za njihovo
sprotno usposabljanje v zvezi s higieno živil, skladno z za-
htevnostjo njihovega dela.

7. Zagotavljanje varnosti živil

22. člen
Živilski obrat ne sme od dobaviteljev sprejemati surovin

in sestavin, za katere je znano ali za katere se sumi oziroma
predvideva, da vsebujejo biološke, kemične ali fizikalne de-
javnike tveganja in ki bi bile po standardnih postopkih dela
(sortiranja in priprave, obdelave oziroma predelave), ki se v
obratih izvajajo na higienski način, še vedno neprimerne za
prehrano ljudi.

Dobavitelj živil mora predložiti dokazila, s katerimi potr-
juje, da so dobavljena živila oziroma surovine zdravstveno
ustrezni.

23. člen
Surovine in sestavine je potrebno shranjevati v ustrez-

nih pogojih, da se prepreči onesnaženje in škodljivi kvar.
Živila, ki se pakirajo, skladiščijo, prevažajo, prodajajo

ali se z njimi rokuje, je potrebno zaščititi pred onesnaže-
njem, ki lahko ogroža zdravje ljudi in zaradi katerega bi bila
neprimerna za prehrano ljudi.

24. člen
Surovine, sestavine, vmesne in gotove izdelke, ki so

mikrobiološko občutljiva živila, je potrebno shranjevati na
temperaturah, ki ne omogočajo rasti patogenih mikroorgani-
zmov ali nastanka strupov (toksinov), zaradi česar lahko
predstavljajo tveganja za zdravje. Zahtevana temperaturna
veriga mora biti praviloma neprekinjena, z izjemo kratkotraj-
nih obdobij prekinitev, ko temperatura ni nadzorovana zara-
di izvajanja potrebnih postopkov rokovanja z živili med pri-
pravo, prevozom, hrambo, prodajo in strežbo živil, ki morajo
biti čim krajši.

Kadar je treba živila hraniti ali jih postreči pri nizkih
temperaturah, jih je treba po zadnji fazi toplotne obdelave ali
po končni fazi priprave, če se ne uporablja toplotni posto-
pek, čim hitreje ohladiti na temperaturo, ki zagotavlja var-
nost živil.

8. Ravnanje z odpadki

25. člen
Ostanki živil in drugi odpadki se praviloma ne smejo

zbirati v prostorih za proizvodnjo in promet z živili, razen v
količinah, ki sproti nastajajo v proizvodnji oziroma prometu z
živili in se jim ni možno izogniti.

Ostanke živil in druge odpadke je treba ločeno odlagati
v zaprte posode, zabojnike oziroma drugo zaprto embalažo,
ki mora biti primerno oblikovana, vzdrževana in jo je mogoče
učinkovito očistiti in razkužiti.

Ostanki živil in drugih odpadkov se morajo ustrezno
hraniti in sprotno oziroma redno odstranjevati.

Prostori za zbiranje odpadkov morajo biti grajeni in
vzdrževani tako, da omogočajo mokro čiščenje, da je pre-
prečeno onesnaženje živil, pitne vode, opreme in prostorov
ter da so zaščiteni pred dostopom škodljivcev.

Nevarne in neužitne snovi je potrebno ločeno zbirati in
hraniti v označenih ločenih in zaprtih posodah.

Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za zbiranje
organskih odpadkov za živalsko prehrano, za katere se mo-
ra zagotoviti sprotno odvažanje.

9. Prevoz (transport) živil

26. člen
Prevozna sredstva in zabojnike za prevoz živil je potreb-

no vzdrževati v čistem in dobrem stanju, da se živila zavaruje
pred onesnaženjem. Zasnovani in izdelani morajo biti tako,
da omogočajo učinkovito čiščenje in razkuževanje.

Zaradi preprečevanja onesnaženja živil se smejo poso-
de v vozilih in zabojniki, ki so namenjeni prevozu živil, upo-
rabljati le v ta namen.

Živila v razsutem stanju (nepakirana živila) v tekoči obli-
ki, v obliki zrnc, granul ali prahu, je treba prevažati v poso-
dah, zabojnikih ali cisternah, ki so namenjeni izključno za
prevoz živil. Zabojniki morajo biti označeni z razločnimi in
neizbrisnimi napisi, v enem ali več jezikih, ki se uporabljajo v
mednarodnem transportu živil, da je razvidna njihova upora-
ba za prevoz živil ali pa morajo nositi oznako “samo za
prevoz živil”.

Če se prevozna sredstva uporabljajo tudi za prevoz
drugih proizvodov, ali se uporabljajo istočasno za prevoz
različnih živil, je treba živila fizično ločiti zaradi preprečeva-
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nja onesnaženja. Fizična ločitev je potrebna tudi, kadar se
zabojniki uporabljajo za prevoz različnih vrst živil.

Če se prevozna sredstva in zabojniki uporabljajo tudi za
prevoz drugih proizvodov ali se uporabljajo za prevoz različ-
nih živil, jih je treba med posameznimi tovori obvezno teme-
ljito očistiti, da se prepreči možnost onesnaženja.

Živila v prevoznih sredstvih in zabojnikih morajo biti
tako naložena in zavarovana, da se izključi možnost onesna-
ženja.

Prevozna sredstva in zabojniki, ki se uporabljajo za
prevoz živil, ki potrebujejo kontrolirano temperaturno okolje,
morajo omogočiti vzdrževanje ustrezne temperature. Zasno-
vani in izdelani morajo biti tako, da omogočajo nadzor teh
temperatur.

Zahteve za prevoz iz tega pravilnika veljajo za vsa pre-
vozna sredstva in zabojnike, razen za tiste, za katere so s
posebnim predpisom določene drugačne zahteve.

27. člen
O prevozu živil iz prejšnjega člena mora nosilec živilske

dejavnosti zagotoviti, da prevoznik vodi dokumentacijo, ki
vsebuje evidence o vrsti živil, ki se prevažajo, in o čiščenju
prevoznih sredstev in zabojnikov.

IV. HIGIENSKI IN TEHNIČNI POGOJI, KI JIH MORAJO
IZPOLNJEVATI PREMIČNI IN ZAČASNI OBRATI

28. člen
Premični in začasni obrati za izvajanje živilske dejavno-

sti v smislu tega pravilnika so kioski, tržne stojnice, sejemski
šotori, premična prodajna vozila (v nadaljnjem besedilu: obra-
ti) in prodajni avtomati, ki se uporabljajo le občasno za
pripravo in strežbo živil oziroma hrane.

29. člen
Obrati in prodajni avtomati morajo biti načrtovani, izde-

lani, nameščeni in vzdrževani tako, da se prepreči onesna-
ževanje živil in s tem zagotovi njihova varnost in zdravstvena
ustreznost.

Obrati morajo imeti ustrezne pogoje za vzdrževanje
osebne higiene zaposlenih, umivalnike s tekočo vročo in
hladno vodo za umivanje rok, tekočim milom in brisačami za
enkratno uporabo in garderobo ter zagotovljene sanitarne
prostore.

Zaposleni v obratih morajo imeti možnost uporabe stra-
nišč v skladu z zahtevami iz 13. člena tega pravilnika.

30. člen
Nosilci dejavnosti morajo zagotoviti pogoje za učinkovi-

to čiščenje in razkuževanje obratov, prostorov, delovnih pri-
pomočkov, opreme in prodajnih avtomatov.

Nosilci dejavnosti morajo zagotoviti primerne prostore
in naprave za higiensko shranjevanje živil in vzdrževanje
ustrezne temperature živil z možnostjo nadziranja te tempe-
rature.

Nosilci dejavnosti morajo zagotoviti:

– oskrbo z vročo in hladno zdravstveno ustrezno pitno
vodo,

– odvajanje odplak v kanalizacijo ali lokalno zbiranje
odplak z urejeno začasno in končno dispozicijo,

– zbiranje in ravnanje z odpadki v skladu s tem pravilni-
kom.

Živila morajo biti nameščena in hranjena na način, ki
preprečuje onesnaženje in okužbe živil.

31. člen
Strežba in prodaja živil v obratih mora potekati tako, da

je zagotovljena varnost živil.
Za strežbo živil se praviloma uporabljajo posode, ko-

zarci in pribor za enkratno uporabo.
Če je obrat priključen na kanalizacijo in ima urejeno

ustrezno pomivalnico posode, se lahko uporabljajo tudi obi-
čajna posoda, kozarci in pribor.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

32. člen
Nosilci dejavnosti morajo uskladiti svojo dejavnost v

skladu s tem pravilnikom najkasneje do 31. 12. 2002.

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

dnem listu RS.

Št. 020-48/2002
Ljubljana, dne 26. junija 2002.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravje

2891. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec junij 2002

Na podlagi šestega odstavka 298. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 81/00, 124/00, 52/01, 109/01) objav-
lja minister za finance

M I N I M A L N O   Z A J A M Č E N O
D O N O S N O S T

na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec junij 2002

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podla-
gi 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 81/00, 124/00,
52/01, 109/01) in pravilnika o izračunu povprečnega do-
nosa na državne vrednostne papirje (Uradni list RS, št.
21/01) za mesec junij 2002 znaša 7,51% na letni ravni,
oziroma 0,60% na mesečni ravni.

Št. 878/02
Ljubljana, dne 5. julija 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
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2892. Odločba o odpravi 2. člena uredbe o spremembi
in dopolnitvi uredbe o količnikih za določitev
osnovne plače in dodatkov zaposlenim v
službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih
organih in 1. člena uredbe o spremembi uredbe
o določitvi dodatkov strokovnim in
administrativno-tehničnim ter drugim delavcem
na sodiščih, državnih tožilstvih, državnemu
pravobranilstvu in v organih za postopek o
prekrških

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Sindikata državnih in  druž-
benih organov Slovenije, Republiškega odbora sindikata,
Ljubljana, ki ga zastopa Ivan Stošič, odvetnik v Ljubljani, ter
Štefanije Črešnar iz Radelj ob Dravi in drugih, na seji dne
20. junija 2002

o d l o č i l o:
Člen 2 uredbe o spremembi in dopolnitvi uredbe o

količnikih za določitev osnovne plače in dodatkov zaposle-
nim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih orga-
nih (Uradni list RS, št. 37/02) in 1. člen uredbe o spremem-
bi uredbe o določitvi dodatkov strokovnim in administrativ-
no-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih
tožilstvih, državnemu pravobranilstvu in v organih za posto-
pek o prekrških (Uradni list RS, št. 37/02) se odpravita.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Prvi pobudnik izpodbija uredbo o spremembi in

dopolnitvi uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in
dodatkov zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in
v upravnih organih (v nadaljevanju: uredba1) in uredbo o
spremembi uredbe o določitvi dodatkov strokovnim in admi-
nistrativno-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, dr-
žavnih tožilstvih, državnemu pravobranilstvu in v organih za
postopek o prekrških (v nadaljevanju: uredba2). Pri tem
izrecno ne navaja, katere določbe omenjenih predpisov iz-
podbija. Vendar pa iz obrazložitve pobude izhaja, da izpod-
bija ureditev, po kateri se povišanje dodatkov oziroma novi
dodatki k plačam, ki naj bi zaposlenim v službah vlade in v
upravnih organih oziroma strokovnim in administrativo-te-
hničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožil-
stvih, javnih pravobranilstvih in v organih za postopek o
prekrških (v nadaljevanju: zaposleni) pripadli s 1. 5. 2002,
spremenijo v premije dodatnega pokojninskega zavarova-
nja. To urejata 2. člen uredbe1 in 1. člen uredbe2, zato gre
šteti, da izpodbija le navedeni določbi uredb. Izpodbijana
ureditev naj bi bila po mnenju prvega pobudnika v nasprotju
s četrtim in šestim odstavkom 302. člena zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99 in nasl. – v nadaljevanju: ZPIZ-1), ki izrecno dolo-
čata prostovoljnost vključitve zaposlenih v pokojninski načrt
kolektivnega zavarovanja, in v nasprotju s 303. členom tega
zakona, po katerem se pokojninski načrt, ki ga financira
delodajalec in s katerim je določeno, da morajo del premije
prostovoljnega dodatnega zavarovanja plačevati tudi zavaro-
vanci prostovoljnega dodatnega zavarovanja, zaposleni pri
delodajalcu, ki pokojninski načrt financira, oblikuje v skladu
s kolektivno pogodbo, ki jo skleneta delodajalec in repre-
zentativni sindikat, organiziran pri delodajalcu, oziroma v
skladu s pogodbo, ki jo skleneta delodajalec in zaposleni.

Pobudnik kot reprezentativni sindikat takšne kolektivne po-
godbe ni sklenil, prav tako pa zaposleni, na katere se nana-
šata izpodbijani uredbi, z delodajalcem niso podpisali ome-
njene pogodbe. Pobudnik zatrjuje kršitev 14. in 153. člena
ustave. Ker gre za veliko število delavcev, ki bodo z izvrševa-
njem izpodbijanih uredb oškodovani, predlaga, naj se izvr-
ševanje obeh izpodbijanih uredb do dokončne odločitve
ustavnega sodišča zadrži.

2. Štefanija Črešnar in druge pobudnice, zaposlene v
Upravni enoti Radlje ob Dravi, izpodbijajo 2. člen uredbe1.
Menijo, da je izpodbijana določba v neskladju s 120. in s
153. členom ustave, z 49. členom zakona o temeljnih pravi-
cah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89 in
nasl. – v nadaljevanju: ZTPDR), z 62. členom zakona o
delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90 in
nasl. – v nadaljevanju: ZDDO) in z 11. členom zakona o
razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih in organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in nasl. – v
nadaljevanju: ZRPJZ). Z izpodbijano določbo naj bi vlada po
mnenju pobudnic kršila njihovo pravico do izplačila plače v
denarju, kot jo določata omenjeni določbi ZTPDR in ZDDO.
Za ureditev, po kateri se dodatki, ki pripadajo upravnim
delavcem kot plača, spremenijo v premije dodatnega pokoj-
ninskega zavarovanja, naj vlada tudi ne bi imela podlage niti
v 11. členu ZRPJZ niti v drugih zakonskih določbah. ZRPJZ
namreč ne pooblašča vlade, da določi način izplačila plač,
temveč samo, da določi količnike znotraj razponov, določe-
nih v 4. in 8. členu ZRPJZ. Zato naj bi bilo podano neskladje
s 120. členom ustave. Poleg tega naj bi iz 303. člena ZPIZ-
1 izhajalo, da gre za prostovoljno pokojninsko zavarovanje,
izpodbijana ureditev pa naj prostovoljnosti ne bi upoštevala.
Zato naj bi bilo podano neskladje z navedenimi zakonskimi
določbami, s tem pa tudi neskladnost s 153. členom usta-
ve. Pobudnice predlagajo, naj ustavno sodišče do končne
odločitve zadrži izvrševanje izpodbijane določbe.

3. Ustavno sodišče je pobudi zaradi skupnega obrav-
navanja in odločanja s sklepom z dne 30. 5. 2002 združilo
ter ju sprejelo v obravnavo. Ob tem je sklenilo, da bo zadevo
obravnavalo prednostno. O predlogih za začasno zadržanje
izvrševanja izpodbijanih določb zato ni odločalo. Skladno s
prvim odstavkom 28. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je pobudi
poslalo vladi, ki v postavljenem roku nanju ni odgovorila.
Pobudi sta bili poslani tudi Ministrstvu za finance, ki v po-
stavljenem roku nanju prav tako ni odgovorilo.

B)
4. Izpodbijana uredba1 v 2. členu določa, da povišanje

dodatkov oziroma novi dodatki iz 8., 9., 10., 14., 15. in 16.
člena uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in
dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in
v upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96 in nasl.) pripa-
dajo zaposlenim od 1. 5. 2002 dalje kot premije kolektivne-
ga prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v
smislu 303. člena ZPIZ-1. Premije se začnejo vplačevati na
njihove osebne račune, ko bodo vzpostavljeni ustrezni po-
goji, pri čemer se najkasneje do 1. 12. 2002 vplačajo
premije za šest mesecev skupaj. Zaposleni, ki se bodo
upokojili pred potekom 10 let od vzpostavitve sistema kolek-
tivnega prostovoljnega zavarovanja, lahko izbirajo med vklju-
čitvijo v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in na-
kazovanjem premije v obdobju do izpolnitve pogojev starosti
in pokojninske dobe na poseben denarni račun, iz katerega

USTAVNO SODIŠČE
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se delavcu ob upokojitvi v obveznem pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju izplačajo denarna sredstva v znesku
vplačanih sredstev, povečanih za minimalni zajamčeni do-
nos oziroma za enak donos, kot bo veljal za zaposlene,
vključene v dodatno pokojninsko zavarovanje, v skladu z
298. členom ZPIZ-1. Enako vsebino ima izpodbijana določ-
ba 1. člena uredbe2, le da se nanaša na dodatke iz 2. člena
uredbe o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-
tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožil-
stvih, državnem pravobranilstvu in v organih za postopek o
prekrških (Uradni list RS, št. 38/96 in nasl.).

5. Izpodbijani določbi obeh uredb predvidevata spre-
membo novih oziroma povišanih dodatkov k plači, ki pripa-
dajo zaposlenim od 1. 5. 2002 dalje, v premije kolektivnega
prostovoljnega dodatnega zavarovanja. Pri tem se sklicujeta
na določbo 303. člena ZPIZ-1, ki se nanaša na primere
kolektivnih dodatnih pokojninskih zavarovanj, ko morajo del
premije takšnega zavarovanja plačevati tudi zavarovanci pro-
stovoljnega dodatnega zavarovanja, zaposleni pri delodajal-
cu, ki sicer financira pokojninski načrt tega zavarovanja1.
Navedeno pomeni, da se z izpodbijanima določbama pred-
videva vzpostavitev sistema kolektivnega prostovoljnega do-
datnega pokojninskega zavarovanja, v katerem morajo del
premije plačevati tudi zaposleni, vključeni v takšen sistem
zavarovanja (zavarovanci), pri čemer naj bi njihov prispevek
predstavljali novi oziroma povišani dodatki k plači, ki jim
pripadajo od 1. 5. 2002 dalje in ki se skladno z izpodbijani-
ma določbama spreminjajo v premije prostovoljnega kolek-
tivnega pokojninskega zavarovanja. Po izpodbijani ureditvi
se torej omenjeni del plače ne izplača zaposlenim, temveč
vplača neposredno na njihove osebne račune v sistemu
kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega za-
varovanja. Do takšnega vplačila dela plače zaposlenih v
omenjeni sistem zavarovanja pride neposredno na podlagi
izpodbijanih določb obeh uredb in ne glede na to, ali zapo-
sleni s tem soglaša. Takšna ureditev, ki dejansko pomeni od
volje zaposlenih neodvisno in torej obvezno vključitev zapo-
slenih v sistem prostovoljnega kolektivnega dodatnega po-
kojninskega zavarovanja, zato nasprotuje temeljni značilno-
sti zakonske ureditve tega zavarovanja in sicer prostovoljno-
sti zavarovanja. Že iz samega poimenovanja tega zavarova-
nja kot prostovoljnega namreč izhaja, da gre za zavarovanje,
pri katerem za razliko od obveznega pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja oziroma obveznega dodatnega pokoj-
ninskega zavarovanja (1. člen ZPIZ-1), vključitev v sistem
zavarovanja ni obvezna, temveč temelji na prosti odločitvi
zavarovanca. Prostovoljnost vključitve v sistem kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja jasno izhaja tudi iz
določb četrtega oziroma šestega odstavka 302. člena ZPIZ-
1. Četrti odstavek tega člena namreč določa, da morajo
imeti pravico do vključitve v pokojninski načrt kolektivnega
zavarovanja (in da torej ne gre za obveznost) pod enakimi
pogoji vsi zaposleni pri delodajalcu, ki oblikuje pokojninski
načrt kolektivnega zavarovanja. Šesti odstavek pa določa,
da vključitev v pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja ne
sme biti pogoj za sklenitev delovnega razmerja pri delodajal-
cu. To pomeni, da delodajalec ne sme pogojevati zaposlitve
posameznega delavca z vključitvijo v sistem kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga sicer organizira
za svoje zaposlene. Iz tega pa nedvomno izhaja, da je vklju-
čitev v sistem kolektivnega dodatnega zavarovanja prosto-

voljna in torej temelji na prosti odločitvi vsakega posamezne-
ga zaposlenega.

6. Izpodbijana ureditev, ki ne upošteva prostovoljnosti
vključitve v predvideni sistem kolektivnega prostovoljnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja, temveč neodvisno
od volje zaposlenih predvideva avtomatično nakazovanje dela
njihove plače v takšen sistem zavarovanja, torej nasprotuje
bistveni značilnosti zakonske ureditve takšnega zavarovanja
(prostovoljnosti zavarovanja) in v zvezi s tem še zlasti določ-
bama četrtega in šestega odstavka 302. člena ZPIZ-1. Kot
takšna je izpodbijana ureditev nezakonita in posledično tudi
v neskladju z ustavo (tretji odstavek 153. člena).

7. ZUstS v drugem odstavku 45. člena določa, da
ustavno sodišče protiustavne ali nezakonite podzakonske
predpise odpravi ali razveljavi. Pri odločitvi, ali bi izpodbijani
določbi razveljavilo ali odpravilo, je ustavno sodišče upošte-
valo, da so na njuni podlagi že lahko nastale škodljive posle-
dice (neizplačilo povišanih oziroma novih dodatkov ob izpla-
čilu majskih plač), ki jih je treba odpraviti. Zato je izpodbijani
določbi odpravilo. Ker je ustavno sodišče izpodbijani določ-
bi odpravilo že iz navedenih razlogov, se mu v presojo osta-
lih navedb pobudnikov ni bilo treba spuščati.

C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

drugega odstavka 45. člena ZUstS in šeste alinee 52. člena
poslovnika ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 49/98 in 30/02) v sestavi: predsednica dr.
Dragica Wedam-Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Če-
bulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-206/02-16
Ljubljana, dne 20. junija 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

2893. Odločba, da se sklep Višjega sodišča v Mariboru
št. Cp 2429/99 z dne 30. 11. 1999 se razveljavi
in se zadeva vrne istemu sodišču v novo
odločanje

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž., ki jo zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji
dne 20. junija 2002

o d l o č i l o:

Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 2429/99 z
dne 30. 11. 1999 se razveljavi in se zadeva vrne temu
sodišču v novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

1. Sodišče prve stopnje ustavni pritožnici kot upnici v
izvršilnem postopku ni priznalo med potrebnimi stroški po-
stopka tudi priglašenega stroška davka za storitev odvetni-
ka, ki je zavezanec za davek na dodano vrednost. Pritožbe-
no sodišče je taki odločitvi pritrdilo z obrazložitvijo, da teh
stroškov za zdaj odvetniška tarifa ne predvideva.

2. Tak sklep pritožbenega sodišča izpodbija pritožnica
z ustavno pritožbo, zatrjujoč, da se v njeno škodo razlikuje
od sodne prakse nasploh, a tudi od siceršnjih odločitev

1 Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je zava-
rovanje, v katerega se vključijo zaposleni preko svojega delodajalca.
Nasprotje predstavlja individualno prostovoljno dodatno pokojninsko za-
varovanje, v katerega se lahko samostojno vključijo posamezniki. Pri tem
je za kolektivno zavarovanje značilno, da ga za zaposlene, ki se vključijo v
to zavarovanje, v celoti ali delno financira delodajalec (293. člen ZPIZ-1).
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istega sodišča o enaki stvari, zato da je kršena človekova
pravica do enakega varstva pravic (22. člen ustave). Predla-
ga razveljavitev sklepa.

3. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo s sklepom z
dne 25. 4. 2002 sprejelo in napovedalo presojo, ali izpod-
bijana sodna odločitev res odstopa od sodne prakse. Pritož-
beno sodišče je pozvalo k odgovoru na ustavno pritožbo.

4. Pritožbeno sodišče je v odgovoru sporočilo, da je le
nekako do časa izdaje izpodbijanega sklepa stalo na stali-
šču, da odvetnikom kot pooblaščencem strank (pravilno:
strankam, ki jih zastopajo) ne pripada strošek iz naslova
davka na dodano vrednost odvetniških storitev, nato pa je,
seznanjeno s pisnim mnenjem Odvetniške zbornice Sloveni-
je, ponovno preučilo materialno pravo in stališče o tem
spremenilo.

5. Odvetniška zbornica Slovenije je na vprašanje ustav-
nega sodišča pisno sporočila, da je sodna praksa v Sloveniji
glede priznavanja davka na dodano vrednost pri odvetniški
tarifi kot stroška, potrebnega za pravdo, usklajena, saj sodi-
šča odvetnikom, ki so davčni zavezanci, ta davek na oprav-
ljene storitve priznavajo.

6. Pokazalo se je torej, da je bila izpodbijana sodna
odločitev res že takrat v nasprotju s sodno prakso in da jo je
za tako kasneje spoznalo tudi pritožbeno sodišče sámo.

7. Ustavna pritožnica je torej utemeljeno zatrjevala krši-
tev pravice do enakega varstva pravic (22. člen ustave).
Izpodbijani sklep je bilo treba razveljaviti.

8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. Up-67/00-13
Ljubljana, dne 20. junija 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

2894. Sklep, da se do končne odločitve ustavnega
sodišča zadrži izvrševanje tistega dela prvega
odstavka 37. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o igrah na srečo, ki
uzakonja rok enega leta po uveljavitvi tega
zakona; sklep, da se drugi predlogi za začasno
zadržanje izvrševanja določb tega zakona
zavrnejo

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
družbe DAIM-NAUTILUS, d.o.o., Sežana, in drugih, ki jih
zastopa Carmen Dobnik, odvetnica v Ljubljani, in pobude
družbe INCLUB, d.o.o., Nova Gorica, ki jo zastopajo odvet-
niki Miro Senica, Anton Nosan, Milan Vajda, Andrej Rauter,
Zoran Korenčan in mag. Miha Šipec, odvetniki v Ljubljani,
na seji dne 20. junija 2002

s k l e n i l o:

1. Izvrševanje tistega dela prvega odstavka 37. člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na
srečo (Uradni list RS, št. 85/01), ki uzakonja rok enega leta
po uveljavitvi tega zakona, se do končne odločitve ustavne-
ga sodišča zadrži.

2. Predlog prve pobudnice, naj ustavno sodišče do
končne odločitve zadrži izvrševanje 18. člena istega zakona
(členi 92-100 zakona o igrah na srečo), in enak predlog
druge pobudnice glede prvega odstavka 93. člena zakona o
igrah na srečo se zavrneta.

O b r a z l o ž i t e v

1. Prva pobudnica in sopobudniki utemeljujejo svoj
pravni interes s tem, da v skladu z dosedanjo zakonodajo
opravljajo tudi dejavnost iger na srečo na igralnih avtomatih
zunaj igralnic. Izpodbijajo prehodno določbo zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (ZIS-A), ki
jim dovoljuje to dejavnost v nespremenjenem obsegu, v istih
prostorih in pod nespremenjenimi pogoji opravljati le še leto
dni po uveljavitvi tega zakona. Zatrjujejo in dokazujejo, da so
v to dejavnost v zadnjem času vložili sredstva, ki se v enem
letu ne morejo amortizirati, in zanjo zaposlili tudi delavce, ki
jih v tako kratkem času ni mogoče prerazporediti. S tem
utemeljujejo tudi predlog, naj ustavno sodišče do odločitve
o skladnosti te določbe z ustavo zadrži njeno izvrševanje.

2. Prva pobudnica s sopobudniki izpodbija tudi 18.
člen ZIS-A. Ta v celoti nadomešča dotedanje podpoglavje
“10. Uporaba igralnih avtomatov zunaj igralnic“ v III. poglavju
zakona o igrah na srečo, ki je dotlej urejalo tudi omenjeno
njihovo dejavnost. Po novi ureditvi gre za prirejanje poseb-
nih iger na srečo v igralnih salonih, za to dejavnost je treba
pridobiti koncesijo. Pobudnica predlaga tudi začasno zadr-
žanje izvrševanja teh določb, česar posebej ne obrazloži in
ne utemelji.

3. Druga pobudnica o sebi navede, da se v svojem
gostinskem lokalu ukvarja tudi s prirejanjem iger na srečo na
igralnih avtomatih zunaj igralnic. Njena  družbenika, katerih
poslovni delež je skupaj 100%, sta tuji pravni osebi. Izpodbi-
ja tisto od določb iz prejšnje točke te obrazložitve, ki določa,
da  družbenik pravne osebe, katera ima koncesijo na igralni
salon, ne sme biti pravna oseba, v kateri tuje osebe posedu-
jejo skupaj več kot 25% delež. Tudi ona predlaga začasno
zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe. Navaja, da bi ji
zaradi nje postala dejavnost prirejanja iger na srečo po pre-
teku roka iz prvega odstavka 37. člena ZIS-A nedostopna,
saj si ne bi mogla obetati koncesije za prirejanje iger na
srečo v igralnih salonih, ne da bi poprej spremenila kapital-
sko strukturo, to pa postavlja pod vprašaj smotrnost njenega
obstoja. Zaradi izpodbijane določbe torej ne bi mogla več
opravljati dejavnosti, to pa pomeni tudi njeno prenehanje,
zatrjuje pobudnica, kar prinaša posledice, ki bi jih bilo težko
odpraviti, čeprav bi ustavno sodišče pozneje razveljavilo
izpodbijano določbo.

4. Ustavno sodišče je pobudi združilo zaradi skupnega
obravnavanja in odločanja.

5. Po 39. členu zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) sme to sodišče v
celoti ali delno zadržati izvrševanje izpodbijane zakonske
določbe, če bi zaradi njenega izvrševanja lahko nastale tež-
ko popravljive škodljive posledice.

6. Izpodbijani prvi odstavek 37. člena ZIS-A ima najprej
to vsebino, da dovoljuje gospodarskim subjektom, kakršni
so pobudniki, opravljanje dejavnosti prirejanja iger na srečo
tudi po uveljavitvi ZIS-A, čeprav v neskladju z novo zakonsko
ureditvijo tega ožjega področja obravnavane dejavnosti. V
tem delu pobudnice prvega odstavka 37. člena gotovo ne
izpodbijajo in tudi ne predlagajo zadržanja njegovega izvrše-
vanja.

7. V tistem delu, v katerem izpodbijana določba po
preteku enega leta po uveljavitvi ZIS-A prepoveduje nadalje-
vanje dejavnosti, pa je po presoji ustavnega sodišča predlog
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za začasno zadržanje izvrševanja te določbe utemeljen. Pre-
nehanje dejavnosti ob negotovosti, ali jo bo glede na kon-
čno odločitev ustavnega sodišča mogoče vnovič vzpostaviti
oziroma po nepredvidljivem času nadaljevati, prinaša go-
spodarskemu subjektu precej verjetno škodljive posledice,
ki bi jih bilo težko odpraviti. Glede tega so dovolj prepričljive
navedbe pobudnikov o sredstvih, vloženih v opremo za to
dejavnost, o amortizaciji te opreme ter o delavcih, zaposle-
nih v njej. Po drugi strani ni videti, da bi začasno zadržanje
izvrševanja lahko imelo škodljive posledice, ki bi jih bilo pri
odločanju o začasnem zadržanju treba upoštevati; tudi vlada
v svojem pisnem mnenju o drugi pobudi česa takega ne
navaja.

8. Zadržanje iz 1. točke izreka tega sklepa zadošča, da
niti prvi pobudnici s sopobudniki niti drugi pobudnici do
končne odločitve ustavnega sodišča o obeh pobudah ne
morejo nastati težko popravljive škodljive posledice. Zato je
sodišče nadaljnje predloge za zadržanje izvrševanja celotne-
ga novega zakonskega podpoglavja po 18. členu ZIS-A
(“10. Prirejanje iger na srečo v igralnih salonih“) oziroma
prvega odstavka 93. člena ZIS kot sestavine tega podpogla-
vja zavrnilo. S končno odločitvijo bo odločeno tudi o skla-
dnosti teh določb z ustavo.

9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39.
člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-
Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Miloj-
ka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Prvo točko izreka je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu.
Proti je glasoval sodnik Fišer. Drugo točko izreka je sprejelo
soglasno.

Št. U-I-3/02-12
Ljubljana, dne 20. junija 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

2895. Določbe prvega in tretjega odstavka 113. člena
ter drugi odstavek 119. člena zakona o
prekrških  iz razlogov, navedenih v 15. točki
obrazložitve te odločbe, niso v neskladju z
ustavo

Ustavno sodišče je v postopku, začetem na pobudo
Aleksandra Blažiča iz Nove Gorice, na seji dne 20. junija
2002

o d l o č i l o:

Prvi in tretji odstavek 113. člena ter drugi odstavek
119. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96 –
odl. US, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98,
31/2000 in 24/01) iz razlogov, navedenih v 15. točki obraz-
ložitve te odločbe, niso v neskladju z ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik navaja, da je bil z odločbo Sodnika za

prekrške Nova Gorica kaznovan za cestnoprometni prekr-
šek (vožnja pod vplivom alkohola). Izrečena naj bi mu bila

denarna kazen in varstveni ukrep prepovedi vožnje motorne-
ga vozila B kategorije za čas dveh mesecev. Zoper navede-
no odločbo naj bi se pritožil, vendar o pritožbi v času vložitve
pobude za oceno ustavnosti še ni bilo odločeno. Pobudnik
navaja, da v zadevi ni bil neposredno zaslišan niti mu za to ni
bila dana možnost. Sodnik za prekrške naj bi mu bil poslal
poziv, naj v roku osmih dni po prejemu poziva in kaznovalne-
ga predloga poda pisni zagovor z opozorilom, da bo odloč-
ba o prekršku izdana tudi, če tega ne bo storil. Pobudnik po
lastnih navedbah pisnega zagovora ni vložil, kljub temu pa je
prejel odločbo o prekršku.

2. Pobudnik meni, da so določbe prvega in tretjega
odstavka 113. člena ter drugega odstavka 119. člena zako-
na o prekrških (v nadaljevanju ZP), ki naj bi ju v postopku
uporabil sodnik za prekrške, v nasprotju z 29. členom (prav-
na jamstva v kazenskem postopku), s 14. členom (enakost
pred zakonom) in s 15. členom (uresničevanje in omejeva-
nje pravic) ustave.

3. Pobudnik navaja, da je šlo glede na merila Evrop-
skega sodišča za človekove pravice pri konkretno obravna-
vani zadevi glede na izrečene sankcije za “kazensko zade-
vo“. Zato bi morala zanjo po njegovem mnenju veljati materi-
alno in procesnopravna jamstva, določena v 5. in 6. členu
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svobo-
ščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP).

4. Nadalje navaja, da je zaslišanje stranke v postopku
eno temeljnih načel postopka o prekršku kot dela kazenske-
ga prava in najbolj temeljna procesna pravica v pravu sploh.
Bistvo tega načela naj torej ne bi bilo v navzočnosti obdol-
ženca na zaslišanju oziroma ustni obravnavi, pač pa v mož-
nosti, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za
odločitev, ter da se seznani s potekom dokaznega postopka
in se postopka tudi udeleži.

5. Po mnenju pobudnika lahko obveznost neposredne-
ga zaslišanja obdolženca izključi le zakon. Organ, ki odloča
o prekršku, naj ne bi imel arbitrarne pravice odločati o tem.
Pobudnik meni, da bi morala obdolžencu biti dana možnost
neposrednega zaslišanja brez njegove izrecne zahteve. Na-
vaja tudi, da načelo neposrednega zaslišanja zakon o ka-
zenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v
nadaljevanju: ZKP) in ZP uvrščata med temeljna načela po-
stopka. Po določbah ZKP sodnik nima možnosti odločanja,
ali bo opravil neposredno zaslišanje ali zahteval pisni zago-
vor, medtem ko mu ZP to možnost daje. To je po mnenju
pobudnika nedopustno, ker v postopku o prekršku s tem
niso uresničena načela neposrednosti, ustnosti in javnosti.

6. V postopku njenega preizkusa je bila pobuda na
podlagi prvega in četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) poslana Državnemu zboru, ki se je o njej izjavil,
in na podlagi prvega odstavka 26. člena ZUstS Ministrstvu
za pravosodje, ki je o navedbah pobude podalo svoje stali-
šče.

7. Po mnenju Državnega zbora pobuda ni utemeljena.
Meni, da je pravo o prekrških sicer del kaznovalnega prava,
vendar se razlikuje od kazenskega prava. Iz razlik med obe-
ma vrstama dejanj, ki so kazniva, izhaja po mnenju nasprot-
nega udeleženca tudi upravičeno različna ureditev postop-
kov, zato izpodbijane določbe niso v nasprotju s 14. členom
ustave. Neutemeljeno naj bi bilo tudi zatrjevanje neskladno-
sti z 29. členom ustave, saj navedena določba zagotavlja
pravice vsakomur, ki je obdolžen kaznivega dejanja, v obrav-
navanem primeru pa naj ne bi šlo za takšno protipravno
ravnanje, ki bi bilo po svoji nevarnosti primerljivo s kaznivimi
dejanji. Nasprotni udeleženec še poudarja, da pobudnik
izpodbija tiste zakonske določbe, po katerih je od njega
samega odvisno, ali bo v postopku o prekršku neposredno
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zaslišan ali ne. Podobno stališče sta do pobude izrazila tudi
Vlada in Ministrstvo za pravosodje.

8. Odgovor Državnega zbora je bil poslan pobudniku,
ki je nanj odgovoril. V odgovoru dodatno navaja, da so
izpodbijane zakonske določbe v nasprotju z 22. členom
(enako varstvo pravic) ustave, predvsem pa z drugo, tretjo in
četrto alineo 29. člena ustave. Nadalje navaja, da je ustavno
sodišče že v odločbi št. Up-120/97 z dne 18. 3. 1999
(Uradni list RS, št. 31/99 in OdlUS VIII, 126) presodilo, da
je 29. člen ustave uporabljiv tudi za postopek o prekršku.
Meni, da dopuščanje pisnega zagovora lahko vodi do nedo-
pustnega arbitriranja sodnika in posledično do kršenja pošte-
nega postopka. Zavrača tudi navedbe Državnega zbora, da
je odvisno od samega obdolženca, ali bo neposredno zasli-
šan v postopku za prekrške ali ne, in navaja, da mu to
možnost daje sodnik. Meni tudi, da njegova konkretna zade-
va ni bila lažja kršitev z manj hudimi posledicami.

B)
9. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Ker so bili

izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS, je
takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

10. Izpodbijane določbe se v celotnem besedilu glasi-
jo:

– 113. člen: “(1) Obdolženec se zasliši praviloma ust-
no. Obdolžencu se pove, česa je obdolžen, nato pa se
vpraša, kaj lahko navede v svoj zagovor; pri tem se mu pove,
da se ni dolžan zagovarjati in tudi ne odgovarjati na vpraša-
nja. Pri zaslišanju se mu lahko dovoli, da uporablja svoje
zapiske.

(3) Organ, ki vodi postopek o prekršku, lahko zahteva
od obdolženca, naj poda svoj zagovor pismeno, če spozna,
da glede na pomen prekrška in podatke, ki so navedeni v
predlogu, ni potrebno neposredno ustno zaslišanje. V ta-
kem primeru lahko da obdolženec svoj zagovor pismeno, ali
pa zahteva ustno zaslišanje.“

– 119. člen: “(2) Obdolžencu je treba v vabilu poveda-
ti, česa je obdolžen in ali se mora zaradi zaslišanja zglasiti
osebno ali pa sme podati svoj zagovor pismeno. Obdolžen-
ca, ki je povabljen, da pride osebno, je treba v vabilu opom-
niti, da bo odrejena privedba, če se ne bo odzval vabilu. Če
za pravilno odločitev ni nujno, da bi bil obdolženec zaslišan,
ga je treba v vabilu opomniti, da bo odločba o prekršku
izdana brez njegovega zaslišanja, če se vabilu ne bo od-
zval.“

11. Po oceni ustavnega sodišča očitek pobudnika, da
je izpodbijana ureditev v neskladju z načelom enakosti iz
drugega odstavka 14. člena ustave, ni utemeljen. Načela
enakosti pred zakonom namreč ni mogoče pojmovati kot
enostavno splošno enakost vseh, pač pa kot enako obrav-
navanje enakih dejanskih stanj. Po ustaljeni praksi ustavne-
ga sodišča načelo enakosti pred zakonom ne pomeni, da
predpis – kadar podlaga za različno urejanje niso osebne
okoliščine iz prvega odstavka 14. člena ustave – ne bi smel
različno urejati položajev pravnih subjektov, pač pa da tega
ne sme početi samovoljno, brez razumnega in stvarnega
razloga. Za razlikovanje mora torej obstajati razumen, iz
narave stvari izhajajoč razlog. Prav zakonsko urejanje na-
mreč pomeni upoštevanje in tudi vzpostavljanje različnih
položajev med pravnimi subjekti. Načelo enakosti pred za-
konom torej zakonodajalca zavezuje, da enaka dejanska
stanja ureja enako, različna pa različno (tako tudi v odločbi
št. U-I-79/93 z dne 5. 5. 1994, Uradni list RS, št. 29/94 in
OdlUS III, 41). Zato zgolj dejstvo, da so nekatera vprašanja v
postopku o prekrških urejena drugače kot v kazenskem
postopku, še ne pomeni kršitve načela enakosti iz drugega
odstavka 14. člena ustave.

12. Pritožnikov nadaljnji očitek je, da izpodbijana za-
konska ureditev lahko vodi do nedopustnega arbitriranja
sodnika in posledično do kršenja poštenega postopka, zato
naj bi bile izpodbijane določbe v nasprotju z 22. členom
ustave, predvsem pa z drugo (pravica do sojenja v navzoč-
nosti), s tretjo (pravica do izvajanja dokazov v korist obdol-
ženca) in s četrto alineo (pravica obdolženca, da ni dolžan
izpovedati zoper sebe in svoje bližnje ali priznati krivde) 29.
člena ustave.

13. Ustava v 22. in 23. členu ustave opredeljuje te-
meljno pravico do poštenega sojenja. V 23. členu določa,
da ima vsakdo pravico, da o obtožbah proti njemu brez
nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in
z zakonom ustanovljeno sodišče. V skladu z določbo 22.
člena ustave je v postopku pred sodiščem vsakomur zago-
tovljeno enako varstvo pravic. Ustavno sodišče je že zavzelo
stališče (sklep št. U-I-345/98 z dne 19. 11. 1998, OdlUS
VII, 208), da je določba 29. člena ustave specialna v ra-
zmerju do pravice iz 22. člena in iz 23. člena ustave. Določ-
ba 29. člena ustave našteva minimalne pravice, ki gredo
obdolžencu v kazenskem postopku in katerih namen je, da
mu zagotovijo pošteno sojenje pred neodvisnim in nepristran-
skim sodiščem. Za pošteno sojenje pa je bistveno, da ima
oseba, katere pravice, dolžnosti ali pravni interesi so pred-
met sodnega postopka, ustrezne in zadostne možnosti, da
se izjavi tako glede dejanskih kot glede pravnih vidikov zade-
ve.

14. Pravica obdolženca v postopku o prekršku, da se
izjavi o vseh dejanskih in pravnih vidikih zadeve, je zagotov-
ljena z 22. členom ustave. Sodnik je pri odločanju po določ-
bi 125. člena ustave vezan na ustavo in zakon; po določbi
prvega odstavka 15. člena ustave se človekove pravice in
temeljne svoboščine uresničujejo neposredno na podlagi
ustave. Če sodnik meni, da je zakonska določba, ki jo mora
uporabiti v konkretnem primeru oziroma na podlagi katere
mora postopati v konkretnem primeru, protiustavna, mora
prekiniti postopek in začeti postopek pred ustavnim sodi-
ščem (156. člen ustave). Sicer pa mora ravnati v skladu z
zakonom, vendar nobene zakonske določbe ne sme upo-
rabljati ali razlagati tako, da bi s tem kršil ustavne pravice
strank v postopku (tako že v odločbi št. Up-120/97).

15. Izpodbijane določbe prvega in tretjega odstavka
113. člena ter drugega odstavka 119. člena ZP se nanašajo
na pravico do zaslišanja v postopku o prekršku. Iz njih je
razbrati ustavno pravico pobudnika do izjave iz 22. člena
ustave. Ta ustavna pravica ne preprečuje zakonodajalcu, da
predvidi možnost podajanja zagovora v pisni obliki. Zato
zakonska ureditev zgolj zaradi tega, ker to možnost predvi-
deva, zgolj zaradi tega ni v neskladju z ustavo. Vendar pa ob
tem obdolžencu ne sme biti vzeta pravica, da zahteva ustno
zaslišanje pred organom, ki bo odločil o obtožbi proti nje-
mu. Če izpodbijano zakonsko ureditev razlagamo skupaj z
določbo 22. člena ustave, iz nje jasno izhaja, da mora
sodnik za prekrške v vabilu iz drugega odstavka 119. člena
ZP obdolženca izrecno poučiti o njegovi pravici, da lahko
namesto predložitve pisnega zagovora zahteva ustno zasli-
šanje. Ta obveznost sodnika za prekrške izrecno izhaja tudi
iz drugega odstavka 58. člena ZP, ki določa, da mora or-
gan, ki vodi postopek o prekršku, poskrbeti, da nevednost
ali nepoučenost obdolženca ni v škodo pravicam, ki mu
gredo v postopku. Pravice, ki izhajajo iz ustave neposredno
(prvi odstavek 15. člena), so sestavni del teh pravic.

16. Iz navedenega je razvidno, da je določbi 113. in
119. člena ZP mogoče razlagati samo tako, da obdolžencu
zagotavljata pravico, da se, če to želi, ustno izjavi o obtožbi
proti njemu. Ali je v posameznem primeru ta pravica spošto-
vana, pa ne more biti predmet presoje v okviru ocene ustav-
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nosti predpisa, temveč je lahko le predmet konkretnega
postopka in po izčrpanosti vseh pravnih sredstev (ob pogo-
jih iz 50. do 60. člena ZUstS) tudi predmet ustavne pritož-
be.

17. Na podlagi navedenega je ustavno sodišče odloči-
lo, da izpodbijane odločbe ZP niso v neskladju z ustavo.

C)
18. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi

21. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-
Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Miloj-
ka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-380/98-14
Ljubljana, dne 20. junija 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

2896. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 11.
člena  zakona o lastninskem preoblikovanju
Zavarovalnic

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud druž-
b Pivovarna Laško, d.d., Laško, Color, industrija sintetičnih
smol, barv in lakov, d.d., Medvode, Javor Pivka, lesna in-
dustrija, d.d., Pivka, KLASJE, Mlinsko predelovalno podje-
tje, d. d., Celje, in UNIOR, Kovaška industrija, d.d., Zreče,
ki jih zastopajo Miro Senica, Anton Nosan, Andrej Rauter in
mag. Miha Šipec, odvetniki v Ljubljani, pobud družb Zdravili-
šče Radenska, d.d., Radenci, Blagovno trgovski center,
d.d., Ljubljana, Mercator Gorenjska, d.d., Škofja Loka, Me-
snine dežele Kranjske, d.d., Kočevje, TIB Transport, d.d.,
Ilirska Bistrica, Kovinoplastika Lož, d.d., Stari trg pri Ložu in
Sadjarstvo Mirosan, d.d., Petrovče, ki jih zastopa Stojan
Zdolšek, odvetnik v Ljubljani, pobude družb Banka Domža-
le, d.d., Domžale, KLI Logatec, d.d., Logatec, Maksimar-
ket, d.d., Ljubljana, NAMA, d.d., Ljubljana, POTRO-
ŠNIK,d.d., Celje, SLOVENIJALES, d.d., Ljubljana in STIL-
LES, d.d., Sevnica, ki jih zastopa Odvetniška pisarna Jadek
& Pensa, d.n.o.-o.p., Ljubljana, ter pobude Zveze svobo-
dnih sindikatov Slovenije – Sindikata finančnih organizacij
Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa Drago Ščernjavič, sekre-
tar Republiškega odbora sindikata, na seji dne 4. 7. 2002

s k l e n i l o:

1. Pobude za začetek postopka za preizkus ustavnosti
zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni
list RS, št. 44/02) se sprejmejo.

2. Do končne odločitve se zadrži izvrševanje določb
11. člena zakona o lastninskem preoblikovanju zavaroval-
nic.

3. Predlog, naj se do končne odločitve ustavnega sodi-
šča zadržijo ostale določbe zakona o lastninskem preobliko-
vanju zavarovalnic, se zavrne.

4. Do končne odločitve ustavnega sodišča lahko skup-
ščine zavarovalnic iz drugega odstavka 1. člena zakona o
lastninskem preoblikovanju zavarovalnic odločijo o poveča-
nju osnovnega kapitala s soglasjem vlade.

5. Zadržanje iz 2. točke izreka tega sklepa začne učin-
kovati z njegovo vročitvijo Vladi Republike Slovenije.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Sindikat finančnih organizacij Slovenije (v nadaljeva-

nju: sindikat) navaja kot ustavno sporne določbe 1. člena v
povezavi s četrto točko 2. člena ter določbe 19. člena
zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (v nadalje-
vanju: ZLPZ-1). Navedene določbe naj bi bile ustavno spor-
ne zato, ker vključujejo v celotni kapital tudi sklad skupne
porabe, vendar pa med upravičenci do lastninjenja ne dolo-
čajo zaposlenih in bivših zaposlenih delavcev zavarovalnic
(19. člen ZLPZ-1). Izločitev delavcev zavarovalnic iz lastni-
njenja naj bi bila v nasprotju z ustavo. Predlaga, naj sodišče
zadrži izvrševanje izpodbijanih členov zakona.

2. Ostale pobudnice izpodbijajo ZLPZ-1 v celoti, saj
naj bi bile njegove določbe v nasprotju z 2. in s 3. členom
(načela pravne države in načelo delitve oblasti), z drugim
odstavkom 14. člena (enakost pred zakonom), z 22. čle-
nom (pravica do enakega varstva pravic), s 23. členom
(pravica do sodnega varstva), s 25. členom (pravica do
pravnega sredstva), s 33. členom (pravica do zasebne la-
stnine) in z drugim odstavkom 155. člena (prepoved povrat-
ne veljave pravnih aktov) ustave.

3. Pobudnice zatrjujejo, da so v neskladju z ustavnimi
določbami, navedenimi v prejšnji točki, zlasti tiste določbe
ZLPZ-1, ki urejajo način (metodo) določitve vrednosti neno-
miniranega kapitala in s tem njegov delež v celotnem kapita-
lu ter način (metodo) uskladitve deleža nenominiranega ka-
pitala zaradi morebitnih sprememb razmerij med nenomini-
ranim in znanim kapitalom, ki so nastale po izhodiščnem
dnevu do vključno 31. 12. 2002 (3., 4. in 5. točka drugega
odstavka 2. člena v povezavi s 3., s 4. in s 5. ter z 18. čle-
nom ZLPZ-1). Neustavne naj bi bile tudi določbe 11. člena,
zlasti njegovega četrtega in petega odstavka ter 16. in 17.
člena zakona, ki urejajo postopek v zvezi z določitvijo neno-
miniranega kapitala in pooblaščajo vlado, da z (upravnimi)
odločbami uskladi kapitalska razmerja v zavarovalnicah, ter
določajo pravne posledice odločb vlade in njihov vpis v
sodni register, določajo skrbnika nenominiranega kapitala
in obveznost zavarovalnice za sklic prve skupščine. Ustavno
sporne naj bi bile tudi določbe četrtega in petega odstavka
20. člena ter 4. točke prvega odstavka 23. člena, ki urejajo
določitev upravičencev do lastninjenja za nenominirani kapi-
tal. Prav tako naj bi bile neustavne tudi določbe prvega in
četrtega odstavka 24. člena ter določbe 25. do 30. člena
zakona, ki urejajo način uresničitve pravice zavarovancev do
pridobitve novih delnic zavarovalnice. Neustavnosti ostalih
členov ne zatrjujejo, čeprav predlagajo tudi njihovo razvelja-
vitev, ker naj bi, zaradi njihove tesne medsebojne povezano-
sti, z morebitno razveljavitvijo izrecno izpodbijanih členov
postali brezpredmetni.

4. Vse pobudnice predlagajo zadržanje izvrševanja
ZLPZ-1. Zatrjujejo, da bi izvrševanje izpodbijanih določb
povzročilo težko popravljive škodljive posledice, ki jih ne bi
bilo mogoče sanirati s kasnejšo razveljavitvijo izpodbijanih
členov. Na podlagi izpodbijanih določb bi bile namreč izda-
ne nove delnice oziroma bi bile obstoječe delnice zamenja-
ne z novimi, zaradi česar bi prišlo do popolnoma nove
kapitalske strukture v zavarovalnicah, ki se lastninijo po iz-
podbijanem zakonu.1 S tem, ko bi novi delničarji pridobili
delnice, pa bi pridobili tudi iz teh izvedena delničarska upra-
vičenja.

1 Vse pobudnice, razen Zveze svobodnih sindikatov Sloveni-
je, so delničarji oziroma zavarovanci Zavarovalnice Triglav. V svojih
navedbah izhajajo predvsem iz konkretnega primera Zavarovalni-
ce Triglav.
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5. Državni zbor se ni opredelil do navedb v predlogih
za začasno zadržanje. Vlada v svojem mnenju o navedbah v
pobudah Pivovarne Laško, Zdravilišča Radenska in Zveze
svobodnih sindikatov Slovenije nasprotuje predlogu za za-
časno zadržanje izpodbijanega zakona. Meni, da za zadrža-
nje niso podani utemeljeni razlogi. Izvajanje zakona naj bi še
ne posegalo v pravni položaj pobudnic in zato naj tudi še ne
bi moglo povzročati škodljivih posledic. V pravni položaj
pobudnic naj bi bilo poseženo šele po pravnomočnosti
odločbe vlade iz 11. člena ZLPZ-1 oziroma tedaj, ko bo
skrbnik začel deliti delnice upravičencem. Na drugi strani,
poudarja vlada, pa bi že samo zadržanje zakona povzročilo
nedopustno, nepopravljivo in izjemno veliko škodo nenomi-
niranemu kapitalu in posledično vsem pričakovalnim upravi-
čencem. Znani lastniki namreč izvršujejo vsa upravljalska
upravičenja, pri čemer je nenominirani kapital povsem neza-
ščiten, saj ga pri upravljanju zavarovalnice nihče ne zastopa.
Vlada zatrjuje, da obstaja resna nevarnost, da bodo znani
lastniki, če bo zakon zadržan, nadaljevali z (višanjem osnov-
nega kapitala) dokapitalizacijami toliko časa, da bo delež
nenominiranega kapitala povsem izničen.

B)
6. Ustavno sodišče je pobude sprejelo (1. točka izre-

ka) in jih zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združi-
lo. Ocenilo bo, ali izpodbijane določbe kršijo v pobudah
navedene določbe ustave.

7. Po 39. členu zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) sme ustavno sodi-
šče do končne odločitve v celoti ali deloma zadržati izvršitev
zakona, drugega predpisa ali splošnega akta za izvrševanje
javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko
nastale težko popravljive posledice. Kadar ustavno sodišče
odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega
predpisa, njegova odločitev ne more temeljiti na predvide-
nem končnem izidu, vselej pa tehta med škodljivimi posledi-
cami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega
zakona, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se
izpodbijane zakonske določbe ne bi izvrševale.

8. Pobudnice v utemeljitvi predloga za začasno zadrža-
nje navajajo možnost nastanka škodljivih posledic s tem, da
bo na podlagi izpodbijanih določb vzpostavljena nova delni-
ška struktura v kapitalu zavarovalnice. Na podlagi prvega
odstavka 11. člena ZLPZ-1 izda vlada odločbo, s katero
med drugim tudi ugotovi vrednost celotnega kapitala zavaro-
valnice na dan zadnje spremembe, delež nenominiranega
kapitala na izhodiščni dan, vse spremembe tega deleža po
izhodiščnem dnevu in usklajeni delež tega kapitala na dan
zadnje spremembe in odloči o načinu uskladitve osnovnega
kapitala. Na podlagi drugega odstavka 11. člena s posebno
odločbo določi kapitalske deleže iz drugega, tretjega in
petega odstavka 20. člena ter drugega odstavka 24. člena.
Odločbe vlade se objavijo v Uradnem listu Republike Slove-
nije in postanejo s tem dokončne, saj zoper nje ni dovoljena
pritožba (četrti odstavek 11. člena). Z dnem dokončnosti
nastopijo pravne posledice lastninjenja nenominiranega ka-
pitala, kar ima neposreden vpliv in posledice na pravni polo-
žaj pobudnic (peti odstavek 11. člena in 12. do 17. člen ter
18. člen ZLPZ-1).

9. Ustavno sodišče ugotavlja, da bi izvršitev določb
zakona v primeru ugotovitve njihove neskladnosti z ustavo
lahko povzročila težko popravljive škodljive posledice za
pobudnice. Ne držijo navedbe vlade, da bodo posledice za
pobudnice nastale šele, ko bo skrbnik začel deliti delnice
upravičencem (šele po pravnomočnosti odločbe vlade).
ZLPZ-1 veže nastanek pravnih posledic odločbe vlade na
njeno dokončnost. Odločba vlade pa postane dokončna z

njeno objavo v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem
trenutkom oziroma z vpisom pravnih posledic v sodni regi-
ster se vzpostavi nova lastniška struktura v kapitalu zavaro-
valnice, kakor je določena z odločbo vlade. Z vzpostavitvijo
nove lastninske strukture v kapitalu zavarovalnice pridobijo
novi delničarji tudi vse iz delnic izvedene pravice (pravica do
udeležbe pri upravljanju  družbe, pravica do dividende in
pravica do ustreznega dela preostalega premoženja po likvi-
daciji ali stečaju  družbe).

10. Zatrjevane škodljive posledice lahko nastanejo s
sprejemom in z objavo odločbe vlade, izdane na podlagi 11.
člena ZLPZ-1. To pomeni, da z objavo odločbe vlade, ki s
tem postane dokončna, nastopijo pravne posledice, ki ne-
posredno posegajo v pravni položaj pobudnic. Z dnem do-
končnosti odločbe vlade je ugotovljen delež nenominirane-
ga kapitala in vrednost celotnega kapitala (prvi in drugi od-
stavek 11. člena). S tem dnem se tudi šteje, da je vložek za
delnice, izdane za nenominiran kapital, v celoti plačan (peti
odstavek 11. člena), kot imetnik teh delnic se vpiše skrbnik
(odškodninska  družba), ki začasno uresničuje pravice iz
novih delnic v korist lastninskih upravičencev (16. člen). Po
dokončnosti odločbe vlade se vpišejo pravne posledice la-
stninjenja nenominiranega kapitala v sodni register, trideset
dni po vpisu pa mora biti sklicana prva skupščina, na kateri
mora biti z odločbo vlade usklajen statut zavarovalnice (prvi
odstavek 17. člena). Z dnem prve skupščine preneha man-
dat nadzornemu svetu (šesti odstavek 17. člena). Vse prav-
ne posledice, ki bi lahko povzročile nepopravljivo škodo
pobudnicam, torej lahko nastanejo po izdaji odločbe vlade
iz 11. člena ZLPZ-1. Zato je ustavno sodišče zadržalo izvr-
ševanje določb 11. člena ZLPZ-1 (2. točka izreka).

11. Zadržanje izvrševanja 11. člena ZLPZ-1 pomeni,
da vlada lahko na predlog ministra, pristojnega za finance,
stori vse, kar ji nalaga 11. člen zakona, ne sme pa izdati v
tem členu predpisanih odločb. Brez izdaje in objave navede-
nih odločb tudi ne morejo nastopiti pravne posledice in torej
ne morejo nastati za pobudnice nobene nepopravljive škod-
ljive posledice. Izvrševanje določb zakona, ki urejajo posto-
pek in način ugotavljanja deleža nenominiranega kapitala v
celotnem kapitalu zavarovalnic ter njegovega usklajevanja
zaradi sprememb razmerja med nenominiranim in znanim
delniškim kapitalom po izhodiščnem datumu (3. do 10.
člen), nima neposrednih posledic za pobudnice. ZLPZ-1 se
zato v tem delu lahko izvršuje. Morebitna poznejša ugotovi-
tev, da so tudi te (nezadržane) določbe zakona neustavne,
bo imela sicer za posledico, da bodo morala biti že opravlje-
na dejanja ponovljena (da bo moral Slovenski inštitut za
revizijo izdelati novo poročilo iz 9. člena zakona), vendar to
ne predstavlja razlogov iz 39. člena ZUstS, ki so podlaga za
začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb zakona.
Zato je ustavno sodišče predlog za zadržanje izvrševanja
ostalih določb ZLPZ-1 zavrnilo (3. točka izreka).

12. Nevarnost, na katero opozarja vlada, da bodo znani
delničarji ponovno povečali kapital in s tem spremenili ra-
zmerja v celotnem kapitalu, vsekakor obstaja. Vendar če bi se
kasneje izkazalo, da ZLPZ-1 ni v neskladju z ustavo, te posle-
dice odpravlja sam zakon, saj v 18. členu ureja prav take
primere in določa tudi načine, kako ponovno vzpostaviti ra-
zmerje med obema vrstama kapitala, ki bi se ali se je že
spremenilo zaradi povečanja samo ene vrste kapitala. V pr-
vem odstavku določa, da se določbe 18. člena ZLPZ-1 nana-
šajo na povečanja osnovnega kapitala zavarovalnice, o kate-
rih je skupščina zavarovalnice odločila po 1. 1. 2001 in/ali
bo o njih odločila do dokončnosti odločbe vlade iz prvega
odstavka 11. člena zakona. Iz navedene določbe izhaja, da
zakon ni prepovedal zavarovalnicam povečanja osnovnega
kapitala v času od njegove uveljavitve do dokončnosti odloč-
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be vlade iz 11. člena. Predpisal je le način uskladitve, če do
povečanja pride. Zato nevarnost povečanja kapitala ni razlog
za zavrnitev predlaganega začasnega zadržanja, saj sicer lah-
ko nastane zavarovalnicam težko popravljiva škoda (vprašanje
kapitalske ustreznosti, možnost naložb). Ni pa mogoče zane-
mariti interesa upravičencev na nenominiranem kapitalu, ki ga
ne morejo uveljavljati v organih  družbe, saj nimajo predstavni-
ka v skupščini  družbe. Morebitno povečanje kapitala, pri
katerem ni udeležen nenominirani kapital, lahko poseže v
njihova pričakovalna upravičenja. Zato je iz istih razlogov, na
podlagi katerih je utemeljeno začasno zadržanje izvrševanja
11. člena ZLPZ-1, treba preprečiti tudi morebiten nastanek
nepopravljive škode za upravičence na nenominiranem kapi-
talu. Preprečiti je treba morebitno oškodovanje, obenem pa
omogočiti zavarovalnicam, da sprejemajo tudi odločitve o
povečanju osnovnega kapitala. To je mogoče zagotoviti tako,
da sodeluje pri teh odločitvah skupščine zavarovalnice tudi
predstavnik  družbenega (nenominiranega) kapitala v smislu
579. člena zakona o gospodarskih  družbah (Uradni list RS,
št. 30/93 in nasl. – ZGD). Ker pa še ni ugotovljen oziroma
določen delež nenominiranega kapitala v celotnem kapitalu
zavarovalnice, ni mogoče zagotoviti odločanja v sorazmerju z
deležem v celotnem kapitalu. Zato je ustavno sodišče kot
način izvršitve (drugi odstavek 40. člena ZUstS) določilo, da

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

2897. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v
postopku kandidiranja na volitvah predsednika
republike

Na podlagi 7. člena zakona o volitvah predsednika
republike (Uradni list RS, št. 39/92) in 3. točke prvega
odstavka 37. člena zakona o volitvah v državni zbor (Uradni
list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97 – odločba US in 70/00)
je Republiška volilna komisija na 9. seji dne 3.  7. 2002
sprejela

N A V O D I L O
o obrazcih za dajanje podpore v postopku

kandidiranja na volitvah predsednika republike

1. Dajanje podpore volivcev oziroma poslancev Držav-
nega zbora RS v postopku določanja kandidatov za predse-
dnika republike, se opravi po obrazcih, ki so predpisani s
tem navodilom.

2. Za dajanje podpore se določijo naslednji obrazci:
Obrazec P-1 Podpora, ki jo da volivec kandidatu za

predsednika republike,
Obrazec P-2 Podpora, ki jo da poslanec Državnega

zbora RS kandidatu za predsednika republike oziroma pred-
logu politične stranke za predsednika republike.

3. Obrazci so brezplačni.

Št. 2-1/00-1/02
Ljubljana, dne 3. julija 2002.

Anton Gašper Frantar l. r.
Predsednik

se te odločitve skupščine sprejemajo s soglasjem vlade
(4. točka izreka).

13. Glede na roke, ki jih zakon določa za izvedbo
posameznih opravil v zvezi z lastninjenjem, in ker se zadrža-
na določba nanaša na časovno opredeljena opravila vlade,
je ustavno sodišče sklenilo, da začne sklep o zadržanju
učinkovati z njegovo vročitvijo vladi (5. točka izreka).

C)
14. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi

tretjega odstavka 26. člena, 39. člena in drugega odstavka
40. člena ZUstS ter šeste alinee 52. člena poslovnika ustav-
nega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98
in 30/02) v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-Lukić
ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer,
Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Mo-
drijan, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejelo
soglasno.

Št. U-I-225/02-24
Ljubljana, dne 4. julija 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.
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2898. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v
postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 40. člena zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95, 70/95 in 51/02) je Republiška volilna komisija na
9. seji dne 3.  7. 2002 sprejela

N A V O D I L O
o obrazcih za dajanje podpore v postopku

kandidiranja na lokalnih volitvah

1. Dajanje podpore volivcev v postopku določanja kan-
didatov za župana občine oziroma za člane občinskega sve-
ta, se opravi po obrazcih, ki so predpisani s tem navodilom.

2. Za dajanje podpore se določijo naslednji obrazci:

Obrazec LV-1 Podpora, ki jo da volivec kandidatu za
župana občine,

Obrazec LV-2 Podpora, ki jo da volivec kandidatu, listi
kandidatov oziroma predlagatelju za volitve članov občinske-
ga sveta,

Obrazec LV-3 Podpora, ki jo da volivec kandidatu za
člana občinskega sveta – predstavnika italijanske ali mad-
žarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti.

3. Posebna volilna pravica volivcev, ki so dali podporo
kandidatu na obrazcu LV-3, se preveri na podlagi posebne-
ga volilnega imenika v postopku preizkusa kandidature, ki
ga opravi posebna občinska volilna komisija.

4. Obrazec LV-3 se uporablja tudi v primerih kot jih
določa 40. člen zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00 in
51/02).

5. Obrazci so brezplačni.

Št. 2-1/00-2/02
Ljubljana, dne 3. julija 2002.

Anton Gašper Frantar l. r.
Predsednik
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2899. Aneks št. 5 h kolektivni pogodbi za dejavnost
kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in
elektroindustrijo Slovenije

Na podlagi 80. člena kolektivne pogodbe za dejavnost
kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroin-
dustrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 37/96, 14/99, 50/99,
73/00 in 25/02) pogodbene stranke sprejemajo aneks št.
5 h kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in
livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije

A N E K S  št.  5
H   K O L E K T I V N I   P O G O D B I

za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za
kovinsko in elektroindustrijo Slovenije

(Uradni list RS, št. 37/96, 14/99, 50/99, 73/00 in
25/02)

1. člen
TARIFNA PRILOGA

1. in 2. točka tarifne priloge h kolektivni pogodbi dejav-
nosti se spremenita tako, da glasita:

1. Izhodiščne plače za mesec junij 2002 za posamez-
ne tarifne razrede se povišajo za 3,5%, za mesec avgust
2002 pa za 4,2% (oboje po vrednosti izhodiščnih plač za
mesec maj 2002) tako, da so:

Zahtevnostna skupina Relativno Izhodiščna Izhodiščna
tarifni razred razmerje bruto bruto

plača plača
za junij za avgust

I. enostavna dela 1,0000 76.404 76.920
II. manj zahtevna dela 1,1148 85.175 85.750
III. srednje zahtevna dela 1,2390 94.665 95.304
IV. zahtevna dela 1,4302 109.273 110.011
V. bolj zahtevna dela 1,5736 120.229 121.041
VI. zelo zahtevna dela 1,8604 142.142 143.102
VII. visoko zahtevna dela 2,1950 167.707 168.839
VIII. najbolj zahtevna dela 2,5296 193.271 194.577

IX. izjemno pomembna najbolj
zahtevna dela 3,0076 229.793 231.345

2. S povišanjem izhodiščnih plač iz zgoraj navedene
tabele je uveljavljena predčasna eskalacija s 1. 6. 2002.
Kot osnova za izračun novih vrednosti je vzeta vrednost
izhodiščnih plač iz Aneksa št. 4 h KPD (Uradni list RS, št.
25/02).

Od prvega meseca uveljavitve povišanja izhodiščnih
plač iz socialnega sporazuma ali predpisa, ki bo določal
usklajevanje plač z rastjo cen življenjskih potrebščin v letu
2002 in dalje, se za izračun izhodiščnih plač v tarifni prilogi
KPD v tem mesecu in dalje upoštevata v teh aktih določen
odstotek rasti izhodiščnih plač in vrednosti izhodiščnih plač
določenih v Aneksu št. 4 h KPD (Uradni list RS, št. 25/02).
Če rast izhodiščnih plač zaradi rasti cen življenjskih potreb-

ščin ni določena s to kolektivno pogodbo ali z veljavnim
socialnim sporazumom oziroma drugim predpisom na nivoju
države (pravna praznina), se za rast izhodiščnih plač do
nove veljavne ureditve uporablja ureditev za zadnje leto iz
zadnjega objavljenega socialnega sporazuma oziroma dru-
gega predpisa v državi, ki je določal rast plač po kolektivnih
pogodbah na področju gospodarskih dejavnosti.

2. člen
Ta aneks h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem

objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 6. 2002
dalje (izplačilo plač za mesec junij 2002 in dalje).

Ljubljana, dne 27. junija 2002.

Podpisniki kolektivne pogodbe:

za GOSPODARSKO ZBORNICO za ZDRUŽENJE DELODAJALCEV
SLOVENIJE SLOVENIJE

Združenje kovinskih materialov Sekcija za kovine
predsednik Upravnega odbora predsednik

Adi Žunec l. r. Stane Habjan l. r.

Združenje za elektroindustrijo
predsednik Upravnega odbora

Jože Smrkolj l. r.

Združenje za kovinsko industrijo
predsednik Upravnega odbora

Bojan Voh l. r.

za SINDIKATE

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
predsednik

Drago Gajzer l. r.

Sindikat kovinske, elektro in metalurške industrije
Neodvisnost (SKEM)

predsednik
Milan Škafar l. r.

Neodvisni sindikati Slovenije
Sindikat kovinske industrije (NSS-SKI)

predsednik
Vladimir Pajek l. r.

Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat kovinske,
elektroindustrije in elektronike (KS 90-SKEIE)

Ljubomir Ocvirk l. r.

Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o regis-
traciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kole-
ktivnih pogodb z datumom 3. 7. 2002 pod zap. št. 5/7 in
št. spisa 121-03-0052/94-017.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
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2900. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za junij
2002

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za junij 2002

Cene življenjskih potrebščin in cene na drobno so se
junija 2002 v primerjavi z majem 2002 znižale za 0,2%.

Št. 941-04-22/2002
Ljubljana, dne 4. julija 2002.

Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

2901. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
junij 2002

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2002

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih junija 2002 v primerjavi z majem 2002 je bil
0,002.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih od začetka leta do junija 2002 je bil 0,020.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrij-
skih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do junija
2002 je bil 0,003.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih junija 2002 v primerjavi z istim mesecem prejšnje-
ga leta je bil 0,056.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
junija 2002 v primerjavi z majem 2002 je bil –0,002.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začet-
ka leta do junija 2002 je bil 0,047.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do junija 2002 je bil 0,008.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija
2002 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,068.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potreb-
ščin od začetka leta do junija 2002 v primerjavi s povpre-
čjem leta 2001 je bil 0,061.

Št. 941-04-22/2002
Ljubljana, dne 8. julija 2002.

Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zapored. Številka Začetek   Konec Dolžina Namen Dolžina v
številka ceste ali ceste ali Potek ceste ceste ali ceste v uporabe sosednji
LC odseka odseka   odseka občini (v m)   občini (v m)

1 LC 001 010 R II. 444 Črniče–Vrtovin R II. 444 2400 MP  
2 LC 001 020 R III. 611 Batuje–Preserje LC 001 040 1048 MP 1847
3 LC 001 030 R II. 444 Potoče–Kamnje–Vrtovin  R II. 444 4574 MP  
4 LC 001 040 R II. 444 Potoče–Preserje–Branik R I. 204 3273 MP 2848
5 LC 001 050 LC 001 040 Preserje–Sv. Martin–Brje–Kasovlje LC 001 040 3704 MP 1766
6 LC 001 060 R II. 444 Ajdovščina–Šmarje–Štanjel R I. 204 11055 MP 2045
7 LC 001 070 grajsko obzidje Vipavski Križ–Cesta R II. 444 1066 MP  
8 LC 001 080 R II. 444 Dobravlje–Velike Žablje LC 001 060 1661 MP  
9 LC 001 090 LC 001 060 Šmarje–Zavino–Spodnja Branica LC 001 100 2866 MP 346
10 LC 001 100 R II. 444 Ajdovščina–Planina–Sp. Branica (Mesarji) R I. 204 12541 MP 3806
11 LC 001 110 LC 001 100 Ustje–Plače–Vipavski Križ LC 001 070 4596 MP  
12 LC 001 120 LC 001 100 Dolenje–Planina LC 001 100 3974 MP  
13 LC 001 130 R II. 444 Budanje–Dolga Poljana R II. 444 4013 MP  
14 LC 001 140 LC 458 410 Duplje–Budanje–Avžlak (cesta R I. 207 ) R I. 207 2060 MP 224
15 LC 001 150 R II. 444 Cesta–Lokavec R III. 609 2070 MP  
16 LC 001 160 R II. 444 Črniče–Ravne–Tabor (srednjeveško naselje) obzidje 2782 MP  
17 LC 001 170 Korenina Tiha dolina–Predmeja R III. 936 1200 MP  
18 LC 001 180 LC 130 120 Jeler–Vodice–Col R I. 207 8772 MP 1000
19 LC 001 190 R III. 621 Podkraj–Sanabor LC 458 430 7727 MP 1922
20 LC 001 200 R III. 621 Podkraj–Bukovje R III. 913 2070 MP 6050
21 LC 001 210 LZ 001 320 Ajdovščina–Gorenje–Brod R III. 609 4219 MP  
22 LC 130 120 R I. 207 Strmec–Kanj dol–Javornik planin. koča 1120 MP 5270
23 LC 130 090 R I. 207 Črni vrh–Zadlog–Mala gora–Kovk R III. 936 3974 MP 7048
24 LC 458 460 G I. 12 Slap–Dolenje LC 001 100 2416 MP 3345
25 LC 175 010 R III. 614 Kodreti–Gaberje LC 001 100 450 MP 2021

Skupaj dolžina vseh cest:     95,631 km    

AJDOVŠČINA

2902. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini
Ajdovščina

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 33. člena statuta Občine
Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št.
2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 6. 6.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina

1. člen
Drugi odstavek 2. člena odloka o kategorizaciji občin-

skih cest v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo št. 16/98 – v
nadaljevanju: odlok), se spremeni tako, da se pravilno glasi:

“Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom
se razvrstijo v naslednje podkategorije:

- na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v
naselju Ajdovščina,

- na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v naselju
Ajdovščina.“

2. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:
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3. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:

Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so:
zbirne krajevne ceste (LZ)

Zap. Številka Številka Začetek Potek ceste  Konec Dolžina Namen Dolžina v
št. ceste odseka ceste ali ceste ali ceste v uporabe sosednji
LZ     odseka   odseka občini (v m)   občini (v m)

1 LZ 001 260 LZ 001 261 R II. 444 Bevkova ulica–Lavričeva cesta LC 001 211 1580 MP  
2 LZ 001 270 LZ 001 271 LZ 001 321 Prešernova–Lavričev trg–Gregorčičeva ul. R III. 609 809 MP  
3 LZ 001 290 LZ 001 291 LZ 001 321 Goriška cesta–žel. postaja–Tovarniška ulica LZ 001 331 394 MP  
4 LZ 001 310 LZ 001 311 R II. 444 Andlovec–Žapuže–Kosovelova ulica LZ 001 261 1182 MP  
5 LZ 001 320 LZ 001 321 R I. 207 Goriška cesta R III. 609 1119 MP  
6 LZ 001 330 LZ 001 331 LZ 001 321 Tovarniška ulica–servisno-obvozna cesta R II. 444 700 MP  

Skupaj dolžina vseh cest:       5,784 km    

krajevne ceste (LK)
Zap. Številka Številka Začetek Potek ceste  Konec Dolžina Namen Dolžina v
št. ceste odseka ceste ali ceste ali ceste v uporabe sosednji
LK     odseka   odseka občini (v m)   občini (v m)

1 LK 001 350 LK 001 351 LZ 001 261 Ribnik–spodnja JP 503 191 180 MP  

2 LK 001 360 LK 001 361 LK 001 351 Ribnik–povezovalna Bevkova 16 240 MP  

3 LK 001 370 LK 001 371 LK 001 381 Ribnik–zgornja JP 503 191 189 MP  
4 LK 001 380 LK 001 381 R I. 207 Pot v Žapuže Pot v Žapuže 25 568 MP  

5 LK 001 380 LK 001 382 R I. 207 odcep idrijska–spodnja Idrijska c. 8/A 33 MP  

6 LK 001 390 LK 001 391 R I. 207 Kidričeva ulica Kidričeva 33 360 MP  

7 LK 001 390 LK 001 392 R I. 207 odcep Idrijska–srednja Idrijska c.16/C 60 MP  
8 LK 001 400 LK 001 401 LK 001 391 odcep na Kidričevi ulici Kidričeva u. 35 79 MP  

9 LK 001 410 LK 001 411 R I. 207 Ulica Ivana Kosovela LZ 001 261 165 MP  

10 LK 001 410 LK 001 412 LZ 001 311 odcep Ivana Kosovela I. Kosovela 21/C 50 MP  

11 LK 001 410 LK 001 413 R I. 207 odcep Idrijska–zgornja Idrijska c. 18/Č 69 MP  
12 LK 001 420 LK 001 421 R I. 207 Vojkova ulica Vojkova 16/A 324 MP  

13 LK 001 430 LK 001 431 LZ 001 261 Ulica bazoviške brigade Bazoviška 15 161 MP  

14 LK 001 440 LK 001 441 LZ 001 261 pot do Slejkotov R I. 207 122 MP  

15 LK 001 450 LK 001 451 LK 001 441 Slejkoti Slejkoti 10 157 MP  
16 LK 001 460 LK 001 461 R I. 207 Peterlinovca Idrijska c. 31 150 MP  

17 LK 001 470 LK 001 471 R I. 207 Na Livadi Na Livadi 5 170 MP  

18 LK 001 470 LK 001 472 LK 001 471 odcep Na Livadi R I. 207 51 MP  

19 LK 001 480 LK 001 481 LK 001 591 pot mimo dahovega R I. 207 179 MP  
20 LK 001 490 LK 001 491 R I. 207 Slomškova ulica LK 001 591 232 MP  

21 LK 001 490 LK 001 492 LK 001 491 Slomškova ulica–Cankarjev trg (krožna) Cankarjev trg 57 MP  

22 LK 001 500 LK 001 501 LC 001 210 Štrancarjeva ulica LK 001 491 220 MP  

23 LK 001 510 LK 001 511 LK 001 501 Levstikova ulica LZ 001 321 64 MP  
24 LK 001 520 LK 001 521 LZ 001 321 pot v park Goriška c. 17 125 MP  

25 LK 001 530 LK 001 531 LZ 001 321 pot mimo slaščičarne Vipavska c. 1 123 MP  

26 LK 001 540 LK 001 541 LZ 001 261 odcep na Lavričevi cesti Lavričeva c. 65 108 MP  

27 LK 001 550 LK 001 551 LK 001 601 Grivška pot LK 001 651 350 MP  
28 LK 001 550 LK 001 552 LK 001 551 Grivška pot–IX. korpus LK 001 591 105 MP  

29 LK 001 560 LK 001 561 LK 001 551 Grivška pot vzhod Grivška pot 24 68 MP  

30 LK 001 570 LK 001 571 LK 001 551 Grivška pot zahod Grivška pot 7/A 69 MP  

31 LK 001 580 LK 001 581 LK 001 571 Grivška pot sever Grivška pot 15 69 MP  
32 LK 001 590 LK 001 591 LC 001 210 Cesta IX. korpusa–Polževa ul. Polževa ul. 44 845 MP  

33 LK 001 590 LK 001 592 LK 001 591 Cesta IX. korpusa–Cebejeva ulica Cebejeva 44 54 MP  

34 LK 001 600 LK 001 601 LK 001 491 Polževa ulica LK 001 591 216 MP  

35 LK 001 610 LK 001 611 LK 001 601 odcep na Polževi ulici Polževa 14 103 MP  
36 LK 001 610 LK 001 612 LK 001 601 Polževa – vzporedna Polževa 15/A 55 MP  

37 LK 001 620 LK 001 621 LK 001 591 odcep na Polževi ulici vzhod Polževa 29 67 MP  

38 LK 001 620 LK 001 622 LK 001 591 odcep na Polževi ulici vzhod zgornja Lavričeva 72 41 MP  
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Zap. Številka Številka Začetek Potek ceste  Konec Dolžina Namen Dolžina v
št. ceste odseka ceste ali ceste ali ceste v uporabe sosednji
LK     odseka   odseka občini (v m)   občini (v m)

39 LK 001 620 LK 001 623 LK 001 591 odcep na Polževi ulici vzhod spodnja Polževa 20 52 MP  
40 LK 001 630 LK 001 631 LK 001 601 pot skozi dahavo LK 001 481 131 MP  
41 LK 001 630 LK 001 632 LK 001 481 vzporedna skozi dahavo LK 001 601 69 MP  
42 LK 001 640 LK 001 641 LK 001 591 ulica Vena Pilona Vena Pilona 31 294 MP  
43 LK 001 650 LK 001 651 LK 001 641 Na Brajdi Na brajdi 25 355 MP  
44 LK 001 660 LK 001 661 LC 001 210 Cebejeva ulica Lavričeva c. 23 245 MP  
45 LK 001 670 LK 001 671 LZ 001 261 Cebejeva vzhod – spodnja Cebejeva 35 167 MP  
46 LK 001 670 LK 001 672 LZ 001 261 Cebejeva vzhod – zgornja Cebejeva 30 61 MP  
47 LK 001 680 LK 001 681 LZ 001 261 Cebejeva zgornja LK 001 661 89 MP  
48 LK 001 690 LK 001 691 LZ 001 261 Cebejeva spodnja Cebejeva 8 190 MP  
49 LK 001 700 LK 001 701 LZ 001 261 Lavričeva cesta do Grivške poti potok 140 MP  
50 LK 001 700 LK 001 702 LK 001 661 Lavričeva cesta ob Cebejevi ulici Lavričeva 8 71 MP  
51 LK 001 710 LK 001 711 LC 001 211 Zukčev hrib IV. Prekom. 68 210 MP  
52 LK 001 720 LK 001 721 LZ 001 321 pot mimo hotela Planika LZ 001 331 140 MP  
53 LK 001 720 LK 001 722 LK 001 721 krožna mimo C 2-ja LK 001 722 190 MP  
54 LK 001 720 LK 001 723 LK 001 722 cesta mimo C 2-ja – zdravstveni dom nasip 75 MP  
55 LK 001 720 LK 001 724 LK 001 721 Tovarniška – zdravstveni dom nasip 127 MP  
56 LK 001 720 LK 001 725 LZ 001 331 odcep mimo Tekstine nasip 225 MP  
57 LK 001 720 LK 001 726 LK 001 722 cesta v C 2 ob Hublju LZ 001 321 112 MP  
58 LK 001 730 LK 001 731 LZ 001 331 pot do C 3 (krožna) LZ 001 291 222 MP  
59 LK 001 740 LK 001 741 LZ 001 331 pot do kuriva Tovarniška 3/D 270 MP  
60 LK 001 750 LK 001 751 R III. 609 obrtna cona (Batič – obvoznica) R II. 444 480 MP  
61 LK 001 760 LK 001 761 LK 001 751 odcep obrtne cone (Slocar) Goriška c. 47/B 92 MP  
62 LK 001 770 LK 001 771 R III. 609 obrtna cona (letališče – želez. proga) žel. proga 258 MP  
63 LK 001 780 LK 001 781 LK 001 791 Goriška cesta (vzporedna) LK 001 801 208 MP  
64 LK 001 790 LK 001 791 LZ 001 321 Župančičeva ulica (Geodetska uprava) Župančičeva 16 247 MP  
65 LK 001 790 LK 001 792 LK 001 791 odcep Župančičeve ulice Župančičeva 3/B 70 MP  
66 LK 001 790 LK 001 793 LZ 001 271 odcep Gregorčičeve ulice LZ 001 321 83 MP  
67 LK 001 790 LK 001 794 LZ 001 321 Ulica 24. septembra LZ 001 271 131 MP  
68 LK 001 800 LK 001 801 LZ 001 321 Cesta 5. maja Cesta 5. maja 14 469 MP  
69 LK 001 800 LK 001 802 LK 001 941 odcep do letnega kopališča kopališče 105 MP  
70 LK 001 800 LK 001 803 LK 001 802 cesta do ŠC police ŠC Police 90 MP  
71 LK 001 800 LK 001 804 LK 001 801 odcep od pošte do knjigarne LK 001 821 116 MP  
72 LK 001 810 LK 001 811 LK 001 831 Lokarjev drevored LZ 001 271 290 MP  
73 LK 001 820 LK 001 821 LK 001 831 cesta mimo knjigarne LK 001 811 71 MP  
74 LK 001 830 LK 001 831 LZ 001 321 cesta mimo policije LZ 001 271 90 MP  
75 LK 001 840 LK 001 841 LZ 001 271 Vilharjeva ulica LC 001 210 1252 MP  
76 LK 001 840 LK 001 842 Vilharjeva 28/A odcep v papirnico LK 001 841 126 MP  
77 LK 001 840 LK 001 843 LK 001 841 odcep Vilharjeva – v gasi LK 001 841 49 MP  
78 LK 001 850 LK 001 851 Lavričev trg Stritarjeva ulica LK 001 841 110 MP  
79 LK 001 860 LK 001 861 LZ 001 271 Šibeniška ulica LK 001 941 311 MP  
80 LK 001 870 LK 001 871 LK 001 861 odcep Šibeniške ulice LZ 001 271 68 MP  
81 LK 001 870 LK 001 872 LK 001 871 Šibeniška krožno LK 001 871 69 MP  
82 LK 001 880 LK 001 881 LK 001 841 odcep Vilharjeve ulice Vilharjeva 64 120 MP  
83 LK 001 890 LK 001 891 LK 001 841 povezovalna cesta mimo Sr. šole Veno Pilon LK 001 941 606 MP  
84 LK 001 900 LK 001 901 LK 001 941 Gradišče sever Gradišče. 1/A 178 MP  
85 LK 001 910 LK 001 911 LK 001 901 Gradišče povezovalna Gradišče 35 245 MP  
86 LK 001 920 LK 001 921 LK 001 941 Gradišče zahod Gradišče 44 165 MP  
87 LK 001 930 LK 001 931 LC 001 210 pot v Grapo IV. Prekom. 63 280 MP  
88 LK 001 930 LK 001 932 LC 001 210 pot na Majerijo IV. Prekom. 40 266 MP  
89 LK 001 930 LK 001 933 LC 001 210 krožna na Prekomorski LK 001 933 110 MP  
90 LK 001 930 LK 001 934 LC 001 210 odcep mimo vrtca Ob Hublju 3 78 MP  
91 LK 001 930 LK 001 935 LC 001 210 odcep Trnje zgornja JP 503 181 60 MP  
92 LK 001 930 LK 001 936 LC 001 210 odcep Trnje spodnja JP 503 181 102 MP  
93 LK 001 940 LK 001 941 LZ 001 271 Quiliano – cesta na Gradišče Gradišče 7 1240 MP  
94 LK 001 950 LK 001 951 LC 001 210 pot v Grivče Grivče 9 775 MP  

Skupaj dolžina vseh cest:       18,723 km    
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4. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:

Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap. Številka Številka Začetek Potek ceste  Konec Dolžina Namen Dolžina v
št. ceste odseka ceste ali ceste ali ceste v uporabe sosednji
JP odseka odseka občini (v m) občini (v m)

  Črniče, Ravne, Tabor
1 JP 501 010 JP 501 011 R II. 444 pot skozi Dol Črniče 71 83 MP
2 JP 501 020 JP 501 021 JP 501 041 pot mimo vrtca–stara cesta LC 001 160 440 MP
3 JP 501 030 JP 501 031 LC 001 160 Kobanska pot JP 501 041 425 MP
4 JP 501 040 JP 501 041 R II. 444 pot v Britih Črniče 103 248 MP
5 JP 501 050 JP 501 051 R II. 444 pot proti Huhu R III. 611 2024 MP
6 JP 501 060 JP 501 061 R II. 444 pot k pokopališču pokopališče 364 MP
7 JP 501 070 JP 501 071 R II. 444 pot v Konjščak Črniče 16 208 MP
8 JP 501 080 JP 501 081 LC 001 160 pot do Ušajev Črniče 1 1264 MP
9 JP 501 090 JP 501 091 LC 001 160 odcep do Slejkov Črniče 30 653 MP
  Gojače, Malovše
10 JP 501 100 JP 501 101 R II. 444 Selo–Malovše–skozi vas JP 501 121 1112 MP
11 JP 501 110 JP 501 111 JP 501 101 Jernejeva pot JP 501 101 73 MP
12 JP 501 120 JP 501 121 JP 501 101 Malovše–do pokopališča pokopališče 167 MP
13 JP 501 130 JP 501 131 R II. 444 Selo–Gojače JP 501 151 1072 MP
14 JP 501 130 JP 501 132 JP 501 141 povezovalna Gojače JP 501 131 120 MP
15 JP 501 130 JP 501 133 JP 501 131 pot k Ličnovim JP 501 141 183 MP
16 JP 501 140 JP 501 141 LC 001 010 Gojače–lovska koča lovska koča 705 MP
17 JP 501 150 JP 501 151 JP 501 101 Malovše–Gojače JP 501 141 551 MP
18 JP 501 150 JP 501 152 JP 501 101 povezovalna Malovše JP 501 151 33 MP
19 JP 501 160 JP 501 161 JP 501 101 pri cerkvi Malovše JP 501 111 18 MP
20 JP 501 170 JP 501 171 JP 501 151 Fetčeva pot JP 501 101 186 MP
  Selo
21 JP 501 180 JP 501 181 R III. 611 pot skozi Selo Selo 98 874 MP
22 JP 501 180 JP 501 182 JP 501 181 pot proti Gradu Selo 33/D 330 MP
23 JP 501 180 JP 501 183 JP 501 181 pot v Selu R III. 611 162 MP
24 JP 501 180 JP 501 184 JP 501 181 pot na jug Sela Selo 81/A 130 MP
25 JP 501 180 JP 501 185 JP 501 181 pot na zahod Sela Selo 58 170 MP
26 JP 501 190 JP 501 191 JP 501 131 pot ob hitri cesti R II. 444 214 MP
27 JP 501 200 JP 501 201 JP 501 181 povezovalna po Selu JP 501 182 139 MP
28 JP 501 210 JP 501 211 R III. 611 pot do pokopališča pokopališče 91 MP
29 JP 501 220 JP 501 221 R III. 611 pot v Stepnjak Efekt d.o.o. 357 MP
  Batuje
30 JP 501 230 JP 501 231 R III. 611 od šole čez Rodne JP 501 241 760 MP
31 JP 501 230 JP 501 232 JP 501 231 Batuje–Črniče R II. 444 725 MP
32 JP 501 230 JP 501 233 JP 501 232 pot na pokopališče pokopališče 132 MP
33 JP 501 230 JP 501 234 JP 501 261 pot v dolnji konec Batuje 58 102 MP
34 JP 501 240 JP 501 241 R III. 611 pot na Brezi Batuje 77/B 108 MP
35 JP 501 250 JP 501 251 R III. 611 pot mimo mizarstva JP 501 231 400 MP
36 JP 501 260 JP 501 261 R III. 611 zahodna mimo Kovačevih JP 501 232 390 MP
  Vrtovin
37 JP 501 270 JP 501 271 R II. 444 pot do fužine logarjevih Vrtovin 18 265 MP
38 JP 501 280 JP 501 281 LC 001 030 pot mimo Pirjevca–Guli R II. 444 545 MP
39 JP 501 290 JP 501 291 LC 001 030 pot skozi Vrtovin LC 001 030 108 MP
40 JP 501 290 JP 501 292 LC 001 030 odcep Brajda–Hrib Vrtovin 71/E 183 MP
41 JP 501 300 JP 501 301 LC 001 030 šola–Šateji–Subani JP 501 311 616 MP
42 JP 501 300 JP 501 302 LC 001 030 spomenik–pokopališče LC 001 030 393 MP
43 JP 501 310 JP 501 311 LC 001 030 pot Subani Vrtovin 93 672 MP
44 JP 501 310 JP 501 312 JP 501 311 odcep Kocjani Vrtovin 95/A 293 MP
45 JP 501 320 JP 501 321 LC 001 030 Čebuli–kapelica–Fevči Vrtovin 108 1260 MP
46 JP 501 330 JP 501 332 JP 501 321 kapelica–Lozarji Vrtovin 100 400 MP
47 JP 501 340 JP 501 341 R II. 444 pot do Grželov Vrtovin 4 217 MP
48 JP 501 340 JP 501 342 R II. 444 odcep Vrtovin–polje podvoz HC 240 MP
  Kamnje–Potoče
49 JP 501 350 JP 501 351 R II. 444 Potoče–Krkoči LC 001 030 577 MP
50 JP 501 360 JP 501 361 JP 501 351 pot po Potočah LC 001 030 180 MP
51 JP 501 370 JP 501 371 R II. 444 odcep pri stari špini JP 501 351 364 MP
52 JP 501 380 JP 501 381 LC 001 030 cerkev–Pirjevci Kamnje 42 516 MP
53 JP 501 380 JP 501 382 LC 001 030 odcep Poki Kamnje 44 426 MP
54 JP 501 390 JP 501 391 LC 001 030 pot pod šolo JP 501 381 395 MP
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55 JP 501 400 JP 501 401 JP 501 391 pot proti Mladice Kamnje 9 207 MP
56 JP 501 410 JP 501 411 Potoče 44/A Kukanje–Dobravlje R II. 444 1312 MP
  Dobravlje
57 JP 501 420 JP 501 421 R II. 444 Hrobači–železniška postaja LC 001 080 994 MP
58 JP 501 420 JP 501 422 JP 501 421 pot po Hrobačih Dobravlje 32 60 MP
59 JP 501 430 JP 501 431 JP 501 421 odcep pokopališče–sv. Peter cerkev 372 MP
60 JP 501 440 JP 501 441 R II. 444 odcep Grič Dobravlje 33/A 150 MP
61 JP 501 450 JP 501 451 JP 501 421 pot čez Hrib LC 001 080 142 MP
62 JP 501 450 JP 501 452 JP 501 451 zahodna pot na Hrib potok 52 MP
63 JP 501 450 JP 501 453 JP 501 452 južna pot na Hrib Dobravlje 40/B 22 MP
64 JP 501 460 JP 501 461 LC 001 080 Velika vas–Bedenec–TP R II. 444 514 MP
65 JP 501 470 JP 501 471 JP 501 461 pot skozi Veliko vas JP 501 461 116 MP
66 JP 501 480 JP 501 481 JP 501 461 pot v Vrčon konec–Male Žablje potok Vrnivec 742 MP
67 JP 501 490 JP 501 491 LC 001 080 Pikči–Kozja para JP 501 501 762 MP
68 JP 501 500 JP 501 501 LC 001 080 pot v Kozjeparo Dobravlje 101 240 MP
  Skrilje
69 JP 501 510 JP 501 511 R II. 444 Skrilje–Bajči–Dobravlje R II. 444 1794 MP
70 JP 501 510 JP 501 512 JP 501 511 odcep Mlac Skrilje 90 190 MP
71 JP 501 510 JP 501 513 JP 501 511 Bajči zahod stanovanjski objekt 215 MP
72 JP 501 520 JP 501 521 JP 501 511 Bajči–Zdešče Skrilje 70 450 MP
73 JP 501 530 JP 501 531 JP 501 511 odcep za Ruštje Skrilje 68 494 MP
74 JP 501 530 JP 501 532 JP 501 531 odcep Brajda Skrilje 45/A 55 MP
75 JP 501 530 JP 501 533 JP 501 531 Rušenska cesta JP 501 532 79 MP
76 JP 501 530 JP 501 534 JP 501 531 krožna–Ruštji JP 501 531 63 MP
77 JP 501 540 JP 501 541 JP 501 511 odcep proti šoli šola 65 MP
78 JP 501 550 JP 501 551 JP 501 511 pot čez Kisli hrib JP 501 511 241 MP
  Cesta
79 JP 501 560 JP 501 561 LC 001 070 pot v Jouhovno Cesta 100/A 850 MP
80 JP 501 570 JP 501 571 R II. 444 pot v Brajdo Cesta 74 118 MP
81 JP 501 580 JP 501 581 JP 501 571 pot po Brajdi Cesta 68 120 MP
82 JP 501 590 JP 501 591 R II. 444 pot ob Pungradu poljska pot 222 MP
83 JP 501 600 JP 501 601 R II. 444 Dulana vas Cesta 92/A 241 MP
84 JP 501 610 JP 501 611 R II. 444 pot pod viaduktom Ribnik Cesta 100 444 MP
85 JP 501 620 JP 501 621 R II. 444 Meklavše JP 501 631 193 MP
86 JP 501 630 JP 501 631 R II. 444 želzniška postaja–ob železnici LC 001 070 283 MP
87 JP 501 630 JP 501 632 R II. 444 pot na Nemškarco nasip 360 MP
88 JP 501 630 JP 501 633 R II. 444 odcep proti Nemškarci nasip 258 MP
89 JP 501 630 JP 501 634 R II. 444 cesta do Boneta železniška proga 205 MP
90 JP 501 640 JP 501 641 LC 001 150 pot Strgulka Cesta 23/B 80 MP
  Stomaž
91 JP 501 650 JP 501 651 spomenik Stomaž–Cesta R II. 444 1521 MP
92 JP 501 660 JP 501 661 JP 501 651 pot na Hrib Stomaž 8a 367 MP
93 JP 501 660 JP 501 662 JP 501 661 odcep Hrib–vzhod potok 113 MP
94 JP 501 670 JP 501 671 JP 501 661 Hrib–Klemenčič JP 501 651 230 MP
95 JP 501 680 JP 501 681 JP 501 711 Stomaž–Bratini Stomaž 86 951 MP
96 JP 501 680 JP 501 682 JP 501 681 pot mimo cerkve JP 501 711 56 MP
97 JP 501 680 JP 501 683 JP 501 651 Stomaž–zahod Stomaž 15 45 MP
98 JP 501 690 JP 501 691 JP 501 681 odcep–Batagelji Stomaž 76 322 MP
99 JP 501 700 JP 501 701 JP 501 681 Stomaž–Griže Stomaž 70 462 MP
100 JP 501 710 JP 501 711 JP 501 651 Stomaž–pri Mlinu (Lublanšca) propust 542 MP
  Vipavski Križ
101 JP 501 720 JP 501 721 JP 501 731 Grajska pot grad 91 MP
102 JP 501 720 JP 501 723 JP 501 721 pot po rebri Vipavski Križ 17 35 MP
103 JP 501 730 JP 501 731 LC 001 070 Grapa–Koroščeva pot LC 001 070 356 MP
104 JP 501 730 JP 501 732 JP 501 731 Nutova pot JP 501 731 171 MP
105 JP 501 730 JP 501 734 JP 501 732 Ščekova pot JP 501 732 120 MP
106 JP 501 730 JP 501 735 JP 501 732 Drejetova pot JP 501 731 43 MP
107 JP 501 730 JP 501 736 JP 501 732 Bajcova pot Vipavski Križ 38 48 MP
108 JP 501 730 JP 501 737 JP 501 731 od Ščekove do Koroščeve poti JP 501 734 34 MP
  Male Žablje
109 JP 501 740 JP 501 741 LC 001 060 Makovci–pri Malki Male Žablje 17 584 MP
110 JP 501 740 JP 501 742 JP 501 741 odcep Podhum Male Žablje 12 111 MP
111 JP 501 750 JP 501 751 LC 001 060 cesta proti hitri cesti trasa HC 547 MP
112 JP 501 760 JP 501 761 JP 501 741 Podhum–Brataševci LC 001 060 292 MP
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113 JP 501 760 JP 501 762 LC 001 060 odcep Brataševci LC 001 060 99 MP
114 JP 501 770 JP 501 771 LC 001 060 pot skozi Janeže LC 001 060 116 MP
115 JP 501 780 JP 501 781 LC 001 060 Janeži–Bitnje–Strnovše JP 501 791 533 MP
116 JP 501 790 JP 501 791 LC 001 060 Janeži–Strnovše LC 001 060 241 MP
117 JP 501 800 JP 501 801 LC 001 150 Kompari–Bitovi LC 001 150 1254 MP
118 JP 501 800 JP 501 802 LC 001 150 pot na Tokaj Lokavec 74 130 MP
119 JP 501 810 JP 501 811 JP 501 801 pot v Breg Stomaž 1 430 MP
120 JP 501 820 JP 501 821 JP 501 801 pot v Belcovše Lokavec 100/A 268 MP
121 JP 501 830 JP 501 831 LC 001 150 pot Fužina Čaven Lokavec 76/B 103 MP
122 JP 501 830 JP 501 832 LC 001 150 pot v Grapo Lokavec 71 146 MP
123 JP 501 840 JP 501 841 LC 001 150 pot čez Lahovše R III. 609 456 MP
124 JP 501 850 JP 501 851 LC 001 150 Britih–novo naselje–Paljki JP 501 891 795 MP
125 JP 501 850 JP 501 852 JP 501 851 odcep Mizinska vas JP 501 852 103 MP
126 JP 501 860 JP 501 861 JP 501 851 odcep pri cerkvi Lokavec 12/A 192 MP
127 JP 501 870 JP 501 871 JP 501 851 odcep Kuši Lokavec 45 302 MP
128 JP 501 880 JP 501 881 R III. 609 cerkev–Mizinska vas Lokavec 123 236 MP
129 JP 501 890 JP 501 891 R III. 609 Paljki–Kovači Lokavec 138 1289 MP
130 JP 501 890 JP 501 892 JP 501 891 pot skozi Paljke JP 501 891 205 MP
131 JP 501 890 JP 501 893 JP 501 891 pot na Kovačevše Lokavec 137 500 MP
132 JP 501 900 JP 501 901 R III. 609 odcep na Brod potok Lokavšček 84 MP
133 JP 501 910 JP 501 911 R III. 609 pot na Brod Lokavec 149 205 MP
134 JP 501 920 JP 501 921 R III. 609 pot skozi Slokarje JP 501 922 105 MP
135 JP 501 920 JP 501 922 R III. 609 odcep Slokarji Lokavec 168 158 MP
136 JP 501 930 JP 501 931 LC 001 210 pot skozi Čohe LC 001 210 192 MP
137 JP 501 930 JP 501 932 JP 501 931 odcep Čohi proti balinišču LC 001 210 262 MP
138 JP 501 940 JP 501 941 LC 001 210 pot skozi Gorenje LC 001 210 181 MP
139 JP 501 950 JP 501 951 LC 001 210 odcep Gorenje Lokavec 219 170 MP
140 JP 501 960 JP 501 961 R III. 609 pot do Špacapana Lokavec 1/A 171 MP
  Žapuže
141 JP 501 970 JP 501 971 LZ 001 311 pot v Bizjake Žapuže 5 189 MP
142 JP 501 970 JP 501 972 LZ 001 311 pod Hrasti gosp. poslopje 91 MP
143 JP 501 980 JP 501 981 LZ 001 311 Cvetna ulica LZ 001 311 100 MP
144 JP 501 980 JP 501 982 LZ 001 311 pot proti mlinu potok Prelog 252 MP
145 JP 501 980 JP 501 983 LZ 001 311 pot proti Čibeju Žapuže 41 57 MP
146 JP 501 980 JP 501 984 LZ 001 311 pot proti Breclju Žapuže 45 125 MP
147 JP 501 990 JP 501 991 R II. 444 Kožmani–Žapuže LZ 001 311 738 MP
148 JP 502 010 JP 502 011 JP 501 991 pot mimo Lemutovih JP 501 991 150 MP
149 JP 502 010 JP 502 012 JP 502 011 Kožmani–Dolga Poljana JP 502 411 502 MP
150 JP 502 020 JP 502 021 LZ 001 311 spodnja v Andlovcu Žapuže 102 272 MP
151 JP 502 030 JP 502 031 LZ 001 311 zgornja v Andlovcu Žapuže 113 219 MP
  Velike Žablje
152 JP 502 040 JP 502 041 JP 502 051 pot na grad Velike Žablje 32 253 MP
153 JP 502 040 JP 502 042 LC 001 060 pot pod Gradom Velike Žablje  37/I 247 MP
154 JP 502 050 JP 502 051 LC 001 060 pot v Žablje mimo pokopališča LC 001 060 412 MP
155 JP 502 050 JP 502 052 JP 502 051 pot na zahod V. Žabelj Velike Žablje 13 65 MP
156 JP 502 060 JP 502 061 JP 502 071 pot v vas Velike Žablje 63 126 MP
157 JP 502 070 JP 502 071 LC 001 060 Velike Žablje–Uhanje JP 502 101 2715 MP
158 JP 502 070 JP 502 072 JP 502 071 krožna mimo potoka JP 502 071 128 MP
159 JP 502 070 JP 502 073 JP 502 072 pot čez potok LC 001 060 76 MP
160 JP 502 070 JP 502 074 JP 502 072 povezovalna vzhod JP 502 061 74 MP

Vrtovče
161 JP 502 080 JP 502 081 LC 001 060 Vrtovče po vasi Vrtovče 9 162 MP
162 JP 502 090 JP 502 091 LC 001 060 Vrtovče–Lisjaki Vrtovče 24 658 MP
163 JP 502 090 JP 502 092 JP 502 091 Vrtovče–Tevče (zgornja) kal 500 MP
  Ustje, Uhanje, Dolenje
164 JP 502 100 JP 502 101 LC 001 110 Ustje–Uhanje JP 502 071 1423 MP
165 JP 502 110 JP 502 111 JP 502 101 vas–Gabrijeli Ustje 69 235 MP
166 JP 502 120 JP 502 121 LC 001 110 pot proti šoli JP 502 111 222 MP
167 JP 502 120 JP 502 122 LC 001 110 pot proti Sv. Janezu Ustje 52 127 MP
168 JP 502 130 JP 502 131 JP 502 101 Ustje–Dolenje LC 001 100 590 MP
169 JP 502 130 JP 502 132 JP 502 131 odcep Jovšček (krožna) JP 502 131 149 MP
170 JP 502 130 JP 502 133 LC 001 100 pot skozi Dolenje LC 001 100 210 MP
  Tevče, Planina
171 JP 502 140 JP 502 141 LC 001 120 Tevče–Vrtovče ( od LC 001 120 ) LC 001 060 3100 MP
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172 JP 502 150 JP 502 151 JP 502 141 Vidmarji–Tevče JP 502 141 487 MP
173 JP 502 160 JP 502 161 LC 001 120 pot v Štrancarje Planina 13 253 MP
174 JP 502 160 JP 502 162 JP 502 161 Štrancarji–Tevče JP 502 141 727 MP
175 JP 502 170 JP 502 171 LC 001 120 odcep Marci Planina 26 271 MP
176 JP 502 180 JP 502 181 LC 001 100 pot v Britih LC 001 120 513 MP
177 JP 502 180 JP 502 182 LC 001 120 Cerkev–TP Planina 56 60 MP
178 JP 502 180 JP 502 183 LC 001 120 odcep do TP JP 502 182 60 MP
179 JP 502 180 JP 502 184 LC 001 120 odcep Honice Planina 37 65 MP
180 JP 502 180 JP 502 185 LC 001 100 odcep novo naselje Planina 88/B 280 MP
181 JP 502 190 JP 502 191 LC 001 100 pot Koboli Planina 100 121 MP
182 JP 502 190 JP 502 192 JP 502 191 Koboli krožna JP 502 193 102 MP
183 JP 502 190 JP 502 193 LC 001 100 odcep Planine Planina 113 120 MP
184 JP 502 200 JP 502 201 LC 001 120 odcep Gorenja vas Planina 82/A 159 MP
  Šmarje, Zavino
185 JP 502 210 JP 502 211 LC 001 090 pot skozi Šmarje Šmarje 10 160 MP
186 JP 502 210 JP 502 212 LC 001 090 pot mimo Štefanovih LC 001 090 193 MP
187 JP 502 210 JP 502 213 JP 502 214 pot mimo Grofovega hrama JP 502 211 67 MP
188 JP 502 210 JP 502 214 LC 001 090 pot proti kalu Šmarje 8 64 MP
189 JP 502 210 JP 502 215 LC 001 060 pot proti gasilskemu domu gasilski dom 93 MP
190 JP 502 210 JP 502 216 JP 502 212 odcep Štefanovi JP 502 211 66 MP
191 JP 502 220 JP 502 221 LC 001 060 Šmarje–Potok Šmarje 66 938 MP
192 JP 502 230 JP 502 231 LC 001 060 Šmarje–Hrastje–Jakulini Šmarje 62 854 MP
193 JP 502 240 JP 502 241 JP 502 231 pot skozi Hrastje Šmarje 50 110 MP
194 JP 502 250 JP 502 251 LC 001 090 krožna skozi Zavino LC 001 090 514 MP
195 JP 502 250 JP 502 252 JP 502 251 odcep Pušča Zavino 13 141 MP
  Gaberje
196 JP 502 260 JP 502 261 LC 001 100 pot mimo cerkve LC 001 100 288 MP
197 JP 502 260 JP 502 262 JP 502 261 pot na Grižo Gaberje 78 80 MP
198 JP 502 260 JP 502 263 JP 502 261 odcep v gorenji konec Gaberje 75 152 MP
199 JP 502 270 JP 502 271 LC 001 100 pot do keglišča kegljišče 50 MP
200 JP 502 280 JP 502 281 Gaberje 87 pot mimo studenca LC 001 100 155 MP
201 JP 502 290 JP 502 291 LC 001 100 odcep Peganska vas Gaberje 90 230 MP
202 JP 502 290 JP 502 292 LC 001 100 pot čez Jegno LC 001 100 80 MP
203 JP 502 300 JP 502 301 LC 001 100 pot čez klanc LC 001 100 288 MP
204 JP 502 300 JP 502 302 JP 502 301 pot na polje Gaberje 7/A 113 MP
205 JP 502 300 JP 502 303 JP 502 302 pot na drsalco Gaberje 8 110 MP
  Brje
206 JP 502 310 JP 502 311 LC 001 050 Kodrovi–Pečenkovi Brje 8 903 MP
207 JP 502 320 JP 502 321 cerkev odcep Sv. Martin LC 001 050 216 MP
208 JP 502 340 JP 502 341 JP 502 331 odcep Žulji Brje 106 177 MP
209 JP 502 350 JP 502 351 LC 001 050 Martini–Možini–Cinki Brje 79 1329 MP
210 JP 502 360 JP 502 361 JP 502 351 odcep Furlani Brje 80 440 MP
211 JP 502 370 JP 502 371 JP 502 311 Brje–Mravljevi LC 001 050 700 MP 800
  Plače
212 JP 502 380 JP 502 381 LC 001 110 pot v Plačah LC 001 110 390 MP
213 JP 502 390 JP 502 391 LC 001 110 vzporedna pot v Plačah LC 001 110 103 MP
  Dolga Poljana
214 JP 502 410 JP 502 411 JP 502 421 pot na zahodu Dolge Poljane JP 502 421 375 MP
215 JP 502 420 JP 502 421 R II. 444 pot v Dolgo Poljano LC 001 130 895 MP
216 JP 502 430 JP 502 431 JP 502 441 Dolga Poljana–cesta proti Colu Dolga poljana 45 297 MP
217 JP 502 430 JP 502 432 JP 502 431 pot mimo trgovine LC 001 130 55 MP
218 JP 502 430 JP 502 433 JP 502 431 Šmiški konec Dolga poljana 31/A 224 MP
219 JP 502 440 JP 502 441 LC 001 130 pot po vasi JP 502 431 206 MP
  Budanje
220 JP 502 450 JP 502 451 LC 001 130 Pirčevska vas–Šumljak LC 001 130 1050 MP
221 JP 502 450 JP 502 452 LC 001 130 pot mimo zadružnega doma LC 001 130 163 MP
222 JP 502 450 JP 502 453 LC 001 130 odcep do pokopališča pokopališče 95 MP
223 JP 502 450 JP 502 454 LC 001 130 pot pod Lužarjevimi Budanje 80 34 MP
224 JP 502 460 JP 502 461 JP 502 451 odcep v trsnico Vitas Budanje 5/F 220 MP
225 JP 502 470 JP 502 471 LC 001 130 Curkovska–Kodeljska LC 001 140 244 MP
226 JP 502 470 JP 502 472 JP 502 471 Curkovska vas vzhod Budanje 82/B 40 MP
227 JP 502 470 JP 502 473 LC 001 130 pod Kranjčevsko Budanje 30/A 203 MP
228 JP 502 470 JP 502 474 LC 001 130 pot okrog zadružnega doma JP 502 452 79 MP
229 JP 502 470 JP 502 476 LC 001 130 odcep do šole JP 502 478 102 MP
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230 JP 502 470 JP 502 477 LC 001 130 Brith–Ravne LC 001 140 389 MP
231 JP 502 470 JP 502 478 LC 001 130 Pevcovi–Mikletova kapelica LC 001 140 192 MP
232 JP 502 470 JP 502 479 LC 001 130 zahodni del Britha Budanje 76 36 MP
233 JP 502 480 JP 502 481 LC 001 140 Žgavska–Sv. Ahacij cerkev Sv. Ahacij 663 MP
234 JP 502 480 JP 502 482 LC 001 140 odcep Korenov boršt Budanje 127 106 MP
235 JP 502 480 JP 502 483 LC 001 140 odcep Severska Budanje 138 152 MP
236 JP 502 480 JP 502 484 JP 502 483 odcep Duplje vodohram 100 MP
237 JP 502 480 JP 502 486 LC 001 140 Lukcovi–Zmago Budanje 121 39 MP
238 JP 502 480 JP 502 487 LC 001 140 odcep Klanec JP 502 501 31 MP
239 JP 502 490 JP 502 491 R II. 444 avtobusna postaja Log–Krašna Budanje 1/L 273 MP
240 JP 502 500 JP 502 501 LC 001 140 odcep Curkovska–Severska JP 502 471 332 MP
241 JP 502 510 JP 502 511 R II. 444 R II. 444–odlagališče–Dolenje LC 458 460 1645 MP
  Višnje, Bela, Podkraj, Hrušica
242 JP 502 520 JP 502 521 R III. 621 Višnje–Bela JP 502 531 2027 MP
243 JP 502 520 JP 502 522 JP 502 521 Rimska cesta Višnje 33 493 MP
244 JP 502 520 JP 502 523 R III. 621 Pot na grič Višnje 11 160 MP
245 JP 502 530 JP 502 531 LC 001 190 pot skozi Belo Bela 3 205 MP
246 JP 502 540 JP 502 541 R III. 621 Podkraj–Vodice LC 001 180 2275 MP
247 JP 502 550 JP 502 551 LC 001 190 pot skozi Podkraj LC 001 190 189 MP
248 JP 502 550 JP 502 552 LC 001 190 odcep v Podkraju–regionalka R III. 621 75 MP
249 JP 502 560 JP 502 561 Podkraj 107 Štefančiči–Sreboti R III. 621 455 MP
250 JP 502 570 JP 502 571 R III. 621 odcep stara regionalka Podkraj 97 46 MP
251 JP 502 580 JP 502 581 R III. 621 odcep v Hrušici Podkraj 98 370 MP
  Malo Polje, Žagolič, Križna gora
252 JP 502 590 JP 502 591 LC 001 180 Lazarjevo brdo–Suhi vrh kapelica 682 MP
253 JP 502 600 JP 502 601 LC 001 180 Sončna rajda–Škvarči Malo polje 24 795 MP
254 JP 502 610 JP 502 611 M. polje 9/A odcep Dolar JP 502 621 737 MP
255 JP 502 620 JP 502 621 Malo polje 8 pot Poličar LC 001 180 740 MP
256 JP 502 630 JP 502 631 LC 130 120 Strmec–Robar Malo polje 22 400 MP 240
257 JP 502 640 JP 502 641 R III. 936 Žagolič–Strmec JP 630 620 4459 MP 1250
258 JP 502 640 JP 502 642 JP 502 651 odcep Jerinovec gosp.poslopje 155 MP
259 JP 502 640 JP 502 643 JP 502 641 stara cesta Žagolič JP 502 641 243 MP
260 JP 502 640 JP 502 644 JP 502 641 Mikži R III. 936 462 MP
261 JP 502 640 JP 502 645 JP 502 641 Krančar Žagolič 9 355 MP
262 JP 502 650 JP 502 651 JP 502 641 Predgozdnik–Strmec JP 630 620 2471 MP 185
263 JP 502 660 JP 502 661 Malo polje 15 Malo polje–Col R I. 207 1775 MP
  Col
264 JP 502 670 JP 502 671 R I. 207 Hrastova gorica Col 102 148 MP
265 JP 502 670 JP 502 672 R I. 207 pot do Rezniga griča Col 92/D 160 MP
266 JP 502 670 JP 502 673 R I. 207 Zgojne Col 92/C 168 MP
267 JP 502 670 JP 502 674 R I. 207 Mejakovi borovci Col 91/A 122 MP
268 JP 502 670 JP 502 675 R I. 207 pot do Curka miz. delavnica 100 MP
269 JP 502 680 JP 502 681 R I. 207 Stara cesta R I. 207 237 MP
270 JP 502 680 JP 502 682 JP 502 681 Vrh Drag Col 97/B 58 MP
271 JP 502 690 JP 502 691 R I. 207 krožna na trg JP 502 691 97 MP
272 JP 502 700 JP 502 701 JP 502 691 pot na vodiško LC 001 180 211 MP
273 JP 502 700 JP 502 702 LC 001 180 Prekranjca Col 90/E 208 MP
274 JP 502 700 JP 502 703 LC 001 180 Žerivše Col 88/G 263 MP
275 JP 502 710 JP 502 711 R I. 207 pot mimo šole R III. 621 155 MP
276 JP 502 720 JP 502 721 R III. 621 pot v Spodnje Orešje Col 55 244 MP
  Gozd
277 JP 502 730 JP 502 731 R III. 936 pot k Juriju Gozd 27 1150 MP
278 JP 502 730 JP 502 732 JP 502 731 odcep Lemovški grič Gozd 24 925 MP
279 JP 502 730 JP 502 733 JP 502 731 odcep Luknja Gozd 25 296 MP
280 JP 502 740 JP 502 741 R III. 936 Srednja po Makobetih Gozd 2/A 155 MP
281 JP 502 740 JP 502 742 R III. 936 Makobeti–Ruštovi Gozd 1 100 MP
282 JP 502 740 JP 502 743 JP 502 741 Makobeti zgornji Gozd 2/C 75 MP
283 JP 502 750 JP 502 751 R III. 936 pot Škončar makadamska pot 1511 MP
284 JP 502 750 JP 502 752 JP 502 751 pot Žejni Gozd 7 228 MP
285 JP 502 750 JP 502 753 JP 502 761 pot Matečk Gozd 11 184 MP
286 JP 502 760 JP 502 761 JP 502 751 odcep Fratar Gozd 10 481 MP
287 JP 502 770 JP 502 771 R III. 936 Kovšci Gozd 18 180 MP

Kovk, Sinji vrh
288 JP 502 780 JP 502 781 JP 502 641 Žgavčev vrh–Pajerše kapelica 606 MP
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289 JP 502 790 JP 502 791 R III. 936 Kovk–Žgavc makadamska pot 540 MP
290 JP 502 800 JP 502 801 R III. 936 Majerija–Pod strmim dolom obračališče 350 MP
291 JP 502 810 JP 502 811 R III. 936 pot na Sinji vrh Kovk 19/A 1425 MP
292 JP 502 820 JP 502 821 JP 502 811 odcep Peterlini Kovk 6 411 MP
293 JP 502 830 JP 502 831 JP 502 821 odcep Školobrini Kovk 5/A 130 MP
294 JP 502 840 JP 502 841 R III. 936 OŠ Kovk–Urban gozdna cesta 1134 MP
295 JP 502 850 JP 502 851 R III. 936 Žandarini Kovk 2/A 114 MP
  Otlica
296 JP 502 860 JP 502 861 R III. 936 pot Pod mejo Otlica 97 146 MP
297 JP 502 870 JP 502 871 R III. 936 pot na Lahov grič Otlica 105 633 MP
298 JP 502 880 JP 502 881 R III. 936 pot v Dolenji Čebejevec makadamska pot 494 MP
299 JP 502 890 JP 502 891 R III. 936 Angelska gora–Ojstrica Otlica 74 1288 MP
300 JP 502 900 JP 502 901 R III. 936 pot v Gornjo Pristavo gosp. poslopje 152 MP
301 JP 502 910 JP 502 911 R III. 936 Na vrhu–Pod zidom Otlica 83 484 MP
302 JP 502 920 JP 502 921 JP 502 911 odcep Obrtljavec Otlica 81 87 MP
303 JP 502 930 JP 502 931 R III. 936 Otlica–Moljk Otlica 59 501 MP
304 JP 502 940 JP 502 941 R III. 936 Cerkovna–pokopališče–Poljanci garaža 278 MP
305 JP 502 950 JP 502 951 R III. 936 Cerkovna–Kurja vas Otlica 33 603 MP
306 JP 502 960 JP 502 961 R III. 936 Kitajska–Sibirija makadamska pot 900 MP
307 JP 502 970 JP 502 971 JP 502 961 odcep Adamovec Otlica 25 311 MP
  Predmeja
308 JP 502 980 JP 502 981 R III. 936 Bizjak–Obreznica makadamska pot 660 MP
309 JP 502 990 JP 502 991 R III. 936 Pod Klečetom Predmeja 134 482 MP
310 JP 503 010 JP 503 011 R III. 936 Lazarski hrib–Polh Predmeja 123 555 MP
311 JP 503 020 JP 503 021 R III. 936 Pod Grivo–pod Kaplice Predmeja 132 905 MP
312 JP 503 030 JP 503 031 R III. 936 pot na Podmaj spomenik 577 MP
313 JP 503 040 JP 503 041 R III. 936 Dolina–Na griču Predmeja 103 375 MP
314 JP 503 050 JP 503 051 R III. 936 Hotel–Likarji obračališče 500 MP
315 JP 503 060 JP 503 061 JP 503 101 odcep Jurjevše Predmeja 87 251 MP
316 JP 503 070 JP 503 071 JP 503 101 Hotel–Bezjaki LC 001 170 798 MP
317 JP 503 080 JP 503 081 LC 001 170 Polanci–V Bajti Predmeja 23 583 MP
318 JP 503 090 JP 503 091 JP 503 081 odcep Bevk Predmeja 31 241 MP
319 JP 503 100 JP 503 101 R III. 936 Hotel–na starih Lazih Predmeja 85 757 MP
320 JP 503 110 JP 503 111 R III. 936 Predmeja–V Luknji Predmeja 15/A 411 MP
321 JP 503 120 JP 503 121 LC 001 170 Rupa–Korenina Predmeja 30 700 MP
322 JP 503 130 JP 503 131 LC 001 100 pot do čistilne naprave čistilna naprava 336 MP
323 JP 503 140 JP 503 141 LK 001 941 pot ob Lokavščku bajer ob Lokav. 1330 MP
324 JP 503 150 JP 503 151 LK 001 661 Grivška pot LK 001 951 87 MP
325 JP 503 160 JP 503 161 LK 001 951 pot v Grivčah Grivče 11/A 72 MP
326 JP 503 170 JP 503 171 LK 001 521 pešpot ob Hublju do papirnice LK 001 842 573 P
327 JP 503 180 JP 503 181 LC 001 210 pešpot Trnje–Lavričev trg Lavričev trg 231 P
328 JP 503 190 JP 503 191 LK 001 351 pešpot ob vrtcu Ribnik LK 001 381 174 P
329 JP 503 190 JP 503 192 LK 001 371 pešpot po Ribniku vzporedna vzhod JP 503 194 64 P
330 JP 503 190 JP 503 193 LK 001 371 pešpot po Ribniku vzporedna zahod JP 503 194 64 P
331 JP 503 190 JP 503 194 LK 001 361 pešpot po Ribniku (krožna) LK 001 371 187 P
332 JP 503 200 JP 503 201 JP 503 171 pešpot ob vrtcu Hubelj LK 001 934 85 P
333 JP 503 210 JP 503 211 JP 502 021 Andlovec – Ribnik LZ 001 261 576 P

Skupaj dolžina vseh cest: 135,150 km

5. člen
Na koncu 7. člena odloka se doda nov odstavek, ki se

glasi:
“K spremembam in dopolnitvam kategorizacije občin-

skih cest v Občini Ajdovščina, določenih s tem odlokom, je
bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno
pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št.
347-05-3/01 z dne 14. 5. 2002.“

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 343/01-60/98
Ajdovščina, dne 6. junija 2002.

Župan
Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.
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BLED

2903. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Bled za leto 2001

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00) in 16. člena statuta Občine
Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občin-
ski svet občine Bled na 30. seji dne 3. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine

Bled za leto 2001

1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna

Občine Bled za leto 2001.

2. člen
Planirani prihodki in odhodki ter realizirani prihodki in

odhodki za leto 2001 so:

Rebalans 2001 Veljavni Realizacija 2001
rebalans 2001

Prihodki: Davčni prihodki 1.001,150.000 1.003,150.000 1.044,213.880
Nedavčni prihodki 155,716.900 155,716.900 155,595.867
Kapitalski prihodki 87,500.000 87,500.000 31,548.664
Prejete donacije 2,300.000 2,300.000 100.000
Transferni prihodki 65,598.000 65,598.000 35,470.669

Skupaj prihodki 1.312,264.900 1.314,264.900 1.266,929.080

Odhodki: Tekoči odhodki 392,203.800 392,203.800 371,856.118
Tekoči transferi 457,423.660 456,954.135 440,860.446
Investicijski odhodki 425,168.440 427,637.965 349,551.807
Investicijski transferi 77,129.000 77,129.000 74,774.548

Skupaj odhodki 1.351,924.900 1.353,924.900 1.237,042.919

A) Prihodki minus odhodki –39,660.000 –39,660.000 +29,886.161

B) Račun fin. terj. in naložb –200.000 –200.000 +26,308.369

C) Račun financiranja–5,600.000 –5,600.000 –5,453.291

D) Povečanje (zmanjšanje) sr. na računih +45,460.000 +45,460.000 –50,741.239

Uskladitev proračuna (A+B+C+D) – – –

3. člen
Neporabljena sredstva proračuna Občine Bled za leto

2001 v znesku 70,063.000 SIT, se prenesejo v leto 2002,
kot sredstva na računih in se uporabijo za namene, določene
z razporeditvijo neporabljenih sredstev, potrjeno na seji
Občinskega sveta občine Bled.

Stanje na žiro računu na dan 1. 1. 2002 + 20,460.000 SIT
Neporabljena sredstva po zaključnem računu 2001 + 50,741.000 SIT
Spremembe med letom 2001 - 1,138.000 SIT

Stanje na transakcijskem računu na dan 31. 12. 2001 70,063.000 SIT
Točen znesek (70,063.410,38 SIT)

4. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna, račun fi-

nančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, so sestavni
del tega odloka.
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5. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve:

Stanje 1. 1. 2001 15,764.322,22 SIT
Prihodki 121.714,95 SIT
Odhodki 1,693.269,82 SIT

Sredstva za prenos v leto 2001 14,192.767,35 SIT

6. člen
Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 40302-1/99
Bled, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

2904. Odlok o lokacijskem načrtu za plinovod in
kablovod Lesce-Bled

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 26/90, 48/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97)
in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99,
19/00 in 116/00), je Občinski svet občine Bled na 30.
redni seji dne 3. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu za plinovod in kablovod

Lesce-Bled
(za del trase, ki poteka po območju Občine Bled)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin

dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list
RS, št. 4/02) sprejme lokacijski načrt za plinovod na odseku
MRP Lesce – MRP Bled (Koritno) in kablovod Radovljica –
Bled na delu trase, ki poteka po območju Občine Bled.

Lokacijski načrt je izdelal Domplan, d.d. Kranj v febru-
arju 2002 pod številko projekta UD/330-63/98.

2. člen
Lokacijski načrt se nanaša na traso plinovoda vključno z

delovnim pasom, merilno reducirno postajo Koritno ter traso
kablovoda v delu trase, kjer se trasi plinovoda in kablovoda
združita do TP Koritno in vsebuje tekstualni in grafični del.

Tekstualni del lokacijskega načrta vsebuje:
– splošne podatke o lokacijskem načrtu,
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– skladnost s prostorskimi sestavinami planskih aktov

Občine Radovljica in Občine Bled,
– opis funkcije območja,
– opis rešitev križanja in približevanja komunalni in en-

ergetski infrastrukturi,
– prostorske ureditve in varovanje okolja,
– varovanje pred požarom,
– tehnične elemente za zakoličenje trase in objekta

MRP;
– seznam parcel, po katerih poteka trasa plinovoda in

kablovoda in se nahajajo v delovnem pasu,
– oceno stroškov za izgradnjo plinovoda in kablovoda,

– etape izvajanja del,
– pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij.
Grafični del lokacijskega načrta vsebuje:
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in sredn-

jeročnega plana Občine Radovljica in Občine Bled,
– pregledno situacijo, M 1:5000,
– pregledno situacijo s prikazom obstoječe in predvi-

dene komunalne in energetske infrastrukture, M 1:5000,
– ureditveno situacijo s prikazom rabe površin in zavar-

ovanih območij, M 1:1000,
– prikaz trase na katastru, M 1:1000 in 1:2880.

II. OBSEG OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA

3. člen
Območje lokacijskega načrta obsega dele parcel po

katerih bo potekala trasa plinovoda in kablovoda vključno z
delovnim pasom in gradbeno parcelo MRP Koritno.

k.o. Ribno
1396, 1292, 1297, 1298/3, 1299/1, 1301/1,

1359/2, 1301/2, 1300, 1303, 1304, 1307, 1308, 1311,
1312, 1315/1, 1332, 1359/1, 1330/1, 1329, 1341/3,
1342/56, 787, 788, 789, 786, 785, 782, 781, 778,
777, 759, 760, 770, 761, 1378, 763, 765, 766, 767/1,
717, 767/2, 721/2, 721/1, 713, 1375, 705, 704/1,
703/1, 693, 703/3, 703/2, 692/1, 690, 683/2,
1342/61.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen
Funkcija območja
Območje lokacijskega načrta iz tretjega člena tega

odloka se namenja za:
– položitev plinovoda
– izgradnjo MRP Koritno
– položitev kablovoda.

5. člen
Plinovod
Dolžina trase plinovoda znaša 2.890 m, od tega je na

območju Občine Bled 1.150 m.
Napajalni tlak v plinovodu bo 10 bar z možnostjo pov-

išanja na 16 bar.
Plinovod bo izveden iz jeklenih cevi DN150 oziroma

DN 100.
Plinovod bo položen tako, da bo minimalna višina

prekritja znašala 1 m pod nepovoznimi površinami, oziroma
minimalno 1,35 m pod cestami in ostalimi povoznimi površi-
nami.

6. člen
MRP Koritno
Merilno reducirna postaja Koritno bo tipski AB objekt

dimenzij 4,80 x 2 m. Objekt bo ograjen z mrežno ograjo
višine 2,20 m in s tremi vrstami bodeče žice na vrhu ograje,
na oddaljenosti 3 m od objekta.

V objektu bo izvedena redukcija tlaka z 10 bar na 3-4
bar.

7. člen
Kablovod
Dolžina trase kablovoda, ki je predmet tega lokacijske-

ga načrta znaša 2.970 m, od tega je na območju Občine
Bled 1.350 m.
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Kablovod bo sestavljen iz dveh kablov tipske izvedbe
napetosti 20 kV. Položen bo na globini 0,80 m.

8. člen
Delovni pas
Plinovod in kablovod bosta položena v skupnem jarku

na horizontalni razdalji 50 cm. Širina delovnega pasu znaša
7 m desno in 5 m levo od osi plinovoda gledano od Lesc
proti Koritnem.

Izjemoma je v območju Rekreacijskega centra Šobec
širina delovnega pasu 5 m obojestransko od osi plinovoda
ter v območju naselja Koritno, kjer delovni pas sega do
severovzhodnega roba ceste.

V območju delovnega pasu mora biti urejena deponija
materiala od izkopa, transportne poti in deponija materiala
za vgradnjo. Poseg v zemljišča izven delovnega pasu ni
dovoljen.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN KRAJINSKO
OBLIKOVANJE

9. člen
Na delu trase, ki poteka po plodnem zemljišču, mora

izvajalec zgornjo humusno plast v celotni debelini previdno
odriniti in jo deponirati na ustrezen način, da se ohrani
plodnost zemlje.

Po končani gradnji je izvajalec dolžan vzpostaviti zem-
ljišče v prvotno rabo na urejen način, zlasti pa odstraniti ves
odvečen material ter poravnati in zatraviti zemljišče.

Investitor mora poskrbeti za obnovo poškodovanih poti.
Potrebne oznake na zemljiščih, kjer poteka plinovod,

se postavijo v dogovoru z lastniki zemljišč tako, da bodo
čimmanj motile obdelavo.

V območju gozda je dovoljen posek v širini delovnega
pasu, ki se mora po opravljenih delih zasejati s travo.

10. člen
Prečkanje reke Save mora biti izvedeno skladno z

naslednjimi pogoji:
– teme zaščitne cevi plinovoda in kablovoda mora biti

na globini najmanj 1,20 m pod obstoječim dnom struge,
– pod pretočnim profilom vodotoka in min. 5 m

obojestransko morata biti plinovod in kablovod položena v
zaščitni cevi, tako da je možen prehod s težko mehaniza-
cijo,

– v osi prečkanja morajo biti položeni smerni kamni
oziroma ustrezne oznake.

V. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA

11. člen
Križanje in približevanje prometni, komunalni in ener-

getski infrastrukturi mora biti izvedeno skladno s pogoji up-
ravljalcev oziroma tako, kot je to navedeno v tekstualnem
delu lokacijskega načrta.

VI. ETAPE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA

12. člen
Poseg, ki je predmet lokacijskega načrta bo izveden v

eni fazi.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

13. člen
Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih

tega odloka, so obveznosti investitorjev in izvajalcev med
gradnjo in po njej:

– delo med gradnjo organizirati tako, da ne bo večjih
zastojev na prometnem omrežju,

– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno
onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza,
skladiščenja in uporabe goriv in ostalih škodljivih snovi. Ob
morebitni nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to us-
posobljenih delavcev,

– pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe
infrastrukture skupaj z upravljalci,

– omogočiti dostop do vseh zemljišč med gradnjo,
– zavarovati gradbišče, tako da bodo zagotovljeni var-

nost in nemotena uporaba sosednjih objektov in zemljišč,
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem

možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje in obratovanja plinovoda, MRP in kablovoda.

VIII. TOLERANCE

14. člen
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odsto-

panja poteka trase plinovoda in kablovoda tako, da le-ta še
vedno poteka v območju lokacijskega načrta, določenega v
grafičnem delu prostorskih sestavin občinskih planov.

Lokacija MRP Koritno lahko odstopa od predvidene v
tem lokacijskem načrtu, vendar le vzdolž trase plinovoda.

Tlorisne dimenzije objekta MRP Koritno lahko odstopa-
jo od navedenih ±1 m.

IX. NADZOR

15. člen
Izvajanje tega odloka nadzira Inšpektorat Republike

Slovenije za okolje in prostor.

X. KONČNE DOLOČBE

16. člen
Lokacijski načrt je na vpogled pri službi, pristojni za

urejanje prostora v Občini Bled.

17. člen
Trasa plinovoda in kablovoda poteka preko območja

Občine Radovljica in Občine Bled. Občinski svet občine
Bled sprejme odlok o lokacijskem načrtu za del trase, ki
poteka po območju Občine Bled.

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

nem listu R Slovenije.

Št. 01503-6/2002
Bled, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.
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2905. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
krajevnih skupnostih v Občini Bled

Na podlagi 18. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 109. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) ter 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št.
33/99, 19/00 in 116/00), je Občinski svet občine Bled na
30. redni seji dne 3. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih

skupnostih v Občini Bled

1. člen
V odloku o krajevnih skupnostih v Občini Bled (Uradni

list RS, št. 46/96) se besedilo 4. člena spremeni in glasi:

“Svet krajevne skupnosti Bled šteje sedem članov.

Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Bled se
oblikujejo 3 volilne enote.

1. volilna enota obsega prostorska okoliša 0023 in
0024.

V tej volilni enoti se voli en član sveta.

2. volilna enota obsega prostorske okoliše 0001,
0002, 0010, 0011, 0012, 0013, 0018, 0019, 0020,
0021, 0022 in 0085.

V tej volilni enoti se voli tri člane sveta.

3. volilna enota obsega prostorske okoliše 0003,
0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0086, 0087 in
0088.

V tej volilni enoti se voli tri člane sveta.“

2. člen
Za sedanjim 6. členom se doda novi 6. člen, ki se

glasi:

“Svet krajevne skupnosti Rečica šteje pet članov.

Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje
ena volilna enota, ki zajema prostorske okoliše 0014, 0015,
0016, 0017, 0025 in 0026.

V volilni enoti se voli pet članov sveta.“

Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji

dan po objavi v Uradnem listu RS, Krajevna skupnost Reči-
ca pa se konstituira po rednih volitvah v svete krajevnih
skupnosti.

Št. 01505-2/2002
Bled, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

2906. Spremembe in dopolnitve statuta
Občine Bled

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Obči-
ne Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00), je
Občinski svet občine Bled na 30. redni seji dne 3. 7. 2002
sprejel

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

1. člen
V statutu Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00

in 116/00) se prvi odstavek 2. člena spremeni, tako, da se
glasi:

Na območju Občine Bled so ustanovljeni ožji deli obči-
ne, ki zajemajo naslednje krajevne skupnosti: Bled, Bohinj-
ska Bela, Gorje, Rečica, Ribno in Zasip. Krajevne skupnosti
so pravne osebe. Naloge, organizacija in delovanje ter prav-
ni status ožjih delov Občine Bled so določeni s tem statutom
in odlokom občine. Premoženje, s katerim upravljajo, je last
občine, razen premoženja, ki ga je pridobila s sredstvi kraja-
nov (donacije, darila, samoprispevki). Krajevna skupnost
nastopa v pravnem prometu v okviru nalog, ki so določene s
tem statutom, oziroma odlokom.

2. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni, tako, da se glasi:

(1) Imena in območja ožjih delov občine so:

1. Krajevna skupnost Bled, ki obsega območje mesta
Bled.

2. Krajevna skupnost Bohinjska Bela, ki obsega obmo-
čje naslednjih naselij: Bohinjska Bela, Obrne, Slamniki in
Kupljenik.

3. Krajevna skupnost Gorje, ki obsega območje na-
slednjih naselij: Grabče, Krnica, Mevkuž, Podhom, Poljšica
pri Gorjah, Perniki, Radovna, Spodnje Gorje, Spodnje Laze,
Višelnica, Zgornje Gorje, Zgornje Laze.

4. Krajevna skupnost Rečica, ki obsega območje na-
selja Rečica.

5. Krajevna skupnost Ribno, ki obsega območje na-
slednjih naselij: Bodešče, Koritno, Ribno, Selo pri Bledu.

6. Krajevna skupnost Zasip.

3. člen
Ta sprememba in dopolnitev statuta začne veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
Krajevna skupnost Rečica pa se konstituira po rednih voli-
tvah v svete krajevnih skupnosti.

Št. 01503-2/99
Bled, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.
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BREZOVICA

2907. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95,
20/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98,
74/98, 59/99, 70/00) in 16. člena statuta Občine
Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski
svet občine Brezovica na 28. redni seji, ki je bila 20. 6.
2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Ukine se javno dobro na zemljišču parc. št. 3533/9

k.o. Brezovica – pot v izmeri 133 m2.

2
Parcela navedena v 1. točki tega sklepa postane s tem

sklepom last Občine Brezovica.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 31/2002
Brezovica, dne 4. julija 2002.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

2908. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95,
20/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98,
74/98, 59/99, 70/00) in 16. člena statuta Občine Br-
ezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski
svet občine Brezovica na 28. redni seji ki je bila 20. 6.
2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1
Ukine se javno dobro na zemljišču parc. št. 2700/4

k.o. Brezovica – v izmeri 146 m2.

2
Parcela navedena v 1. točki tega sklepa postane s tem

sklepom last Občine Brezovica.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35/2002
Brezovica, dne 4. julija 2002.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

BREŽICE
2909. Program priprave sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Brežice za obdobje 1986–1990 za
»Zavarovanje območja Krške vasi pred
poplavami«, – dopolnitev 2002

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju
in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
49/99) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana

Občine Brežice za obdobje 1986–1990 za
»Zavarovanje območja Krške vasi pred

poplavami«, – dopolnitev 2002

I. VSEBINA PROGRAMA PRIPRAVE

1. člen
S tem programom se določi:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje
1986–2000 in družbenega plana razvoja Občine Brežice za
srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Breži-
ce z dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 41/87, 13/88, Uradni
list RS, št. 37/94, 29/)6, 77/97, 79/97, 47/98, 10/99,
59/00, 27/01, 50/01 in 4/02; v nadaljevanju: spremembe in
dopolnitve občinskega prostorskega plana – SDOPP) in stro-
kovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti za SDOPP;

– organizacija priprave SDOPP v letu 2002;
– subjekti vključeni v postopek sprejemanja SDOPP v

letu 2002 ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje;
– terminski plan priprave in sprejemanja SDOPP v letu

2002;
– sredstva za izvedbo SDOPP v letu 2002.

II. VSEBINA IN OBSEG SDOPP V LETU 2002

2. člen
SDOPP v letu 2002 se v vsebinskem smislu pripravijo

tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št.18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr)
ter navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih
podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni
list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA) in strokovno pripo-
ročilo o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega druž-
benega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi
prostorskih sestavin planskih aktov občin ter ugotavljanje
njihove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sesta-
vin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS.

Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov se nanaša na uskladitev obstoječe rabe zem-
ljišč z dejanskimi potrebami za zavarovanje območja Krške
vasi pred poplavami v Občini Brežice.

V SDOPP se bodo upoštevale utemeljene pobude in
predlogi občanov, lokalne skupnosti, organov, podjetij in
organizacij za namen določitve stavbnih zemljišč za izvedbo
ukrepov za zavarovanje območja Krške vasi pred poplavami.
Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim upošteva-
njem določil NPA.
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3. člen
Potrebne strokovne podlage za SDOPP določi Občina

Brežice na predlog izdelovalca SDOPP v letu 2002.

III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SDOPP V LETU 2002

4. člen
1. Koordinator postopka priprave in sprejemanja

SDOPP bo župan Občine Brežice ter strokovna služba
občine, Odbor za urbanizem in okolje občinskega sveta.

2. Izdelovalca SDOPP ter morebitnih drugih strokovnih
podlag in strokovnih gradiv določi investitor.

IV. SODELUJOČI V PRIPRAVI SDOPP V LETU 2001

5. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopol-

nitev občinskih planskih aktov so:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– Ministrstvo za okolje in prostor;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Urad RS za prostor-

sko planiranje;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za

okolje – Sektor za vodno gospodarstvo;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za

okolje – Sektor za varstvo okolja;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za

okolje – Sektor za varstvo narave;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava RS za rudar-

stvo;
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste –

Sektor za planiranje;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Urad za energetiko;
– Ministrstvo za kulturo – Uprava RS za kulturno de-

diščino;
– Ministrstvo za obrambo – Urad za obrambne zadeve

– Sektor za civilno obrambo;
– Telekom Slovenije – PE Novo mesto;
– Elektro Celje – PE Krško;
– Komunalno podjetje – KOP Brežice;
– Občina Brežice;
– KS Krška vas, Mrzlava vas in KS Čatež.
Kolikor se v postopku priprave SDOPP ugotovi, da je

potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov (v določenem roku), ki niso našteti v
prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi v postopku.

Pred začetkom priprave SDOPP morajo organi in orga-
nizacije na zahtevo Občine posredovati za območje, ki je
predmet SDOPP, posebne strokovne podlage (usmeritve,
kriterije, podlage), ki jih izdelovalec uporabi pri pripravi osnut-
ka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom
ZUN DPP podati svoja mnenja, pogoje ali soglasja v trideset-
ih dneh od sprejema pisne zahteve.

V fazi priprave predloga SDOPP s soglasjem potrdijo
upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpi-
sanem roku ne podajo pogojev, kriterijev, usmeritev ali so-
glasij, se šteje, da jih nimajo in soglašajo s spremembami
predmetnih planskih dokumentov.

V. TERMINSKI PLAN PRIPRAVE IN SPREJEMANJA
SDOPP V LETU 2002

1. Sprejem programa priprave in objava v Uradnem
listu RS po sklenitvi dogovora med investitorjem in Občino
Brežice;

2. Priprava strokovnih podlag na podlagi potrjene pro-
jektne naloge za območje SDOPP Občine Brežice;

3. Pridobivanje predhodnih mnenj, pogojev in usmeri-
tev – 30 dni po izdelavi strokovnih podlag;

4. Izdelava osnutka SDOPP in predhodna obravnava
osnutka s koordinatorji postopka priprave – 20 dni po prido-
bitvi predhodnih pogojev, mnenj in usmeritev;

5. Sklep župana o enomesečni javni razgrnitvi osnutka
SDOPP Občine Brežice – 5 dni po prejemu osnutka na
Občino Brežice;

6. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Breži-
ce in v KS Krška vas, Mrzlava vas ter KS Čatež – 30 dni od
objave v Uradnem listu RS;

7. Javna obravnava se izvede na sedežu KS Krška vas,
Mrzlava vas in KS Čatež – v času trajanja javne razgrnitve;

8. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresira-
ni lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrni-
tve osnutka SDOPP Občine Brežice;

9. Priprava osnutka in pripomb na osnutek SDOPP za
sprejem na Občinskemu svetu – 10 dni po končani javni
razgrnitvi;

10. Občinski svet zavzame na osnovi predloga župana
Občine Brežice stališča do pripomb in predlogov podanih v
času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila strokovne
službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;

11. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskem sve-
tu se izdela usklajeni osnutek SDOPP oziroma dopolnitve in
popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale
utemeljene pripombe in predlogi ter se ga posreduje v so-
glasja subjektom iz 5. člena tega programa priprave – 15
dni po opredelitvi Občinskega sveta do pripomb iz javne
razgrnitve;

12. Pridobivanje soglasij subjektov iz 5. člena tega
programa priprave – 30 dni po prejemu vloge;

13. Po prejetju soglasij župan osnutek SDOPP pošlje
na MOP, Urad RS za prostorsko planiranje s predlogom za
ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS
– 5 dni po prejetju soglasij;

14. Vlada RS sprejme sklep o usklajenosti sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči
republiškega prostorskega plana – 45 dni po prejemu vlo-
ge;

15. Župan posreduje usklajeni predlog SDOPP s skle-
pom Vlade RS Občinskemu svetu v sprejem;

16. Objava v Uradnem listu RS.

VI. SREDSTVA ZA PRIPRAVO IN SPREJEM SDOPP V
LETU 2002

Za pripravo navedenih sprememb in dopolnitev občin-
skih planskih aktov, za pripravo strokovnih podlag in drugih
strokovnih gradiv ter za organizacijske in druge stroške po-
trebna sredstva zagotovi investitor.

VII. ZAČETEK VELJAVNOSTI
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne

veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 352-367/02
Brežice, dne 28. junija 2002.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.
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CELJE

2910. Odlok o začasni razglasitvi izjemnih dreves za
dendrološke naravne spomenike v Mestni občini
Celje

Na podlagi 50. člena zakona o ohranjanju narave (Ura-
dni list RS, št. 56/99 in 31/00), ter na podlagi 17. in 61.
člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je
Mestni svet mestne občine Celje, na seji dne 27. 6. 2002
sprejel

O D L O K
o začasni razglasitvi izjemnih dreves za

dendrološke naravne spomenike v Mestni občini
Celje

I. TEMELJNI DOLOČBI

1. člen
(1) Z namenom, da bi ohranili in zagotovili posebno

varstvo izjemnih dreves, kot delov narave, se začasno raz-
glaša izjemna drevesa za dendrološke naravne spomenike.

(2) Začasno zavarovana izjemna drevesa imajo zaradi
svojih značilnosti, kot so lega v prostoru, debelina, višina,
starost, redkost, razrast ali ohranjenost, posebno veliko eko-
loško, znanstveno, pričevalno, kulturno in zgodovinsko vred-
nost.

2. člen
Med dendrološke naravne spomenike sodijo drevesa,

ki po svoji obliki, velikosti, obsegu, položaju, zgodovinski ali
kakšni drugi značilnosti, predstavljajo naravno in kulturno
vrednost prostora.

II. RAZGLASITEV

3. člen
Seznam vseh začasno zavarovanih dendroloških narav-

nih spomenikov razglašenih s tem odlokom, njihove lokaci-
je, meje območja rastišča, fotodokumentacija, lastništvo,
opis lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev in varstveni režim,
so navedeni v elaboratu »Strokovne osnove za razglasitev
dendroloških spomenikov v Mestni občini Celje« (številka
NC 571/01 z dne marec 2001), ki je sestavni del tega
odloka. Sestavni del tega odloka so tudi karte TTN in PKN v
merilu 1: 5 000 in zbirna karta v merilu 1:25 000 na kateri
so vrisani dendrološki naravni spomeniki.

4. člen
Za dendrološke naravne spomenike se začasno raz-

glasijo:
1. PLEVČAKOV HRAST NA HUDINJI
Hrast dob (Quercus robur L.)
Lokacija: parc. št. 885/2, 885/1, k.o. SP. Hudinja;
2. PLATANA PRI HOTELU ŠTORMAN
Javorolistna platana (Platanus acerifolia Willd.)
Lokacija: parc. št. 361, 358/4, k.o. Celje;
3. PLATANA PRI ZGORNJEM LANOVŽU
Javorolistna platana (Platanus acerifolia Willd.)
Lokacija: parc. št. 614/4, k.o. Ostrožno;
4. MEDLOŠKA PLATANA I.
Javorolistna platana (Platanus acerifolia Willd.)
Lokacija: parc. št. 1948/1, k.o. Medlog

5. MEDLOŠKA PLATANA II.
Javorolistna platana (Platanus acerifolia Willd.)
Lokacija: parc. št. 1566/6, 1566/7, k.o. Medlog
6. MEDLOŠKA PLATANA III.
Javorolistna platana (Platanus acerifolia Willd.)
Lokacija: parc. št. 1566/6, 1566/2, k.o. Medlog
7. DUGLAZIJA V PEČOVNIKU I.
Duglazija (Pseudotsuga menzensii Francol)
Lokacija: parc. št. 1333/1, k.o. Zagrad
8. DUGLAZIJA V PEČOVNIKU II.
Duglazija (Pseudotsuga menzensii Francol)
Lokacija: parc. št. 1333/1, k.o. Zagrad
9. BUKEV POD GRMADO
Bukev (Fagus sylvatica L.)
Lokacija: parc. št. 1165, k.o. Zagrad
10. HRAST OB ULICI MESTA GROEWENBROICH I.
Hrast dob (Quercus robur L.)
Lokacija: parc. št. 563/1, k.o. Ostrožno
11. HRAST OB ULICI MESTA GROEWENBROICH II.
Hrast dob (Quercus robur L.)
Lokacija: parc. št. 563/1, k.o. Ostrožno
12. BOŠTJANOV HRAST I.
Hrast graden (Quercus petraea Liebl.)
Lokacija: parc. št. 314/2, 351, k.o. Šmiklavž
13. BOŠTJANOV HRAST II.
Hrast graden (Quercus petrae Liebl.)
Lokacija: parc. št. 349/2, 349/1, 351, k.o. Šmiklavž
14. MARTUNOVA HRUŠKA
Hruška (Pyrus sp.)
Lokacija: parc. št. 1160/2, 1169/3, k.o. Bukovžlak
15. PLATANA PRI ŽELEZNIŠKI POSTAJI V CELJU
Javorolistna platana (Platanus acerifolium Willd.)
Lokacija: parc. št. 2220, k.o. Celje
16. INTIHARJEVA LIPA
Lipa (Tilia platyphyllos Scop.)
Lokacija: parc. št. 883/6, k.o. Sp. Hudinja
17. HRAST PRI MLINARJEVEM JANEZU I.
Hrast dob (Quercus robur L.)
Lokacija. parc. št. 615, k.o. Teharje
18. HRAST PRI MLINARJEVEM JANEZU II.
Hrast dob (Quercus robur L)
Lokacija: parc. št. 615, k.o. Teharje
19. BELI GABER PRI MLINARJEVEM JANEZU
Beli gaber (Carpinus betulus L.)
Lokacija: parc. št. 615, k.o. Teharje
20. BUKEV NA ANSKEM VRHU
Bukev (Fagus sylvatica L.)
Lokacija: parc. št. 1135, k.o. Celje

5. člen
(1) Seznam začasno zavarovanih dendroloških narav-

nih spomenikov je možno dopolniti s sklepom Mestnega
sveta mestne občine Celje na predlog župana.

(2) Začasno zavarovani dendrološki naravni spomeniki
iz 4. člena tega odloka so sestavni del prostorskega plana
Mestne občine Celje.

III. VARSTVENI REŽIM

6. člen
(1) Varstveni režim je seznam prepovedi in omejitev

oziroma pogojno možnih dejanj oziroma posegov na dreve-
su in na območju njegovega rastišča. Vse omejitve imajo za
cilj ohranitev lastnosti in celovitosti dendroloških naravnih
spomenikov.



Stran 6330 / Št. 60 / 10. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije

(2) Za začasno zavarovane dendrološke naravne spo-
menike razglašene s tem odlokom se uporabljajo posebni
varstveni režimi.

7. člen
(1) Prepovedano je:
– podreti zavarovano drevo;
– sekati, obsekavati, lomiti oziroma drugače nasilno

uničevati ali poškodovati drevesa ali njihova debla, koreni-
ne, veje;

– trajno spreminjati življenjske razmere na rastišču,
(npr. odstraniti zemljo, odkrivati korenine, zasipavati deblo,
zasipavati rastišče oziroma površino nad koreninami, obča-
sno ali stalno poplavljati rastišče, spreminjati višino talne
vode, kislost oziroma alkalnost tal, spuščati škodljive tekoči-
ne ali plinaste snovi na rastišču ter odlagati odpadne snovi);

– trajno spreminjati osenčenost dreves in rastišča (npr.
razgaljati krošnjo ali deblo, zasenčiti drevesa s stavbami ali
napravami ipd.);

– obešati ali postavljati tuja telesa na deblo, korenine
ali veje (npr. svetilke, nosilce žičnih vodov, table, omarice,
antene, razgledišča, stopnice ipd.);

– zgraditi stalne objekte ali zgradbe na območju nepo-
srednega rastišča drevesa;

– parkiranje vozil na rastišču drevesa.
(2) Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev se kaznuje za

prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pravne osebe pa z denarno kaznijo 50.000 tolarjev.

(3) Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstav-
kom tega člena.

8. člen
(1) S soglasjem Zavoda Republike Slovenije za varstvo

narave – območna enota Celje je možno:
– izvajati sanitarne ukrepe (npr. odstranjevati veje in

vrhove, povezovati deblo in veje, utrjevati podlago, zatirati
škodljivce ipd.);

– izvajati nekatera dela na rastišču (npr. zasajati grmo-
vje, drevje ali trave ipd.), če ne ogrožajo dreves in škodujejo
rastišču;

– postavljati manjše stalne objekte (npr. spominska
obeležja, vodnjake, svetilke, klopi ipd.) na območju nepo-
srednega rastišča, če ne ogrožajo dreves in njihovega rasti-
šča;

– nabirati cvetove ali plodove oziroma semena;
– znanstveno raziskovanje, ki ne vpliva na biološko

stanje drevesa (npr. dendrološke meritve ipd.);
– ustrezno gospodarsko izkoriščanje, ki ne prizadene

dendrološkega spomenika (npr. jemanje semen ali plodov
za razmnoževanje ipd.);

– izvajati vzdrževalna dela na parkiriščih, dvoriščih, stav-
biščih in ob cestah.

(2) Fizična ali pravna oseba, ki želi na začasno zavaro-
vanih dendroloških naravnih spomenikih navedenih v tem
odloku izvesti posege, mora predhodno pridobiti dovoljenje
Upravne enote Celje. Dovoljenje za poseg se izda na podla-
gi naravovarstvenega soglasja Zavoda Republike Slovenije
za varstvo narave – območna enota Celje.

(3) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če izvede
posege na začasno zavarovanem dendrološkem naravnem
spomeniku brez soglasja Zavoda RS za varstvo narave –

enota Celje, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno
kaznijo 50.000 tolarjev.

(4) Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, če izvede posege na začasno zavaro-
vanem dendrološkem naravnem spomeniku brez soglasja
Zavoda RS za varstvo narave – enota Celje.

9. člen
Za vsak poseg v prostor na parcelah navedenih v 4. čle-

nu tega odloka in za katerega je potrebno pridobiti upravno
dovoljenje po predpisih o urejanju prostora in drugih predpi-
sih, je predhodno potrebno pridobiti tudi naravovarstveno
soglasje Zavoda RS za varstvo narave – enota Celje.

IV. RAZVOJNE USMERITVE

10. člen
Začasno zavarovani dendrološki naravni spomeniki se

urejajo v skladu s programom, ki ga pripravi Zavod RS za
varstvo narave – enota Celje, v roku 3 mesecev po sprejetju
odloka. Dendrološke naravne spomenike se označi z us-
treznimi oznakami in po potrebi fizično zaščiti.

11. člen
(1) Pravne in fizične osebe imajo pravico do odškodni-

ne, če se jim zaradi omejitev in prepovedi, ki izhajajo iz
varstvenega režima bistveno poslabšajo obstoječi pogoji za
pridobivanje dohodka oziroma za življenje in delo in tega ni
mogoče nadomestiti z dovoljeno dejavnostjo v okviru var-
stvenega režima, ki je za naravni spomenik določen.

(2) Oseba, ki želi uveljavljati odškodnino ima pravico
vložiti zahtevo za odškodnino v enem letu po prejemu odloč-
be izdane na podlagi predpisa, ki je povzročil spremembo
razmer.

(3) Višina nadomestilo se določi po postopku, ki ga
določa zakon, ki ureja razlastitev nepremičnin.

(4) Zavezanec za plačilo odškodnine je Mestna občina
Celje.

12. člen
Mestna občina Celje se zavezuje pokrivati stroške, ki

nastanejo za označevanje dreves s predstavitveno tablo,
morebitno fizično zaščito in zaradi vzdrževalnih ter negoval-
nih ukrepov na zavarovanih drevesih, ne glede na njihovo
lastništvo.

V. NADZOR

13. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja

Inšpektorat Mestne občine Celje v skladu z odlokom o ko-
munalnem nadzoru (Uradni list RS, št. 39/92, 66/99).

VI. PREHODNE DOLOČBE

14. člen
Občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko

pravne zadeve, izvede vpis razglašenih dendroloških narav-
nih spomenikov v zemljiško knjigo.

15. člen
Mestna občina Celje bo v roku 1 leta po sprejetju

odloka označila vsa zavarovana drevesa z ustreznimi pred-
stavitvenimi tablami.
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16. člen
Mestna občina Celje pošlje obvestilo lastnikom oziro-

ma imetnikom pravice uporabe zemljišč, ki se nahajajo v
območju spomenika, s katerim jih seznani z režimom var-
stva, s posameznimi omejitvami in prepovedmi ter razvojnimi
usmeritvami spomenika.

17. člen
Začasna razglasitev izjemnih dreves za dendrološke

spomenike velja za dobo 2 let.

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

nem listu RS.

Št. 66000/0005/2001
Celje, dne 27. junija 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

2911. Odlok o spremembi območij naselij Slatina v
Rožni dolini in Gorica pri Šmartnem

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 8. člena
zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
(Uradni list RS, št. 5/80) in 17. člena statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98,
28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 27. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi območij naselij Slatina v Rožni

dolini in Gorica pri Šmartnem

1. člen
Meja med naseljema Slatina v Rožni dolini in Gorica pri

Šmartnem se spremeni tako, da se izločijo hišne številke:
– Slatina v Rožni dolini 22, p.št. *91 k.o. Šmartno,
– Slatina v Rožni dolini 23, p.št. *69 k.o. Šmartno,
– Slatina v Rožni dolini 24, p.št. 664/5 k.o. Šmartno,
iz naselja Slatina v Rožni dolini in se priključijo k naselju

Gorica pri Šmartnem.

2. člen
Nova meja med naseljema Slatina v Rožni dolini in

Gorica pri Šmartnem poteka po parcelni meji in je razvidna v
grafičnem prikazu registra prostorskih enot, ki ga vodi Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska
uprava Celje (v nadaljnjem besedilu: Območna geodetska
uprava).

3. člen
Stavbe s hišnimi številkami iz 1. člena se zaradi spre-

memb, ki jih določa ta odlok, preoštevilčijo v skladu z veljav-
nimi predpisi.

4. člen
Območna geodetska uprava izvede vse potrebne spre-

membe v evidenci hišnih številk in registru prostorskih enot,
izdela seznam o preoštevilčbi objektov ter ga posreduje
vsem pristojnim uporabnikom.

5. člen
Lastniki stavb morajo namestiti nove tablice s hišno

številko najpozneje v 2 mesecih po uveljavljeni spremembi
in odstraniti stare v roku 1 leta. V tem času pa sta lahko na
stavbi stara in nova tablica.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 34406-3/2002
Celje, dne 17. junija 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

2912. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 17. čle-
na statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na 35.
seji dne 27. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi

za nepremičnine, označene z naslednjimi parc. št.:

A) parc. št. 1390/2, cesta 1245 m2, vpisane v vložek
št. 479, k.o. Šmiklavž;

B) parc. št. 299/3, cesta 93 m2, vpisana v vložek št.
563, k.o. Medlog;

– parc. št. 299/4, cesta 31 m2, vpisana v vložek št.
563, k.o. Medlog;

– parc. št. 294/3, cesta 132 m2, vpisana v vložek št.
563, k.o. Medlog;

– parc. št. 1537/14, cesta 103 m2, vpisana v vložek
št. 563, k.o. Medlog;

– parc. št. 2101/3, cesta 207 m2, vpisana v vložek št.
563, k.o. Medlog;

– parc. št. 2101/5, cesta 648 m2, vpisana v vložek št.
563, k.o. Medlog;

– parc. št. 2101/8, cesta 441 m2, vpisana v vložek št.
563, k.o. Medlog;

– parc. št. 2101/9, cesta 369 m2, vpisana v vložek št.
563, k.o. Medlog;

– parc. št. 2167/2, cesta 1183 m2, vpisana v vložek
št. 563, k.o. Medlog;

– parc. št. 2169, cesta 1092 m2, vpisana v vložek št.
563, k.o. Medlog;

– parc. št. 2098/13, neplodno 1952 m2, vpisana v
vložek št. 595, k.o. Medlog.

    2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti

značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo lastnina Mestne
občine Celje.
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    3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 46503/00066/2001/0008-VD
Celje, dne 27. junija 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

2913. Sklep o brezplačnem prenosu zemljišč na
Republiko Slovenijo

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Ura-
dni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00 in 108/01) je Mestni svet mestne občine Celje na
35. seji dne 27. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o brezplačnem prenosu zemljišč na

Republiko Slovenijo

I
Dovoli se vknjižba lastninske pravice na zemljiščih, oz-

načenih s parc. št.:

parc. št. kultura površina m2 vl. št. k.o.

299/3 cesta 93 m2 563 Medlog
299/4 cesta 31 m2 563 Medlog
294/3 cesta 132 m2 563 Medlog
1537/14 cesta 103 m2 563 Medlog
2101/3 cesta 207 m2 563 Medlog
2101/5 cesta 648 m2 563 Medlog
2101/8 cesta 441 m2 563   Medlog
2101/9 cesta 369 m2 563   Medlog
2167/2 cesta 1183 m2 563   Medlog
2169   cesta 1092 m2 563   Medlog
2098/13 neplodno  1952 m2 595   Medlog

na ime Mestna občina Celje do celote, s čimer odpade
zakonska prepoved pravnega prometa s temi parcelami.

II
Mestni svet mestne občine Celje sprejme sklep, da se

zemljišča iz točke I. tega sklepa v skupni izmeri 6251 m2,
neodplačno prenesejo na Republiko Slovenijo zaradi grad-
nje avtocestnega priključka Celje – zahod, povezovalne ce-
ste in oskrbnega centra Lopata, in dovoli vknjižba lastninske
pravice v korist Republike Slovenije skladno z določili zako-
na o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in uredbe o
kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98,
48/99, 102/99, 69/00, 79/00, 97/00, 62/01 ter
82/01).

III
Mestni svet mestne občine Celje pooblašča župana

Mestne občine Celje za podpis pogodbe o neodplačnem
prenosu zemljišč iz I. točke sklepa na Republiko Slovenijo.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 46503/00060/2001/0008
Celje, dne 27. junija 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

2914. Program priprave zazidalnega načrta
Štore II – gospodarska cona

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in
117/00) je župan Mestne občine Celje sprejel

P R O G R A M
priprave zazidalnega načrta
Štore II – gospodarska cona

1. člen
Izhodišča in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev

zazidalnega načrta
Za območje bivše Železarne Štore je bil v letu 1968

izdelan in sprejet zazidalni načrt Štore II. (Odlok je bil objav-
ljen v Uradnem vestniku Celje št. 30/68). Zazidalni načrt je
bil izdelan izključno za potrebe tedanje železarne in ne daje
možnosti za druge gospodarske dejavnosti.

V skladu z določili programskih zasnov iz prostorskih
sestavin plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje (Uradni list
SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) – Celjske-
ga prostorskega plana je območje med železniško progo,
Voglajno ter Teharsko cesto (sedaj glavno mestno cesto),
opredeljeno s šifro 90202 za proizvodne in servisne dejav-
nosti.

Iz navedenih opredelitev prostorskega plana torej izha-
ja, da je mogoče območje zazidalnega načrta bivše železar-
ne nameniti tudi za drugačne gospodarske dejavnosti, seve-
da ob pogoju sprememb in dopolnitev osnovnega zazidalne-
ga načrta.

Časovni odmik od časa izdelave ZN in spremenjene
gospodarske razmere ter stečaji podjetij so glavni razlog za
pobudo k spremembam in dopolnitvam dela območja zazi-
dalnega načrta oziroma k izdelavi novega zazidalnega načrta
in razveljavitvi zgoraj navedenega, izdelanega za Železarno
Štore. Po stečaju nekaterih podjetij so namreč objekti in
zemljišča postali last novih podjetnikov katerih proizvodni in
poslovni programi so drugačni od osnovnih, ki so predpisani
v zazidalnem načrtu. Poleg tega je prišlo do sprememb v
funkcionalnih zemljiščih, dovoznih in parkirnih površinah ter
priključkih na komunalno in energetsko infrastrukturo.

2. člen
Predhodno izdelane strokovne podlage in usmeritve

Predhodno pripravljene programske zasnove in veljav-
na občinska planska dokumentacija, ki morajo biti upošteva-
ne pri izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načr-
ta, so:
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– prostorske sestave dolgoročnega plana Občine Ce-
lje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske
sestave srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št.
40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),

– programske usmeritve posameznih lastnikov zemljišč,
– strokovne podlage vodnogospodarskih ureditev za

območje ZN Železarna Štore II,
– usmeritve iz Prometne študije mesta Celja.

3. člen
Območje urejanja oziroma obseg sprememb in dopolnitev

zazidalnega načrta oziroma zazidalnega načrta Štore II -
gospodarska cona

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidal-
nega načrta zajema območje nekdanje Železarne Štore II, ki
teritorialno pomeni zemljišča med reko Voglajno, Teharsko
cesto in železniško progo Celje-Maribor na severu in cesto
Lipa Štore-Svetina na vzhodu. Območje zazidalnega načrta
se razširi tudi za del zemljišč na levem bregu Voglajne, ki
teritorialno predstavljajo zemljišča znotraj meje Mestne obči-
ne Celje in funkcionalno pripadajo obravnavani gospodarski
coni. Prostorsko urejanje tega dela območja je po veljavnih
PIA določeno z odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje
Starega celjskega gradu (Uradni list RS, št. 31/91).

4. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

Zazidalni načrt se pripravi kot izvleček sestavin iz 28.,
29., 31. in 32. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor, navodil o posebnih strokovnih podlagah
in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85) ter 55. in 56. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93).

Osnutek:
a) Tekstualni del
– obrazložitev nameravanih odločitev v navezavi s plan-

skimi odločitvami,
– opis območja in obodne meje,
– seznam parcel in lastnikov,
– opis prostorskih odločitev,
– rešitve in pogoji v zvezi z infrastrukturnimi objekti in

napravami,
– rešitve v zvezi z določitvijo funkcionalnih zemljišč,
– rešitve v zvezi z urejanjem zelenih površin,
– rešitve v zvezi z varovanjem okolja,
– etapnost izvajanja zazidalnega načrta,
– pogoji pristojnih organov in organizacij,
– osnutek odloka.
b) Grafični del
– prikaz iz občinskih planskih aktov,
– prikaz iz veljavnega zazidalnega načrta,
– geodetski načrt z mejo ureditvenega načrta,
– ureditvena situacija,
– po potrebi situacija s prikazi rušitev,
– po potrebi situacija s prikazi zelenih površin,
– rešitve prometnih, komunalnih in energetskih ureditev,
– po potrebi situacija s prikazom gabaritov objektov,
– karakteristični prečni in vzdolžni profili.
Predlog:
Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov se v skla-

du s temi izdela usklajeni predlog, ki mora vsebovati še vsa
predpisana soglasja ter pogoje za določitev funkcionalnih
zemljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se uskla-
dita še grafični del in odlok.

5. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje

in mnenja za pripravo osnutka zazidalnega načrta ter
soglasja k predlogu zazidalnega načrta

– Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in izgrad-
njo Celje (Trg Celjskih knezov 8, Celje),

– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2a, Celje),
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje (Lava 1, Celje),
– ELES – Elektro Slovenija d.o.o. (Hajdrinova ulica 2,

Ljubljana),
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električ-

ne energije d.d. (Vrunčeva 2a, Celje),
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje),
– SŽ-Energetika d.o.o., (Železarska 3, Štore),
– Javne naprave, JP d.o.o. (Teharska 49, Celje),
– RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za

okolje-Območna pisarna Celje (Škvarčeva 4, Celje),
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – In-

špektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi, izpostava Celje (Dečkova 36, Celje),

– Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo – Zdrav-
stveni inšpektorat RS, Območna enota Celje (Trg Celjskih
knezov 9, Celje),

– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, izpo-
stava Celje (Lava 42, Celje),

– Slovenske železnice – Center za nepremičnine SVP
(Ulica XIV. divizije 2, 3000 Celje),

– Geoplin d.o.o. Ljubljana (Cesta ljubljanske brigade
11, Ljubljana).

6. člen
Ker območje gospodarske cone meji na Občino Štore,

je v skladu z 33. členom zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), je potrebno v postopek sprejemanja zazidalnega
načrta vključiti tudi Občino Štore.

7. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja zazidalnega načrta

Osnutek zazidalnega načrta je v fazi izdelave.
Javna razgrnitev bo predvidoma v avgustu in septem-

bru 2002.
Stališča do pripomb – v začetku oktobra.
Obravnava stališč na Mestnem svetu mestne občine

Celje: glede na termin seje v oktobru.
Predlog zazidalnega načrta: 30 dni po sprejetju stališč

do pripomb.
Obravnava predloga zazidalnega načrta – do konca

leta 2002.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
Opomba:
Terminski plan je v večji meri tudi pogojen s sodelova-

njem investitorjev zazidalnega načrta in pridobivanjem
soglasij.

8. člen
Naročnik in investitorji zazidalnega načrta Mestna obči-

na Celje in Ineksa Štore, SŽ Energetika Štore d.o.o., Yulon
d.d., Petrol-Slovenska naftna družba d.d. Ljubljana, Kovis
d.o.o., ITRO d.o.o. Štore in SŽ Valji d.o.o. Štore kot posa-
mezni lastniki objektov in zemljišč v ureditvenem območju
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.

Koordinator pri postopkih sprejemanja zazidalnega na-
črta je Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo
Celje kot pristojna služba za urejanje prostora.
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9. člen
Ta program priprave začne veljati z dnem podpisa žu-

pana Mestne občine Celje.

Št. 35005-1/2000-8
Celje, dne 28. junija 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

CERKNICA

2915. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Cerknica za leto 2001

Na podlagi 62., 96., 97., 98. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02)
in 18. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št.
3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 2. izredni seji
dne 20. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Cerknica za leto 2001

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cerkni-

ca za leto 2001, katerega sestavni del je tudi zaključni račun
sredstev proračunske rezerve.

2. člen
Prihodki, oziroma prejemki in odhodki, oziroma izdatki

proračuna po zaključnem računu za leto 2001 so naslednji:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v 000 SIT
I. Prihodki 1,098.932
II. Odhodki 1,146.950
III. Presežek prihodkov –48.018

B) Račun finančnih terjatev in naložb v 000 SIT
I. Prejemki 38.957
II. Izdatki 500
III. Presežek 38.457

C) Račun financiranja v 000 SIT
I. Zadolževanje 103.402
II. Odplačevanje dolga 93.807
III. Neto zadolževanje 9.595

3. člen
Presežek vseh treh računov po zaključnem računu pro-

računa, v znesku 34.556,49 tolarjev, se prenese v prora-
čun Občine Cerknica za leto 2002.

4. člen
Prenos sredstev proračunske rezerve po zaključnem

računu 0 tolarjev.

5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finan-

čnih terjatev in naložb ter račun financiranja Občine Cerkni-
ca za leto 2001 so sestavni del tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 40303/0001/2002 0003
Cerknica, dne 20. junija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

2916. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto
2002

Na podlagi 29. in 33. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, št.
U-I-13/94-95, 45/94 – odl. US RS, št. U-I -144/94-18 in
Uradni list RS, št. 57/94 ter 14/95, 20/95, 63/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
12/99 – sklep, 16/99 – popravek sklepa, 59/99 – odl.
US, 70/00, 100/00 – sklep US), zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 –
odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US,
79/99, 89/99 – odl. US), zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) 18. člena
statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) ter zako-
na o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002
in 2003 (Uradni list RS, št. 103/01) je Občinski svet občine
Cerknica na 2. izredni seji dne 20. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Cerknica za leto 2002

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Cerknica za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: pro-
račun).

2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt

razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca pri-

hodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki
občine, ki obsegajo davčne, nedavčne prihodke, kapitalske
prihodke, prejete donacije in transferne prihodke. V bilanci
prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo
tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in
investicijske transfere.

Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni
po posameznih natančnejših namenih.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa
prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih
vlog in vsa sredstva danih posojil ter nakup kapitalskih naložb.

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem pre-
sežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhod-
kov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih
terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v raču-
nu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo
načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih prora-
čuna v proračunskem letu.
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3. člen
Predvideni prihodki, oziroma prejemki in odhodki, ozi-

roma izdatki proračuna znašajo:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v 000 SIT
I. Prihodki 1,376.688
II. Odhodki 1,432.788
III. Primanjkljaj 56.100

B) Račun finančnih terjatev in naložb
I. Prejemki –
II. Izdatki 3.900
III. Primanjkljaj 3.900

C) Račun financiranja
I. Zadolževanje 60.000
II. Odplačevanje dolga
III. Neto zadolževanje 60.000

4. člen
Namenski prihodki proračuna: prihodki na stanovanj-

skem področju, najemnine za neprofitna stanovanja in pri-
hodki od upravljanja, turistična taksa, pristojbine za vzdrže-
vanje gozdnih cest, pripadajoči delež odškodnine za spre-
membo namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov, požar-
na taksa, izvirni del prihodkov iz naslova nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča in komunalnega prispevka za
urejanje stavbnih zemljišč, taksa za obremenjevanje vode
ter drugi prihodki iz naslova sofinanciranj tekoče porabe ali
investicijskih nalog proračuna.

Prav tako so namenski prihodki kupnine od prodanega
premoženja, oziroma stavbnih zemljišč, ki so namenijo iz-
ključno za zagotovitev lastne udeležbe pri sofinanciranju
investicij, oziroma investicij.

5. člen
V sredstva proračunske rezerve se v letu 2002 izloči

do višine 6 mio tolarjev, za poplačilo evidentirane obvezno-
sti po zaključnem računu za leto 2001, za odpravo posledic
suše.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z
drugo točko 49. člena zakona o javnih financah, oziroma
drugim odstavkom 120. člena statuta Občine Cerknica,

O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine
500.000 SIT v posameznem primeru, odloča župan.

6. člen
V proračunu občine se del predvidenih proračunskih

prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna
proračunska rezervacija.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporab-
ljajo:

1. za nepredvidene namene, za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva;

2. za namene, za katere se med letom izkaže, da v
proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem ob-
segu.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.

7. člen
Sredstva proračuna se proračunskim porabnikom deli-

jo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru
doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obvezno-
sti, če ni z zakonom, drugim aktom ali s pogodbo med
občino in uporabnikom drugače določeno.

Sredstva za amortizacijo in investicijske transfere se
uporabnikom zagotavljajo do višine, ki je navedena v pose-
bnem delu proračuna.

8. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obvezno-

sti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finan-
čnem načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki je
sestavni del tega odloka.

Neposredni uporabniki morajo pri dogovarjanju o po-
gojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz prora-
čuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene
predpisani za državni proračun, in sicer z določili 17. in 37.
člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2002 in 2003. Uporabniki uporabljajo sredstva za
plačevanje že opravljenih storitev in nabav.

Sredstva občinskega proračuna se lahko uporabijo tu-
di za namene sofinanciranja projektov, ki bodo odobreni, na
podlagi razpisov na državni ravni.

9. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago vero-

dostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obvez-
nost za izplačilo.

V sprejetem proračunu lahko na predlog neposredne-
ga uporabnika organ občinske uprave, pristojen za finance,
znotraj proračunske postavke, ki je določena v sprejetem
proračunu, odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravil-
nega knjiženja porabe.

10. člen
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika

odobri prerazporeditev proračunskih sredstev med konti v
okviru proračunske postavke.

11. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska dela

in vzdrževalna dela ter storitve oddajati s pogodbo na podla-
gi javnega razpisa, v skladu z zakonom o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 39/00).

Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega raz-
pisa, če pogodbena vrednost ne presega 8,000.000 SIT za
oddajo naročila za blago in storitve in 15,000.000 SIT za
oddajo naročila za gradbena dela.

12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

13. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računih Občine

Cerknica razpolaga župan. Prihodki od gospodarjenja s te-
mi sredstvi se vplačujejo v proračun.

14. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

računa izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko
za začasno kritje odhodkov občina likvidnostno zadolži, ven-
dar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina za-
dolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinske-
ga dolga v tekočem proračunskem letu.

O dolgoročni zadolžitvi za investicije odloča občinski
svet.
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15. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča župan.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih po-

djetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so občine,
odloča župan.

16. člen
Nadzorni odbor:
1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine;
2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe občin-

skega proračuna;
3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.

17. člen
Posredni in neposredni uporabniki sredstev občinskega

proračuna so dolžni pripraviti in sprejeti finančne načrte za
tekoče leto v skladu s 27. členom zakona o javnih financah.

Letno poročilo za preteklo leto, skupaj z obrazložitva-
mi, morajo neposredni uporabniki predložiti županu najka-
sneje do 28. februarja tekočega leta.

18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.

Št.40302/0001/2002 0003
Cerknica, dne 20. junija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

2917. Odlok o zazidalnem načrtu za območje Grič za
coni 29C-1 in 31L-1 bencinski servis

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, 19/93, 47/93
in 44/97) ter statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št.
54/95, 51/96 in 62/98) je Občinski svet občine Cerknica
na 2. izredni seji dne 20. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za območje Grič za coni

29C-1 in 31L-1 bencinski servis

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Sprejme se zazidalni načrt za območje Grič za coni 29-

C in 31-L – bencinski servis (v nadaljnjem besedilu: ZN za
29C-1 in 31L-1), ki ga je izdelala area – LINE d.o.o. Cerkni-
ca, Podjetje za prostorski, svetovalni in gradbeni inženiring,
pod številko 2001/ VI–106.

2. člen
Zazidalni načrt za 29-C in 31-L je izdelan v skladu z

odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica za ob-
dobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list RS, št. 51/96).

3. člen
Zazidalni načrt vsebuje:
I.  Uvodne določbe,
II.  Območje obdelave,
III.  Funkcije območja s pogoji izrabe,
IV.  Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikova-

nje,
V.  Pogoji prometnega urejanja,
VI.  Pogoji komunalnega urejanja,
VII.  Pogoji varovanja in izboljšanje okolja,
VIII. Obveznosti investitorjev,
IX. Končne določbe.

4. člen
Sestavni del odloka ZN-a so grafične priloge:
– Izsek iz dolgoročnega plana

Občine Cerknica   M 1: 5000
Prostorske planske celote      

– Prikaz obravnavanega območja     M 1: 5000
– Geodetski načrt

Posnetek obstoječega stanja –
situacija    M 1: 1000

– Meja obravnavanega območja     M 1: 1000
– Programske usmeritve      M 1: 1000
 
– Zazidalno ureditvena situacija     M 1: 500
– Namenska raba       M 1: 1000

– Geodetsko-zazidalna situacija     M 1: 1000
– Hortikulturne ureditve      M 1: 1000
– Prometne rešitve       M 1: 1000
– Požarno-varnostna situacija     M 1: 1000
– Zbirna karta komunalnih vodov     M 1: 500.

II. OBSEG OBMOČJA

5. člen
 Območje se nahaja na vzhodnem delu naselja Cerkni-

ca, ob vstopu iz smeri Bloška polica. Območje je znotraj
urbanistične zasnove Cerknica. Obravnavana cona je za-
snovana na vstopu v naselje na južni strani nove južne raz-
bremenilne ceste.

6. člen
Območje zazidalnega načrta je zaključen kompleks da-

nes prostih površin ob obstoječi cesti – Cesta 4. maja na
njeni južni strani in obsega naslednje parcele:

cona 29C-1: 
izgradnja bencinskega servisa: 1929 del, 1930/1 del,

19030/2 del, 1934/2 del, 1934/4 del, 1935/1 del,
1936/1 del, 1938/1 del in 1927/2 del vse k.o. Cerknica;

izgradnja parkirišča: 1930/1 del, 1934/1 del, 1934/2
del, 1934/3 del, 1935/1 del, 1935/2 del, 1936/1 del,
1936/2 del, 1938/1 del in 1938/2 vse k.o. Cerknica;

cona 31L-1: 1327 del, 1331 del, 1332 del, 1897/1
del, 1904/1 del, 1905/1 del, 1908/1 del, 1909/1 del,
1912/1 del, 1913/1 del, 1916/1 del, 1917/1 del,
1921/1 del, 1924/1 del, 1925/1 del, 1927 del, 1928,
1929 del, 1930/1 del, 2734/12 del in 2738/6 del vse
k.o. Cerknica.
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III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN
KVALITETO GRADITVE

7. člen
Osnovna namembnost območja je plansko opredelje-

na kot območje servisnih dejavnosti z dopolnilnim progra-
mom ter dodatnimi prometnimi površinami.

8. člen
Območje planskih celot 29C-1 in 31L-1 je organsko

povezano iz dveh glavnih funkcionalnih sklopov. Planska
celota 29C-1 je namenjena predvsem izgradnji bencinske-
ga servisa, med tem ko je cona 31L-1 namenjena izgradnji
južne razbremenilne ceste naselja Cerknica. Predlagana re-
šitev izgradnje bencinskega servisa omogoča funkcioniranje
le-tega s priključitvijo na obstoječo Cesto 4. maja ali po
izgradnji južne ceste na novo razbremenilno cesto, zato se
lahko funkcionalna sklopa izvedeta v dveh časovno ločenih
fazah.

Sam kompleks bencinskega servisa ima dve funkcio-
nalni enoti, ki se tudi lahko izvedeta ločeno. Na skupen
dovoz in izvoz sta vezana sklopa: območje bencinskega
servisa ter parkirišče za tovorna vozila.

Delitev na morfološke in funkcionalne sklope:

Planska celota Lokacija  Namenska raba 
funkcionalni sklop: 

29C-1-BS ožje območje Grič Izgradnja bencinskega servisa:
vzhodni del – ob vhodu v kompleks – prodajni objekt,

na južni strani – avto-pralnica,
razbremenilne ceste – avto-mehanična delavnica,

– bife,
– vezni objekt,
– nadstrešnica nad točilnimi mesti,
– nadstrešnica notranjega čiščenja,
– prodaja plina in zbiranje odpadkov,
– pretakalna ploščad z rezervoarji,
– parkirni prostori; 

29C-1- Tpark območje zahodno od Parkirišče za tovorna vozila 

zahodni del – dovoza na nov BS  Koridor trase južne razbremenilne ceste 
31L-1- cesta severno območje 
severni del –

V grafičnem delu so označene lokacije objektov, mani-
pulativnih, urejenih parkirnih in prostih površin z osnovnim
komunikacijskim in infrastrukturnim skeletom območja.

Vrste posegov v prostor 
Osnovna namembnost območja je bencinski servis in

parkirna ploščad. Bencinski servis obsega več objektov, ki
so prilagojeni namenu in postavljeni na skupno prometno
ploščad s prilagojenim prometnim režimom. Izgradnja ben-
cinskega servisa obsega objekte servisne dejavnosti, po-
možnih, skladiščnih in vzporednih prostorov, ureditev plo-
ščadi, prometnih površin, parkirišč za osebna vozila in iz-
gradnjo podzemnih rezervoarjev in objektov zadrževanja in
čiščenja odplak, kakor tudi potrebne infrastrukture.

V okviru parkirne ploščadi pa je možno urediti parkirna
mesta za tovorna vozila različnega namena in velikosti, ki ga
z oznakami fleksibilno prilagajamo glede na trenutne potre-
be tako, da je znotraj območja in ne ruši ureditev celote.

V dokumentu so označene lokacije objektov in uredi-
tev.

9. člen
 
V obravnavanih funkcionalnih sklopih so dovoljeni na-

slednji posegi, kolikor v tem odloku ni drugače določeno:
– novogradnja,
– redno vzdrževanje,
– adaptacije in rekonstrukcije,
– spremembe namembnosti v programskih okvirih,
– gradnja potrebne komunalne in prometne infrastruk-

ture,
– postavitev ograj, delilnih in opornih zidov in barier,
– urejevanje parkovno oblikovanih zelenih površin in

krajinskih ločnic,
– postavitev začasnih objektov za namen osnovne de-

javnosti.

10. člen
Spremembe funkcije posameznih delov območja so

dopustne v takšni meri, da se ne spreminja oziroma ogroža
pretežna namembnost območja. Vpliv novih dejavnosti ne
sme presegati zakonsko dovoljenih vplivov na okolje.



Stran 6338 / Št. 60 / 10. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Pri posegih v okolje, pri katerih se ustvarja nov odnos v
okolju s pričakovanim večjim vplivom na okolje (zrak, tla,
površinske in podzemne vode, krajinsko sliko) in prostor je
potrebno predložiti ustrezne strokovne osnove, na podlagi
katerih se izdelajo smernice za izdelavo lokacijske doku-
mentacije.

V primerih iz prejšnjega odstavka je investitor dolžan
predložiti ekspertize, zlasti kadar gre za tehnično zahtevne
objekte, ter preureditve večjih površin (urbanistično mnenje
ali zasnovo rešitve, krajinsko mnenje, presoja vplivov na
okolje, geološko mnenje, pedološko mnenje in predhodne
pogoje soglasodajalcev, itd.).

11. člen
Gradnja pomožnih objektov, ki jih določa občinski odlok

o pomožnih objektih je dopustna pogojno, kadar v sklopu
obstoječih objektov ni možno zadovoljiti manjkajočih pro-
storskih potreb in ne ovirajo prometnih tokov in osnovne
dejavnosti.

12. člen
Začasni objekti in naprave, namenjeni začasnemu za-

dovoljevanju prostorskih potreb za osnovno dejavnost ob-
močja se lahko postavijo na zemljiščih, kjer v tekočem plan-
skem obdobju ni predviden trajen poseg v prostor. Pogoji za
postavitev začasnih objektov in naprav so analogni pogojem
kot za trajne posege v prostor.

Dovoljenje za postavitev začasnega objekta dovoli
upravni organ in opredeliti do kdaj je začasen objekt lahko
postavljen, kdo ga je dolžan odstraniti, na čigave stroške in v
kakšnem roku.

Urbana oprema odprtega prostora kot so kioski, stojni-
ce, telefonske govorilnice, nadstreški, vetrolovi, klopi, bri-
soleji in zunanje svetilke morajo biti oblikovno poenoteni in
skladni s celotno podobo območja.

13. člen
Večja znamenja in informativne oznake naj bodo pravi-

loma postavljena združeno na skupnih lokacijah, tako da
niso motilna za okoliški ambient ter ne ovirajo prometa,
manipulacije in vzdrževanja komunalnih naprav.

14. člen
Območje ni fizično zavarovano. Dovozi, dostopi ter

navezave na javno cestno omrežje in intervencijski izhodi so
razvidni v grafičnih prilogah.

15. člen
Hortikulturne ureditve
Dosedanja pokrivna raba območja so travniške površi-

ne v odprtem prostoru. Sprememba območja v urbano fun-
kcijo zahteva tudi hortikulturno ureditev, ki sledi značaju
območja in predstavlja logičen prehod v raščen teren v
zaledje, v katerega se vpenja.

Zaradi izpostavljene lege so v grafičnem delu označe-
ne lokacije predpisane zasaditve z visokimi in srednje visoki-
mi avtohtonimi drevesi ter površine, ki se sanirajo z vegeta-
cijskim pokrovom. Vse zelene površine je potrebno ves čas
vzdrževati in jih po potrebi obnavljati. Zelenica med Cesto
4. maja in bencinskim servisom je parkovno urejena.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE

16. člen
Povezave med posameznimi deli območja ter napaja-

nje vseh objektov omogoča načrtovan sistem notranjih cest,
poti in manipulacijskih ploščadi, ki sledi osnovnemu progra-
mu in danostim prostora.

17. člen
Območje je določeno z obodno parcelacijo. Notranja

delitev območja je v dveh delih, kjer se osnovna dejavnost
bencinskega servisa ter parkirišče za tovorna vozila. Notra-
nja parcelacija predvideva možnost delitve po programsko
zaključenih sklopih ali po uporabnikih prostora.

18. člen
Posamezne lokacije objektov, ploščadi in ureditev zno-

traj kompleksa zahteva specifično rešitve, ki so prikazane v
grafičnih prilogah in so obvezno izhodišče projektantom
posameznih objektov ali površin. Za realizacijo predvidenih
posegov ni potrebno odstraniti nobenega obstoječega ob-
jekta, prilagoditi pa je potrebno uvoz iz obstoječe Ceste 4.
maja in v III. fazi iz predvidene južne razbremenilne ceste.

19. člen
A) OBMOČJE BENCINSKEGA SERVISA
– novogradnja (29C-1-BC)
Nov objekt je industrijska hala grajena v rastru. Predvi-

den program v objektu je: menjava olja, menjava gum, vzdr-
ževanje vozil, skladiščenje, upravni in sanitarni prostori za-
poslenih. Ob objektu na zahodni strani je urejena ploščad za
pranje vozil.

Na vzhodni strani je na manipulativno ploščad pred
avto-mehanično delavnico vezano pripadajoče parkirišče za
osebna vozila.

OBJEKT 1: namen: PRODAJNI OBJEKT bencinskega servisa,
tlorisni obseg: 17,00 X 10,60 m,
vertikalen gabarit: visoko pritličen,
streha: nizka dvokapnica v vencu,
fasada: prilagojena namembnosti objekta ter oblikovanju kompleksa kot celote;

OBJEKT 2: namen: AVTOPRALNICA,
tlorisni obseg: 10,60 X 7,70 m (v sklopu z delavnico),

   vertikalen gabarit:  visoko pritličen,
   streha:    nizka dvokapnica v vencu,

fasada:  prilagojena namembnosti objekta ter oblikovanju kompleksa kot celote;
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OBJEKT 3:   namen:    AVTOMEHANIČNA DELAVNICA
   tlorisni obseg:   10,60 X 6,90 m (v sklopu z avtopralnico),
  vertikalen gabarit:  visoko pritličen,
   streha:    nizka dvokapnica v vencu,

fasada:  prilagojena namembnosti objekta ter oblikovanju kompleksa kot celote;
OBJEKT 4:   namen:    BIFE-gostinstvo,
   tlorisni obseg:   10,60 X 7,40 m,
   vertikalen gabarit:  visoko pritličen,
   streha:    nizka dvokapnica v vencu,

fasada:  prilagojena namembnosti objekta ter oblikovanju kompleksa kot celote;
OBJEKT 5:   namen:    VEZNI OBJEKT (ali nadstrešnica),
   tlorisni obseg:   8,60 X 4,20 m,
   vertikalen gabarit:  visoko pritličen,
   streha:   nizka dvokapnica v vencu,

fasada:  prilagojena namembnosti objekta ter oblikovanju kompleksa kot celote;
OBJEKT 6:   namen:    REZERVOARJI za goriva – vkopani,
   tlorisni obseg:   4 X 2,50 X 10,80 m
   vertikalen gabarit:  vkopani v teren,
   streha:    pretakalna ploščad (oddušniki),

fasada:    dvoplaščni;
OBJEKT 7:   namen:    SKLADIŠČE gospodinjskega plina in ekoloških odpadkov,
   tlorisni obseg:   2,80 X 6,80 m,
   vertikalen gabarit:  pritličen,
   streha:    lahka nizka dvo- ali enokapnica v vencu,

fasada:  prilagojena tehnologiji objekta ter oblikovanju kompleksa kot celote;
OBJEKT 8:   namen:    NADSTREŠNICA notranjega čiščenja,
   tlorisni obseg:   2,80 X 10,00 m,
   vertikalen gabarit:  pritličen,
   streha:    nizka dvokapnica v vencu,

fasada: – možnost zapiranja proti vetru, ki je prilagojeno namembnosti objekta ter
oblikovanju kompleksa kot celote;

OBJEKT 9:   namen:    NADSTREŠNICA nad točilnimi mesti,
   tlorisni obseg:   21,20 X 19,20 m
   vertikalen gabarit:  visoko pritličen,

streha:  nizka večkapnica v vencu dopolnitev s svetlobnimi elementi,
fasada:    –

OBJEKT 10:   namen:    PARKIRIŠČE-avtopralnica za osebna vozila,
   tlorisni obseg:   6 PM + 1 IPM v nizu ob obvozni cesti,
   vertikalen gabarit:  enonivojsko, vezan na manipulativni plato,

ureditev:  prilagojena namenu ter oblikovanju kompleksa kot celote;
OBJEKT 11:   namen:    PARKIRIŠČE za osebna vozila,
   tlorisni obseg:   6 PM,

vertikalen gabarit:  enonivojsko, vezan na manipulativni plato,
ureditev:  prilagojena namenu ter oblikovanju kompleksa kot celote.

20. člen
B) OBMOČJE PARKIRIŠČE ZA TOVORNA VOZILA 
 – novogradnja (29C-1-TPM)
Nov objekt je ureditev platoja za namen parkiranja to-

vornih vozi.

OBJEKT 12:   namen:    PARKIRNI PLATO za tovorna vozila, brez možnosti parkiranja cisteren,
   tlorisni obseg:   6 PM = 6 X 3,50 m X 17,0 m, z obvozno cesto

vertikalen gabarit:  enonivojski – priključen na dovozno cesto,
ureditev:  prilagojena namenu ter oblikovanju kompleksa kot celote;

OBJEKT 13:   namen:    PARKIRNI PLATO za osebna vozila,
   tlorisni obseg:   4 PM = 6 X 3,00 m X 5,50 m,

vertikalen gabarit:  enonivojski – priključen na dovozne notranje poti
ureditev:  prilagojena namenu ter oblikovanju kompleksa kot celote.
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V. POGOJI PROMETNEGA UREJANJA

21. člen
Osnovne prometne rešitve slonijo na prostorski dano-

sti območja. Skladno s prometno zasnovo poteka motorni
promet po notranjem cestnem sistemu dvosmernih in eno-
smernih cest. V kompleks bencinskega servisa s parkiri-
ščem za tovorna vozila je en glavni uvoz in izvoz na regional-
no cesto R 212. Glavni uvoz v območje je na začetku
ploščadi bencinskega servisa, od katerega se odcepi do-
vozna cesta za parkirišče tovornih vozi. Iz vseh ploščadi in
programski sklopov je skupen izvoz na regionalno cesto na
skrajnem vhodnem delu obravnavanega območja.

22. člen
 Za potrebe funkcioniranja kompleksa in nemotenega

prometa je predvidena delna rekonstrukcija regionalne ce-
ste z izvedbo dveh priključkov. Prvi je uvozni del, ki se
izvede kot »T« križišče z zavijalnimi pasovi (levo zavijanje iz
smeri Bloške police). Izvoz pa ima pravokoten priključek z
dvema ločenima pasovoma za vključitev na regionalno ce-
sto. Oba priključka sta enosmerna.

23. člen
Intervencijski promet je dovoljen po vseh prometnih in

drugih utrjenih površinah.

24. člen
Peš promet v območju je v manjšem obsegu in je

urejen skladno s funkcionalno zasnovo celotnega območja
po vseh prometnih površinah. Kjer je predvideno zadrževa-
nje večje število pešcev, so poti ob objektih in prehodi
izvedeni kot peš povezave.

VI. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA

25. člen
Na območju ZN se izvedejo vse potrebne komunalne

ureditve za nemoteno funkcioniranje programa območja in
rekonstrukcija tistih komunalnih vodov in naprav ter promet-
nega omrežja, ki so določeni s tekočimi veljavnimi planskimi
dokumenti Občine Cerknica in veljavnimi predpisi.

26. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma

novozgrajeno komunalno omrežje v obsegu, ki ga zahteva
posamezna raba.

Minimalna komunalna oprema za območje bencinske-
ga servisa obsega omrežje in naprave za oskrbo s pitno
vodo, oskrbo z električno energijo, odvodnavanje fekalnih in
meteornih vod in omrežja zvez. Minimalna komunalna opre-
ma za parkirne površine obsega odvodnjavanje vseh plošča-
di ali utrjenih površin ter osvetlitev območja.

Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki
zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in obra-
bno zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom., oskrbo v
izrednih razmerah, zmanjševanju ogroženosti, itd.).

27. člen
Vodovodno omrežje 
Ob območju urejanja poteka javni vodovod. Vsi novo-

zgrajeni objekti v sklopu bencinskega servisa, ki koristijo
pitno vodo, morajo biti priključeni na vodovodno omrežje.

Z dopolnitvijo primarnega in sekundarnega vodovod-
nega omrežja, ki se nato pod pogoji upravljavca priključi na
javni vodovod.

Za zagotovitev požarne varnosti je potrebno zagotoviti
še predviden sistem nadzemnih hidrantov, kot je označeno
v grafičnih prilogah.

28. člen
Kanalizacijsko omrežje
Za celotno območje je predviden ločen sistem kanali-

zacije. Vsa napeljava za odvajanje odpadnih vod mora biti v
vodotesni izvedbi, da se prepreči možnost onesnaženja vo-
dnih virov. Na kanalizacijsko omrežje se lahko priključijo le
fekalne odplake ter vode iz ploščadi, ki morajo biti predho-
dno očiščene do takšne stopnje, da niso škodljive biološki
predelavi odplak na centralni čistilni napravi. Odplake iz
platoja se preko usedalnika in separatorja odvede v kanali-
zacijski kolektor.

Kanalizacija iz območja bencinskega servisa se priklju-
či na kanalizacijski zbiralnik, ki poteka v severnem delu
območja. Vsa fekalna kanalizacija mora biti izvedena nepro-
pustno.

29. člen
Meteorne vode s strehe bodo preko peskolovov spelja-

ne v ponikovalnice. Meteorne vode iz tlakovanih ploščadi in
prometnih površin pa preko usedalnikov, lovilcev olj, ma-
ščobnikov speljane v meteorno kanalizacijo, oziroma v poni-
kovalnice. Pri tem morajo biti lovilci olj in usedalniki primer-
no dimenzionirani. V meteorne odvodnike in v ponikovalnice
se lahko spušča le čista meteorna voda. Na mestih izpusta
mora biti dana možnost jemanja vzorcev vode za analizo in
spremljanje kvalitete.

Za lovilce olj in maščob je potrebno izdelati pravilnik in
poslovnik obratovanja, v katerem mora biti upoštevano tudi
jemanje vzorcev in analiza kvalitete spuščene vode v mete-
orni odvodnik oziroma ponikovalnico.

30. člen
Rezervoarji za goriva morajo biti dvoplaščni in zgrajeni

tako, da je možna kontrola tesnosti in preprečeno nekontro-
lirano odtekanje v podtalje.

Objekt, prostori in platoji, v katerih se bodo skladiščili
ali vršili pretakanje naftnih derivatov in drugih podobnih ne-
varnih snovi (akumulatorji, mazalna in impregnacijska sred-
stva, hidravlična olja) je potrebno urediti tako, da je onemo-
gočen izliv slednjih v podtalje. Za zunanje rezervoarje goriva
je potrebno izvesti lovilne posode za primer razlitja in izdelati
poslovnik v primeru razlitja.

31. člen
Servisni del ploščadi za notranje čiščenje vozil se izve-

de v utrjeni nepropustni izvedbi, kjer se odpadne vode pre-
ko usedalnika kanalizirajo v kanalizacijo. Odpadne vode iz
avtopralnice ni dovoljeno spuščati v cestno kanalizacijo ali v
podtalje. Kolikor tehnološki projekt pri PGD opredeli dnev-
no porabo vode preko 5 m3/dan vode, je nujno iz nepropu-
stnega utrjenega platoja za pranje in čiščenje vozil vso odpa-
dno vodo vključiti v zaprt krogotok.

32. člen
Oskrba z električno energijo
Na področju oskrbe z električno energijo je potrebno

upoštevati veljavne predpise in zasnovo elektro-omrežja za
to področje.

Na zemljišču parc. št. 2715/1 k.o. Cerknica je locira-
na obstoječa transformatorska postaja Cerknica – LOPATA,
ki napaja z električno energijo obstoječe objekte nad regio-
nalno cesto. Objekte bencinskega servisa bo možno priklju-
čiti na transformatorsko postajo 20/0,4 kV Cerknica – LO-
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PATA. Priklop objekta na električno omrežje se bo izvedel z
zemeljskim kablom pod pogoji distributerja.

Osrednje komunikacije, platoje in parkirišča znotraj ob-
močja parkiranja je treba nujno izvesti razsvetljavo.

33. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Na obravnavanem območju je izvedena telefonska ka-

belska kanalizacija, ki je priključena na TC Cerknica. Na
osnovi potreb po telefonskih priključkih se dopolni telefon-
sko omrežje.

Napajanje predvidenih objektov se uredi skladno z za-
htevami uporabnika in priključi na javno omrežje skladno s
pogoji in možnostmi upravljavca telefonskega omrežja.

34. člen
Ravnanje z odpadki
Zbiranje komunalnih odpadkov je urejeno skladno s

funkcionalno zasnovo območja v internem smislu in odvoz
se vrši kot je predvideno za celotno naselje Cerknica. Vsi
uporabniki odvoza so se dolžni ravnati v skladu z odlokom o
obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu odpadkov na ob-
močju Občine Cerknica (Uradni list SRS, št. 2/85).

Mesto za smetarnike ali posode za ločeno zbiranje
odpadkov mora biti dostopno iz smeri javnega dostopa, ki je
dostopno za vozila Komunale Cerknica. Posebne odpadke,
ki izvirajo iz dejavnosti je investitor dolžan sam odstraniti iz
zemljišča skladno z predpisi za tovrstne odpadke.

Komunalni odpadki se odvažajo na občinsko deponijo
komunalnih odpadkov. Posode za zbiranje odpadkov so
tipski. Tip in velikost posode določi upravljavec odvoza od-
padkov. Dostopi do zabojnikov morajo biti vedno dostopni s
specialnimi smetarskimi vozili za odvoz odpadkov. Plato, na
katerem se nahaja posoda za odpadke mora biti nezdrsno
tlakovana brez možnosti odtekanja ali izcedanja v podtalje.
Plato je dobro osvetljen.

Posebne odpadke se zbira na določenem mestu –
ekološki odpadki, ki se jih obvezno in tekoče oddaja organi-
zacijam za odvoz tovrstnih odpadkov.

VII. POGOJI VAROVANJA IN IZBOLJŠANJE OKOLJA

35. člen
Naravna in kulturna dediščina
V območju ZN ni evidentiranih objektov in površin, ki

naj bi se varovali kot naravna in kulturna dediščina.

36. člen
Varovanje okolja
Pred posegom v prostor, ki ima kakršenkoli vpliv na

okolje, mora investitor izpolnjevati zahteve zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), podzakonskih in
občinskih predpisov, ki urejajo varstvo okolja.

Za zagotovitev kvalitetnejših pogojev varovanja okolja
morajo biti vsi viri onesnaženja izdelani, grajeni, opremljeni,
uporabljeni in vzdrževani tako, da ne izpuščajo v okolje
večjih koncentracij škodljivih snovi, kot je dovoljeno s pred-
pisi, ki urejajo to področje.

37. člen
Urejanje okolice
Za izgradnjo platojev bencinskega servisa in parkirišča

je treba nujno izvesti predhodno planiranje območja – izrav-
nava terena, ki se ga izvede delno z izkopavanjem in delno z
nasipavanjem in s sprotnim utrjevanjem. Celotni plato se

izvede na predvideno koto ca. 565,80 m n.m. Brežine
nasutja se dobro utrdi in ozeleni.

Podporni zidovi so dovoljeni le v primerih, ko niso
možna drugačna zavarovanja brežin. Podporni zidovi morajo
biti obdelani z naravnimi materiali. Zemljišče se v kar največji
meri ozeleni z avtohtonim zelenjem. Območja predvidenih
parkovnih ureditev so razvidna iz grafičnih prilog.

38. člen
Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objek-

tov, izvedbo prometnih površin in pred drugimi ureditvami, je
potrebno uporabiti za ureditev zelenic.

39. člen
Varovanje zraka
V območju ZN bo glavni vir emisij snovi v zrak motorni

promet. Glede na frekvenco avtomobilov v bližnji okolici je
ocenjeno, da dodatni promet na območju bencinskega ser-
visa s parkiriščem ne bo bistveno poslabšal ozračja.

Povišane koncentracije polutantov v neposrednem
vplivnem območju parkirišča ne bodo dosegle mejne vred-
nosti, zato je nujno izvajati omilitvene ukrepe kot so zadrže-
vanje vozil v prostem teku na parkirišču in pretiranega soča-
snega prihoda, izhoda ali manevriranja večjega števila vozil.

V območju je možno dopolnjevati program le na način,
ki omogoča uspešno preprečevanje dodatne onesnaženosti
zraka, kar mora biti opredeljeno v projektni dokumentaciji.

40. člen
Varstvo pred hrupom
Znotraj ureditvenih območij naselij je potrebno s te-

hničnimi ukrepi zagotoviti primerno raven hrupa tako, da
raven hrupa ni presežena glede na opredelitev pretežne
namembnosti območja skladno z veljavnimi predpisi.

Ureditveno območje ZN se opredeljuje v IV. stopnjo
varstva pred hrupom po 4. členu uredbe o hrupu v narav-
nem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in
66/96). To je območje brez stanovanj, namenjeno promet-
ni infrastrukturi ali transportni, skladiščni ali servisni dejavno-
sti ter hrupnejšim dejavnostim.

Za obravnavano območje so določene naslednje mej-
ne ravni hrupa:

dnevna raven nočna raven
– mejna raven hrupa    70 dBA   70 dBA
– kritična raven hrupa    80 dBA   70 dBA
– posamezen vir hrupa 68 dBA   68 dBA
– konična raven hrupa  90 dBA   90 dBA

Dodatni ukrepi znotraj ureditvenega območja niso pred-
videni. Na osnovi izračuna hrupa, ki ga povzroča infrastruk-
tura – dovozne in izvozne poti z bencinskega servisa s
parkiriščem so mejne ravni hrupa pod dovoljeno vrednostjo.
Bencinski servis s parkiriščem tako ne bo obremenjeval
čezmerno okolja s hrupom. Predvideni pa so naslednji ukre-
pi za zmanjšanje obremenitve okolja s hrupom:

– potrebno je zagotoviti takšen režim vožnje, ki bo
zagotavljal čimbolj tekoč promet,

– v primeru namestitve hrupnejših naprav kot so kom-
presor (vibracije) je potrebno predvideti ločeno temeljenje
od talne konstrukcije in ga namestiti na vzmetne ali gumija-
ste podložke (dušenje vibracij).

41. člen
Varstvo tal
 Območje ni v varstvenem pasu zalog pitne vode. Pred-

videno je ločeno odvajanje tehnološke odpadne vode iz
virov onesnaževanja od padavinske odpadne vode z utrjenih
površin.
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Meteorne vode, onesnažene z naftnimi derivati in me-
hanskimi primesmi, je treba pred izpustom v meteorno kana-
lizacijo očistiti v zadostno dimenzioniranih lovilcev olj in use-
dalnikih, kar je potrebno upoštevati predvsem na vseh povr-
šinah, na katerih se zadržujejo razna vozila.

Tehnološke odpadne vode, ki se odvajajo v javno kana-
lizacijo, se morajo očistiti na čistilni napravi, s katero se
zagotovi odstranjevanje mineralnih olj in bencina – lovilec
olj. Le-ta mora obratovati skladno z zahtevami tehnične spe-
cifikacije EN 858-1. Vodenje obratovalnega dnevnika lovil-
ca olj, kjer se vpisujejo vsa opravljena dela pri obratovanju in
vzdrževanju lovilca olj, rezultati predpisanih parametrov od-
padne vode ter vsi izredni dogodki, okvare ter druge prekini-
tve). Potreben je mesečni pregled oljnih lovilcev in po potre-
bi njihovo čiščenje.

V objektih prisotne komunalne-fekalne vode je nujno
treba speljati v obstoječ kanalizacijski kolektor in se priklju-
čiti na čistilno napravo.

Odpadno vodo iz pralnih površin in napravah za pranje
karoserij za tovorna vozila naj se čisti tako, da se ustvari
delno ali v celoti zaprt tokokrog.

42. člen
Parkirne površine
Parkirna mesta, vozišča in druge površine parkirišč

namenjene prometu motornih vozil, morajo biti tlakovane,
tako da so nepropustne za vodo in naftne derivate. Tlakova-
ne površine morajo biti obdane z robniki, meteorne vode z
njih pa morajo biti speljane v kanalizacijo preko ustrezno
dimenzioniranih lovilnikov olj in goriv.

Na parkirnih mestih se ne sme prati, vzdrževati oziroma
popravljati vozil. Na parkiriščih so dovoljeni samo dnevni
pregledi vozil ter najnujnejša popravila nenadnih okvar.

Na parkirišču se ne sme pretovarjati ali pretakati nevar-
ne snovi razen v primeru havarije.

43. člen
Avto-mehanična delavnica
Prostor delavnice mora biti ločen od drugih delovnih in

pomožnih prostorov. Tla delavnice morajo biti nepropustna
za vodo in naftne derivate. V delavnici mora biti zagotovljeno
odvajanje odplak s talnih površin v kanalizacijo preko ustrez-
no dimenzioniranih lovilnikov olj in goriv. V delavnici morajo
biti tla kanala za delo na podvozju obdelana prav tako kot tla
delavnice.

Padavinske vode iz strehe objekta se lahko vodijo ne-
posredno v ponikovalnico ali vodotok.

44. člen
Požarna varnost
Dostopi do vseh ureditev in objektov bodo primerno

široki in pregledni. Glavni dovoz in izvoz na republiško regio-
nalno cesto R 212 Cerknica–Bloška polica je tudi glaven
dostop za intervencijska vozila.

Za vse dovozne ceste in utrjene površine služijo za
intervencijske posege v primeru nesreč. Mogoč pa je tudi
dostop iz poti na zaledni strani, preko sosednjih zemljišč.

Na celotnem območju urejanja je zagotovljen dovoz in
izvoz urgentnih vozil po glavnih in internih dovoznih cestah,
ki morajo biti urejene in zgrajene tako, da omogočajo vožnjo
z gasilskimi vozili.

Obvezna je izvedba zunanjega hidrantnega omrežja za
celotno območje ZN. Lokacije hidrantnih priključkov so po-
dane v grafičnih prilogah. Hidrantna mreža mora izpolnjevati
zahteve pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omre-

žje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91). Obmo-
čje ima visoko požarno obremenitev, zato je potrebno izvesti
hidrantno omrežje, ki bo ustrezalo naslednjim zahtevam:

– krožni cevovod DN 100,
– hidranti ne smejo biti med seboj oddaljeni več kot

80 m,
– oddaljeni morajo biti od najbližjih vozil najmanj 5 m,
– opremljeni morajo biti z ustrezno opremo, minimalni

tlak mora biti 2,5 bara.
Poleg hidrantnega omrežja so potrebne namestitve ga-

silnih aparatov, ki so obdelani v študiji požarne varnosti pri
projektni dokumentaciji in v požarnem redu za delovanje
objekta. V grafičnem delu ZN je obdelana zasnova z name-
stitvijo gasilnih aparatov, in sicer po en gasilni aparat S9 na
vsakem točilnem mestu ter dva ob montažnem objektu za
prodajo plina. Po en gasilni aparat S6 se postavi ob vhodu in
izhodu iz servisnega objekta. Na točilna mesta, prodajalno
plina in objektih je nujno obesiti opozorilne table za nevar-
nost eksplozije, nevarnost požara, prepoved kajenja in upo-
rabo odprtega ognja.

Kompleks bencinskega servisa leži ob cesti, na zaledni
strani je odprt prostor. Ker je objekt na robu naselja je iz treh
strani odprt prostor. Te površine omogočajo zadosti velik
prostor za potrebe morebitne evakuacije ljudi in premože-
nja.

V projektu PGD je nujno predvideti cone nevarnosti.
Tehnične rešitve bodo obdelane v projektu PGD.

V obravnavanem območje je predviden objekt avto-
mehanične delavnice, ki je lociran s primernimi odmiki od
ostalih dejavnosti. Nosilna konstrukcija objekta (stebri, no-
silci in stene) morajo imeti požarno odpornost najmanj 90
min. Fasada, toplotna izolacija in strešna kritina naj bo izve-
dena iz negorljivih materialov. Zaradi povečane nevarnosti
pred požarom je v objektu obvezno namestiti naprave in
sredstva za gašenje začetnih požarov.

Iz katerekoli točke v poslovnem objektu je evakuacijska
pot na prosto zelo majhna in ne presega 20 m. Evakuacijske
poti v smeri proti izhodom morajo biti vedno proste in ne
smejo biti založene. V objektu morajo biti na vidnih mestih
nameščene oznake za smer evakuacije in izhode. Zaradi
večjega obsega manipulacijskih površin je predviden pro-
stor, kjer se po njih vrši varen odmik ljudi. Na zahodni strani
ob ploščadi za pranje vozil je predviden prostor za varen
umik ljudi.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

45. člen
Zazidalni načrt je obvezen za investitorja, projektante in

izvajalce vseh objektov in naprav, vključno s komunalnimi in
ostalimi posegi na obravnavanem območju. Določila zazidal-
nega načrta morajo biti smiselno uporabljena v lokacijskih
odločbah oziroma v odločbah enotnega dovoljenja.

Poleg določil zazidalnega načrta je pri realizaciji po-
trebno upoštevati pogoje soglasodajalcev za vsak poseg v
prostor posebej.

46. člen
Pri izvajanju zazidalnega načrta morajo biti upoštevani

vsi veljavni gradbeno-tehnični, prometni, zdravstveno-higi-
enski, varnostni in drugi predpisi.

Pri urejanju objektov in spremembah namembnosti,
definiranju dopolnilnih dejavnosti v objektih je treba nujno
upoštevati potrebe po dodatnih zunanjih površinah za potre-
be manipulacije.
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IX. KONČNE DOLOČBE

47. člen
Zazidalni načrt za območje Grič za coni 29C-1 in 31L-1

– Bencinski servis je na vpogled občanom, organizacijam in
skupnostim na občini in pri Upravni enoti Cerknica.

48. člen
Drugi odstavek 6. člena (izgradnja parkirišč) in 20. člen

se uporabljata po pridobitvi predpisanih soglasij.

49. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

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

listu RS.

Št. 35003/3/2002
Cerknica, dne 20. junija 2002.

Župan
Občine Cerknica

Valentin Schein l. r.

DIVAČA

2918. Sklep o spremembi v zemljiški knjigi

Na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list
RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 32. redni
seji dne 13. 6. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

1
Ugotovi se, da parcele:
št. 1041/ 19, k.o. Divača, v izmeri 57 m2,
št. 1043/ 26, k.o. Divača, v izmeri 5 m2,
št. 552/120, k.o. Divača, v izmeri 118 m2 in
št. 552/ 98, k.o. Divača, v izmeri 1361 m2,
vpisane v seznam javnega dobra, ne služijo več kot

zemljišče v splošni rabi.

2
Navedene parcele se odpišejo iz seznama javnega do-

bra za k.o. Divača, in pripišejo k vložni številki iste k.o., kjer
je vknjižena lastninska pravica Občine Divača.

3
Predlog za spremembo v zemljiški knjigi pripravi in

podpiše župan.

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 32/06
Divača, dne 13. junija 2002.

Župan
Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

2919. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Divača

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 51/02), ter 16. člena statuta Obči-
ne Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet obči-
ne Divača na 32. redni seji dne 13. 6. 2002 sprejel

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

kmetijstva v Občini Divača

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo nameni, pogoji in po-

stopki dodeljevanja proračunskih sredstev namenjenih ohra-
njanju in pospeševanju razvoja kmetijstva v Občini Divača.

2. člen
Sredstva za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetij-

stva na območju Občine Divača (v nadaljevanju: sredstva za
kmetijstvo) se zagotavljajo v proračunu Občine Divača v višini,
ki je določena z odlokom o proračunu za posamezno leto.

3. člen
Sredstva za kmetijstvo se dodeljujejo na podlagi javne-

ga razpisa, ki ga objavi Občina Divača. Sklep o razpisu
sprejme župan. V sklepu o razpisu se določi rok za izvedbo
javnega razpisa, višino razpoložljivih sredstev po posamez-
nih namenih in imenuje komisija za izvedbo javnega razpisa
(v nadaljevanju: komisija).

V primerih, ki jih določa ta pravilnik se sredstva lahko
dodeljujejo tudi neposredno na podlagi sklepov občinskega
sveta.

4. člen
Do finančnih sredstev so na podlagi določb tega pravilni-

ka upravičene fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejav-
nostjo in katerih kmetija je vpisana v register kmetijskih go-
spodarstev pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no in se nahaja na območju Občine Divača, kolikor niso pri
posameznem ukrepu upravičenci drugače opredeljeni.

Upravičenci do finančnih sredstev pa so lahko tudi
pravne osebe, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost
na področju kmetijstva na območju Občine Divača.

Upravičenci iz prvega in drugega odstavka lahko prido-
bijo sredstva na podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da
za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednaro-
dnih virov.

II. UKREPI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA KMETIJSTVA

5. člen
Sredstva za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetij-

stva na območju Občine Divača so razdeljena na investicij-
ske izdatke in transfere, ter tekoče izdatke in transfere.

6. člen
V okviru investicijskih izdatkov in transferov se lahko

dodeljujejo sredstva za naslednje namene:
– melioracije in urejanje dostopov do obdelovalnih po-

vršin,
– sofinanciranje urejanja pašnikov za živinorejo.
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7. člen
V okviru tekočih izdatkov in transferov se lahko dode-

ljujejo sredstva za naslednje namene:
– subvencioniranje reprodukcije v živinorejo,
– subvencioniranje stroškov prevoza mleka,
– sofinanciranje programov društev in organizacij s po-

dročja kmetijstva,
– sofinanciranje stroškov analiz zemlje, krme, sadja,
– sofinanciranje stroškov poskusnega sajenja novih sort,
– sofinanciranje inovativnih programov za razvoj pode-

želskih ekonomij,
– drugi ukrepi za pospeševanje kmetijstva.

8. člen
Melioracije in urejanje dostopov do obdelovalnih površin
1. Namen ukrepa
Namen: sofinanciranje manjših zemeljskih del v smislu

povečanja proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin
od 0,2 do 2 ha na lastnika ter dostopnih poti do obdeloval-
nih površin, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje varova-
nja okolja.

2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa objavljenega v sredstvih javnega

obveščanja.
3. Pogoji za pridobitev in višina sredstev
– na razpis se lahko prijavijo lastniki ali najemniki kme-

tijskih in gozdnih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejav-
nostjo,

– lokacija zemljišča na območju Občine Divača,
– ocena pričakovanih učinkov melioracije in ekonom-

ske upravičenosti investicije, ki jo na podlagi ogleda potrdi
komisija iz 3. člena tega pravilnika,

– predložitev ustreznih računov oziroma investicijske
ocene,

– predložitev mapne kopije, iz katere mora biti razvidna
parcelna številka in katastrska občina, z vrisano lokacijo
melioracije,

– dokazilo o lastništvu ali dolgoročna najemna pogodba,
– upravno dovoljenje, če gre za poseg v prostor,
– izjava prosilca, da bo meliorirano zemljišče oziroma

urejeno pot, obdeloval oziroma vzdrževal v funkcionalnem
stanju vsaj še 10 let.

Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti melioracijskih del.

9. člen
Sofinanciranje urejanja pašnikov za živinorejo.
1. Namen ukrepa
Spodbujanje pašništva v občini z ureditvijo novih in

razširitvijo obstoječih pašnikov in s tem preprečevanje zara-
ščanja in vzdrževanje kulturne krajine.

2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa objavljenega v sredstvih javnega

obveščanja.
3. Pogoji za pridobitev in višina sredstev
– na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki se ukvar-

jajo s kmetijsko dejavnostjo,
– lokacija zemljišča na območju Občine Divača,
– obtežba pašnika od 0,5 GVŽ na ha do 1,5 GVŽ na ha
– prikaz tehnične izvedbe ureditve pašnika s finančno

konstrukcijo,
– predložitev mapne kopije, iz katere mora biti razvidna

parcelna številka in katastrska občina, z vrisano lokacijo,
– dokazilo o lastništvu ali dolgoročna najemna pogodba,
– upravno dovoljenje, če gre za poseg v prostor,
– predložitev ustreznih računov oziroma investicijske

ocene.
Višina sofinanciranja: do 30% vrednosti investicije.

10. člen
Subvencioniranje reprodukcije v živinorejo.
1. Namen ukrepa
Podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave osnov-

ne črede plemenske živine v kmečki reji.
2. Način razdelitve sredstev.
Na podlagi javnega razpisa.
3. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetij-

sko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na
območju občine ter redijo živali v Občini Divača.

Financira se do 50% stroškov za prvo osemenitev go-
vejih plemenic v tekočem letu.

4. Pogoji za dodelitev sredstev
– fokopija pripustnega lista z računom.

11. člen
Subvencioniranje stroškov prevoza mleka.
1. Namen ukrepa
Sofinanciranje stroškov prevoza mleka kmetom v kra-

jih, kjer prevoznih stroškov zaradi nerentabilnosti odvzema
mleka ne krije mlekarna.

2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa objavljenega v sredstvih javnega

obveščanja.
3. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetij-

sko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na
območju Občine Divača.

Subvencionira se do 100% stroškov prevoza mleka po
kilometru.

4. Pogoj za pridobitev sredstev
– prevzemno mesto na območju Občine Divača
– dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in

prehrano za oddajo mleka v javno potrošnjo,
– račun za prevoz mleka.

12. člen
Sofinanciranje strokovnih programov, ter prireditev in ak-

tivnosti društev in neprofitnih organizacij s področja kmetijstva.
1. Namen ukrepa
Podpora organizirani dejavnosti na področju kmetijstva.
2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa objavljenega v sredstvih javnega

obveščanja.
3. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so društva in neprofitne organizacije s po-

dročja kmetijstva, ki imajo sedež na območju Občine Divača.
Upravičenci so lahko tudi društva in neprofitne organi-

zacije, ki nimajo sedeža v Občini Divača, če izkažejo, da je
vsaj ena petina registriranih članov iz Občine Divača.

Financira se do 30% priznane vrednosti programa ozi-
roma aktivnosti.

4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji,
– navedba števila vseh članov društva in števila članov

iz Občine Divača,
– poročilo o delu v preteklem letu,
– finančno ovrednoten plan dela za tekoče leto,
– račun o izvedenem delu in nalogah (najem stojnice

na predstavitvah, izdelavo reklamnih biltenov, strokovne ek-
skurzije ...).

13. člen
Sofinanciranje stroškov analiz zemlje, krme, sadja.
1. Namen ukrepa
Analiza krme kot pomoč pri izračunavanju krmnih obro-

kov, analiza zemlje za zmanjšanje stroškov pridelovanja in
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zmanjšanje onesnaženosti okolja s pravo porabo manjkajočih
hranil, ter analiza sadja za ugotavljanje tehnološke zrelosti.

2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa, objavljenega v sredstvih javnega

obveščanja.
3. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetij-

sko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na
območju Občine Divača.

Krije se do 50% stroškov analiz po predloženem računu.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišča na območju Občine Divača,
– analize zemlje, krme, sadja se izvajajo na podlagi

letnega programa Kmetijsko svetovalne službe,
– predložitev računa.

14. člen
Sofinanciranje stroškov poskusnega sajenja novih sort.
1. Namen ukrepa
Kvalitetnejši, odpornejši, naravi prijaznejši pridelek.
2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa.
3. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetij-

sko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na
območju Občine Divača.

Krije se do 100% materialnih stroškov – to je strošek
nabave semena oziroma sadik po predloženem računu.

4. Pogoji za pridobitev sredstev
– lokacija zemljišča na območju Občine Divača,
– poskusno sajenje se izvaja na podlagi letnega pro-

grama Kmetijsko svetovalne službe,
– predložitev računa.

15. člen
Sofinanciranje inovativnih programov za razvoj pode-

želskih ekonomij.
1. Namen ukrepa
– A) sofinanciranje izdelave blagovne znamke, izdelave

programov promocije in trženja za območje pomembnih
produktov podeželja in kmetijskih proizvodov, ter drugih
programov pomembnih za razvoj kmetijstva v Občini Divača.

– B) sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za
potrebe pospeševanja razvoja podeželskega turizma, ohra-
njanja tradicionalnih obrti, razvijanja storitev na podeželju.

2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa.
3. Upravičenci in višina sredstev
Pod točko A) Upravičenci so kmetje, ki se ukvarjajo s

kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na
območju Občine Divača, ter društva, združenja, krajevne
skupnosti in druge neprofitne organizacije, ki izvajajo aktiv-
nosti s področja kmetijstva s sedežem v Občini Divača.

Pogoj za pridobitev sredstev:
– opis projekta oziroma programa, ki naj bi se sofinan-

ciral,
– predložitev ustreznih računov.
Financira se do 30% priznane vrednosti programa.
Pod točko B)
Upravičenci so: Kmetijska svetovalna služba in drugi

izbrani izvajalci izobraževanja ter delavnic na podlagi progra-
ma izobraževanja.

Pogoji za pridobitve sredstev:
– dokazilo izvajalca, da je strokovno usposobljen za

opravljanje storitve,
– račun s seznamom vseh udeležencev in udeležen-

cev iz Občine Divača,

– predhodna odobritev izobraževanja s strani strokov-
ne službe Občine.

Višina sofinanciranja: do 30% stroškov zunanjih preda-
vateljev in do 50% stroškov najema prostorov.

16. člen
Drugi ukrepi za pospeševanje kmetijstva.
1. Namen ukrepa
– Sofinanciranje drugih ukrepov za pospeševanje raz-

voja kmetijstva na podlagi prejetih vlog, ter posameznih ukre-
pov določenih s sklepi občinskega sveta. Višina sredstev se
določi s sklepom občinskega sveta.

III. JAVNI RAZPIS

17. člen
V primerih, ko se proračunska sredstva dodeljujejo na

podlagi javnega razpisa, je v objavi potrebno navesti:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezne namene,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– dokumentacijo, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od

dne objave razpisa,
– naslov na katerega se pošiljajo vloge,
– rok v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu

razpisa.
18. člen

Komisija obravnava pravočasno prispele popolne prija-
ve, opravlja oglede na terenu in pripravi predlog za razdelitev
proračunskih sredstev za namene iz tega pravilnika.

Na osnovi predloga komisije, župan odloči o dodelitvi
sredstev s sklepom.

Občinska uprava ima od posameznega prosilca pravi-
co zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo,
kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpol-
njevanja pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.

19. člen
Upravičencem, katerim so proračunska sredstva dode-

ljena v skladu s postopki, opisanimi v tem pravilniku, občin-
ska uprava Občine Divača nakaže sredstva na podlagi skle-
pa oziroma sklenjene pogodbe.

Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi dokazil o
plačanih računih oziroma potrdil o realizaciji posameznih
ukrepov ali pa se plačajo računi neposredno izvajalcu, če ni
s pogodbo drugače določeno.

20. člen
Namensko porabo sredstev nadzoruje občinska upra-

va Občine Divača. V primeru nenamenske porabe sredstev
je prejemnik dolžan vrniti sredstva skupaj z zakonskimi za-
mudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva odobritve
do dneva vračila sredstev.

IV. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 32/01
Divača, dne 13. junija 2002.

Župan
Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.
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GROSUPLJE

2920. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
Gospodarska cona sever, Grosuplje

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št.  71/93),
2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podla-
gi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter
18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99
in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 40. seji dne
3. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah zazidalnega načrta Gospodarska

cona sever, Grosuplje

1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah zazidalnega načrta Gospodarska cona sever,
Grosuplje, katerega je izdelalo podjetje Razvojni center Celje
d.o.o., Ul. XIV. divizije 14, Celje, pod zap. št. 596/01, junij
2002, odgovorni vodja projekta je Radovan Romih, univ.
dipl. inž. kraj. arh.

2. člen
Osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

bo javno razgrnjen v prostorih Občine Grosuplje, Taborska
c. 2 in v prostorih KS Grosuplje, Kolodvorska 5.

Razgrnitev bo trajala 60 dni in se začne naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Pripombe in predloge k osnutku zazidalnega načrta

lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času
javne razgrnitve pisno ali na zapisnik na sedežu KS ali na
Uradu za prostor občine Grosuplje.

V času javne razgrnitve bo v krajevni skupnosti organ-
izirana javna razprava.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 352-96/97
Grosuplje, dne 4. julija 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

2921. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov odlokov o
spremembah in dopolnitvah zazidalnih načrtov
Dvori III. in Dvori IV.

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št.  71/93),
2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podla-
gi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter

18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99
in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 40. seji dne
3. 7. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutkov odlokov o

spremembah in dopolnitvah zazidalnih načrtov
Dvori III. in Dvori IV.

1. člen
Javno se razgrneta osnutka odlokov o spremembah in

dopolnitvah zazidalnih načrtov Dvori III. in Dvori IV., ki ga je
izdelal URBI d.o.o., Trnovski pristan 2, Ljubljana, aprila 2002,
odgovorni vodja projekta je Andrej Erjavec, univ. dipl. inž. arh.

2. člen
Osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnih načrtov

bosta javno razgrnjena v prostorih Urada za prostor občine
Grosuplje, Taborska c. 2 in v prostorih KS Grosuplje, Kolod-
vorska 5.

Razgrnitev bo trajala 60 dni in se začne naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Pripombe in predloge k osnutkoma zazidalnih načrtov

lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času
javne razgrnitve pisno ali na zapisnik na sedežu KS ali na
Uradu za prostor občine Grosuplje.

V času javne razgrnitve bo v krajevni skupnosti organ-
izirana javna razprava.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35003-2/01
Grosuplje, dne 4. julija 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

2922. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
ureditvenem načrtu “Družbeni dom”, Grosuplje

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št.  71/93),
2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podla-
gi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter
18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99
in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 40. seji dne
3. 7. 2002 sprejel

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

načrtu “Družbeni dom”, Grosuplje

1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka ureditvenega načrta

Družbeni dom, katerega je izdelalo podjetje BD projektiranje
d.o.o., Mestne njive 10, Novo mesto, pod zap. št. 01 / 02
– UN 2002, odgovorni vodja projekta je Bogdana Dražič,
univ. dipl. inž. arh.
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2. člen
Osnutek ureditvenega načrta bo javno razgrnjen v pros-

torih Občine Grosuplje, Taborska c. 2 in v prostorih
KS Grosuplje, Kolodvorska 5.

Razgrnitev bo trajala 60 dni in se začne naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Pripombe in predloge k osnutku zazidalnega načrta

lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času
javne razgrnitve pisno ali na zapisnik na sedežu KS ali na
Uradu za prostor občine Grosuplje.

V času javne razgrnitve bo v krajevni skupnosti organ-
izirana javna razprava.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-4/98
Grosuplje, dne 4. julija 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

HODOŠ

2923. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Hodoš

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Hodoš (Uradni list RS,
št. 6/00), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93,
35/97, 47/97, 73/98, 31/00, 33/00 in 24/01) in 7. čle-
na statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99, 31/01),
je Občinski svet občine Hodoš na 29. redni seji dne 20. 6.
2002 sprejel

O D L O K
o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih

voda na območju Občine Hodoš

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa pogoje in način odvajanja in čiščenja

odpadnih in padavinskih voda, splošne pogoje gospodarje-
nja s komunalnimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju
in čiščenju odpadnih in padavinskih voda iz naselij in posa-
meznih objektov uporabnikov, ki so oziroma bodo priključe-
ni na javno kanalizacijsko omrežje, ter pravice in obveznosti
upravljavcev in uporabnikov ter objektov in naprav.

2. člen
Gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka ob-

sega:
– odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,

kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije,
– odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,

kjer ni sistemov kanalizacije,

– odvajanje padavinskih voda v meteorno in javno ka-
nalizacijo,

– odvajanje industrijskih odpadnih voda v sisteme jav-
ne kanalizacije,

– gospodarno koriščenje objektov in naprav v skladu s
tem odlokom in drugimi predpisi, normativi in pravilniki,

– redno vzdrževanje objektov in naprav ter izvedbo po-
trebnih rekonstrukcij,

– razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih objektov
in naprav.

3. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna

oseba, ki iz objektov ali z zemljišča vanjo odvaja odpadne ali
padavinske vode.

Občina v svojih planih določi območja, na katerih je zgra-
jena ali pa je predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.

II. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH
VODA NA OBMOČJIH, KJER OBSTAJAJO SISTEMI

JAVNE KANALIZACIJE

4. člen
Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komu-

nalnih odpadnih voda na območjih, kjer obstaja sistem javne
kanalizacije zagotavlja občina v režijskem obratu (upravlja-
vec).

5. člen
Upravljavec mora vsako leto najkasneje do 31. 10.

predložiti občinski upravi finančno ovrednoten plan rednega
in investicijskega vzdrževanja objektov in naprav iz 6. člena
tega odloka.

Javne dobrine

6. člen
Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo magis-

tralno, primarno in sekundarno omrežje in naprave kot jih
definira navodilo o tem, kaj šteje za sekundarno, primarno in
magistralno omrežje komunalnih objektov in naprav (Uradni
list SRS, št. 27/85).

a) Magistralno omrežje in naprave so:
– kanalski vodi za odvajanje odpadne vode med naselji,
– črpališča za prečrpavanje odpadne vode na magis-

tralnem kanalizacijskem omrežju,
– centralne čistilne naprave.
b) Primarno omrežje in naprave so:
– kanalski vodi za odvajanje odpadne vode med ma-

njšimi naselji oziroma med posameznimi sekundarnimi
omrežji,

– črpališča za prečrpavanje vode na primarnem kanali-
zacijskem omrežju.

c) Sekundarno omrežje in naprave so:
– kanalski vodi ločenega kanalskega sistema, ki služijo

za neposredno priključevanje uporabnikom na posamez-
nem območju,

– prečrpališča za prečrpavanje odpadne vode na omre-
žju sekundarnega sistema.

7. člen
Za naprave, katere financira in s katerimi upravlja in

razpolaga uporabnik in so njegova last se štejejo:
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napra-

vami v objektu,
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– kanalski priključki, priključni jaški ter kanalska mreža
od objekta uporabnika, ne glede na dolžino in profil, do
priključka na javno kanalizacijo,

– naprave in objekte za predčiščenje odpadnih voda
(lokalne čistilne naprave, nevtralizacijske naprave, peskolo-
vi, lovilci olj), za akumulacijo in prečrpavanje ter nevtralizaci-
jo odpadnih voda,

– interno cestno kanalizacijo s pripadajočimi objekti
(lovilci peska, olj…).

Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti uprav-
ljati tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadnih in
padavinskih voda ter da ta voda pred iztekom v javno kanali-
zacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.

Interni kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo mora
biti upravljavcu javne kanalizacije vedno dostopen za nadzor.

Priključitev na kanalizacijsko omrežje

8. člen
Priključek na javno kanalizacijo je dovoljen samo s

soglasjem upravljavca, ki ga ta izda v skladu z določili tega
odloka in po plačilu priključnine.

Podpisnikom pogodb o sofinanciranju gradnje kanali-
zacije v prvi fazi, ki imajo poravnane sprotne obveznosti po
pogodbi, občina izda soglasje za priklop po uspešno oprav-
ljenem tehničnem prevzemu.

9. člen
Upravljavec obvezno izdaja soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za uporabno dovoljenje,
– vlogi za začasni priključek,
– priključitvi obstoječih objektov,
– k vsem posegom v prostor, kjer se nahajajo objekti in

naprave javne kanalizacije,
– posegom v varstvene pasove vodnih virov.

10. člen
1. Predhodno soglasje k lokacijskem dovoljenju
Izdelovalec lokacijske dokumentacije predloži vlogi za

soglasje:
– situacijo z vrisanim obravnavanim in sosednjimi ob-

jekti v M 1:500 in z vsemi komunalnimi objekti in napravami,
– podatke o izpustu in načinu predčiščenja.
2. Soglasje h gradbenemu dovoljenju
Investitor mora predložiti:
– projekt PGD objekta (na vpogled),
– projekt kanalskega priključka, ki ga mora potrditi

upravljavec javne kanalizacije,
– veljavno lokacijsko dovoljenje,
– soglasja posegov na tuja zemljišča za izgradnjo kana-

lizacijskega priključka oziroma sodno odločitev, ki nadome-
sti soglasje.

3. Soglasje k enotnemu dovoljenju za gradnjo
Investitor mora predložiti vse elemente iz 1. in 2. točke

tega člena, razen veljavnega lokacijskega dovoljenja.

11. člen
Upravljavec je dolžan dovoliti priključitev, če uporabnik

izpolni vse pogoje iz soglasja, izdanega na podlagi 8. člena
tega odloka, če je poravnal vse obveznosti do lastnika in
upravljavca, predložil vso potrebno dokumentacijo in da sta-
nje javne kanalizacije glede tehničnih normativov in standar-
dov dovoljuje priključitev. K vlogi mora uporabnik predložiti
na vpogled načrt hišne kanalizacije.

12. člen
Upravljavec v pogojih soglasja glede na specifičnost

uporabnika lahko zahteva dodatne dopolnitve dokumentaci-
je za pridobitev soglasja.

13. člen
Investitor javne kanalizacije mora po končani gradnji

prenesti objekte in naprave v upravljanje upravljavcu.
Za prenos javnih kanalizacij v upravljanje upravljavcu

morajo biti izpolnjeni pogoji, ki jih določa ta odlok.

14. člen
Priključitev obstoječih in novih objektov na javno kana-

lizacijsko omrežje je obvezna, če je priključek tehnično iz-
vedljiv. V primeru, da priključitev ni tehnično enostavno iz-
vedljiva ali pa kanalizacijsko omrežje v bližini obravnavanega
objekta ni zgrajeno, je lastnik do zgraditve javne kanalizacije
dolžan interno omrežje za odpadne vode urediti na drug
ustrezen način po navodilih pristojne inšpekcije oziroma v
skladu s projektno dokumentacijo.

V primeru, da bi bili lahko ogroženi vodni viri ali druge
dobrine, lahko upravljavec postavi višje zahteve.

15. člen
Za priključitev objekta na javno kanalizacijo mora bodo-

či uporabnik javne kanalizacije izpolniti prijavo za priključek,
kateri mora priložiti naslednje dokumente:

– ustrezno dovoljenje za gradnjo, za objekte zgrajene
po letu 1967,

– načrt priključenega kanala,
– dokumentacijo o izpolnitvi posebnih pogojev iz so-

glasja za priključitev.

16. člen
Vsa dela na javni kanalizaciji in priključkih ter izvedbo

hišnih priključkov, razen zemeljskih del, lahko opravlja le
upravljavec oziroma, s soglasjem upravljavca, za taka dela
usposobljen izvajalec.

Priključitev hišne na javno kanalizacijo se izvede na
stroške uporabnika.

Priključitev mora biti izvedena pred izdajo uporabnega
dovoljenja. O opravljeni priključitvi izda upravljavec potrdilo.
Priključitev starih obstoječih objektov na javno kanalizacijo
je obvezna v roku 6 mesecev po izgradnji javne kanalizacije,
če izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega odloka. Pri priključitvi
sta uporabnik in upravljavec dolžna upoštevati pogoje, ki
veljajo za nove objekte. Priključitev priključnega kanala se
izvede v revizijskem jašku javne kanalizacije.

Uporabnik javne kanalizacije, ki je po tem odloku dol-
žan na spojnem kanalu zgraditi kontrolni jašek, si mora pred
projektiranjem notranje kanalizacije pridobiti od upravljavca
smernice za izgradnjo kontrolnega jaška.

17. člen
Uporabnik ima pravico odpovedi priključitve le v prime-

ru, da objekt poruši, in sicer najmanj 30 dni pred namerava-
no porušitvijo.

Pravice in obveznosti upravljavca in uporabnikov

18. člen
Uporabnik je v primeru spremenjenih pogojev priključi-

tve dolžan na lastne stroške prilagoditi hišni priključek, ne
glede na prvotne pogoje priključitve. O spremenjenih pogo-
jih je upravljavec dolžan obvestiti uporabnika ter mu podati
rok ureditve, določen glede na obseg potrebnih del.
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19. člen
Če uporabnik priključi objekt oziroma izvede priključek

na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca in priključek
ni strokovno izveden, upravljavec lahko priključek izvede na
stroške uporabnika tako, da je ta usklajen z določbami tega
odloka.

20. člen
Upravljavec javne kanalizacije ima vsak čas pravico

dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav zaradi redne-
ga vzdrževanja, meritev in snemanj ne glede na to, kdo je
lastnik ali upravljavec objektov oziroma zemljišča, na kate-
rem so kanalizacijski vodi in naprave.

Upravljavec mora po opravljenem delu vzpostaviti na
zemljišču prvotno stanje in povrniti lastniku nepremičnine
morebitno nastalo škodo.

21. člen
Vsakdo, ki povzroči škodo na kanalizacijskih objektih

in napravah ali ki povzroči škodo s škodljivimi odplakami, je
dolžan to škodo povrniti.

Odvajanje odpadnih industrijskih voda v javno
kanalizacijsko omrežje

22. člen
Uporabnik, ki odvaja v javno kanalizacijo odpadne te-

hnološke vode, mora izvajati kontrolo le-teh po pravilniku o
prvih meritvah in obratovalnem monitorju odpadnih vod ter o
pogojih za njeno izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96) ter po
uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz objektov in naprav posameznih panog, kolikor ta za dolo-
čeno panogo obstaja. Rezultate in vse spremembe mora
posredovati upravljavcu.

III. ODVAJANJE ODPADNIH KOMUNALNIH IN
PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJIH,

KJER NI SISTEMOV JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA
OMREŽJA

23. člen
Na območjih kjer ni zgrajena javna kanalizacija je ko-

munalne odpadne vode potrebno odvajati po vodotesni ka-
nalizaciji v greznico z možnostjo izčrpavanja. Greznica mora
biti vodotesna, po volumnu dimenzionirana na dejansko
obremenitev. Zagotavljati je potrebno reden odvoz na čistil-
no napravo in pravilno ravnanje z odplakami.

Za obstoječe objekte je potrebno stanje v naravi uskla-
diti z določbami tega člena v roku 12 mesecev po uveljavitvi
odloka.

24. člen
V javno fekalno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati pada-

vinskih vod, podtalnice, drenažnih vod, vod odprtih vodoto-
kov ter meteornih vod.

Sekundarno kanalizacijsko omrežje mora biti izgrajeno
v vodotesni obliki.

Padavinske vode je potrebno speljati v meteorno kana-
lizacijo, kjer ta obstaja.

Meteorno kanalizacijo okolja, objekta in drenažo je
obvezno speljati izven vplivnega območja objekta tako, da
se uredi razpršena odvodnja po pobočju oziroma terenu na
način, da ne pride do erozije in ogrožanja stanovanjskih in
drugih objektov.

25. člen
Odpadne vode iz gnojiščnih jam in zbiralnikov ter od-

padkov z gnojišč ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo.
Upošteva se strokovno navodilo o urejanju gnojišč in grez-
nic (Uradni list SRS, št. 10/85).

26. člen
Odpadne vode se v nobenem primeru ne smejo odva-

jati na območje varstvenih pasov vodnih virov.

IV. VIRI FINANCIRANJA

27. člen
Viri financiranja so lahko:
– cena odvajanja odpadne vode (kanalščina),
– cena čiščenja odpadnih voda,
– sredstva občinskega proračuna,
– lastna sredstva občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– različne dotacije in subvencije,
– takse ob soglasjih h gradnji,
– takse,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje

sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih, komunalnih in
padavinskih voda.

28. člen
Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odva-

jajo odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ne glede
na oskrbovalni vodni vir.

Stroške čiščenja odpadnih voda so dolžni plačevati vsi
uporabniki, ki preko javnega kanalizacijskega omrežja odva-
jajo odpadne vode do naprav za čiščenje odpadnih voda. Te
stroške plačajo tudi uporabniki, ki izredno, ob dogovoru z
upravljavcem, sami pripeljejo odpadno vodo na napravo za
čiščenje odpadnih voda.

29. člen
Višino kanalščine in način obračunavanja odvajanja in

čiščenja odpadne vode na predlog upravljavca in v skladu z
veljavnimi predpisi potrjuje občinski svet.

Upravljavec mora v predlogu za potrditev cene predlo-
žiti posamezne elemente cene.

Kanalščina vsebuje pri uporabnikih, ki odvajajo odpa-
dne vode v kanalizacijsko omrežje stroške enostavne in
razširjene reprodukcije. Količina odvedene odpadne vode
se meri po stanju gospodinjskega vodovodnega števca in
sicer v m3 porabljene vode v primeru, da upravljavec ali
uporabnik ugotovi, da je vodomer v okvari oziroma ni mogo-
če odčitati dejanske porabe, se kanalščina obračuna pov-
šalno na osnovi povprečne porabe vode v preteklem obra-
čunskem obdobju.

Kolikor posamezni uporabnik ni namestil vodomera za
gospodinjsko vodo se mu kanalščina obračuna na osnovi
republiškega povprečja porabe vode na osebo.

Kanalščina se ne plačuje od porabljene vode v kmetij-
stvu kolikor je poseben vodomer za gospodinjsko vodo.

30. člen
Ceno čiščenja odpadnih voda v čistilnih napravah se

določi na podlagi količine odpadne vode in faktorja onesna-
ženosti.

Cene čiščenja odpadnih voda za uporabnike, ki niso
podpisali pogodb o sofinanciranju izgradnje kanalizacije ozi-
roma niso priključeni na javno kanalizacijo, čeprav je za
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njihov objekt omogočen priklop na kanalizacijsko omrežje,
se pomnoži s faktorjem 3.

31. člen
Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje plača

uporabnik priključnino, ki predstavlja povračilo dela stro-
škov za obnovo in širitev kanalizacijskega sistema.

Priključnino plača uporabnik, kateri ni sofinanciral iz-
gradnjo kanalizacijskega omrežja ter čistilnih naprav na ob-
močju občine.

Priključnina znaša 130% zneska iz pogodb o sofinanci-
ranju izgradnje kanalizacije sklenjene v času gradnje v Obči-
ni Hodoš za naselje Hodoš.

V. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCEV IN UPORABNIKOV

32. člen
Naloge upravljavca so:
– redno vzdrževanje objektov in naprav, tako da je

uporabnikom omogočeno redno odvajanje odpadnih voda,
– obnavljati dotrajano omrežje ter dotrajane dele ob-

jektov in naprav,
– poskrbeti za razvoj dejavnosti ter pravočasno pripra-

vo planskih dokumentov za dejavnost in sicer za enostavno
in razširjeno reprodukcijo,

– objekte in naprave vzdrževati v skladu s sprejetimi
pravilniki, poslovniki ter ostalimi predpisi,

– nadzirati gradnjo razširitve ter priključkov kanalizacij-
skega omrežja in naprav,

– kontrolirati sestavo odpadne vode in delovanje čistil-
nih naprav v skladu s predpisi,

– voditi evidenco in kataster kanalizacijskih objektov in
naprav,

– izdajati soglasja in omogočati priključitev na javno
kanalizacijo,

– skrbeti za redni obračun odvedenih in očiščenih od-
padnih voda.

Upravljavec ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi
preplavitve v primeru povečanja odtoka ali zamašitve javne-
ga kanala s strani uporabnika.

33. člen
Obveznosti uporabnikov javne kanalizacije:
– gradnja interne kanalizacije v skladu s tehnično do-

kumentacijo in pogoji soglasja upravljavca,
– vzdrževanje hišne kanalizacije, hišnega priključka ter

naprav za predčiščenje tako, da bo iztok izpolnjeval pogoje
iz soglasja in tega odloka,

– uporabnik je dolžan upravljavca obvestiti o poškod-
bah na objektih, s katerimi gospodari sam ter takoj ukrepati,
da ne bo nastala škoda na objektih javne kanalizacije,

– obveščati upravljavca o vseh spremembah pogojev
za priključitev,

– upravljavcu omogočiti dostop in pregled internih ka-
nalizacij,

– redno kontrolirati sestavo odpadne vode in njeno
temperaturo v skladu z določili tega odloka, rezultate pa na
zahtevo posredovati upravljavcu,

– voditi dnevnik obratovanja objektov za predčiščenje
odpadne vode, če jih ima,

– redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadne vode,
na podlagi izdanih računov.

Pravne osebe so dolžne tudi:
– redno kontrolirati sestavo odpadne vode in njeno

temperaturo v skladu z določili tega odloka, rezultate pa na
zahtevo posredovati upravljavcu,

– voditi dnevnik obratovanja čistilnih naprav, lovilcev
vlaken in maščob.

V primeru, da nastane na objektih in napravah javne
kanalizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika,
je ta dolžan upravljavcu poravnati stroške odprave.

34. člen
Vsi izvajalci, pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela v

bližini javne kanalizacije, si morajo za ta dela pridobiti sogla-
sje upravljavca ter mu pokriti vse s tem nastale stroške,
vključno z upravljavčevim nadzorom in pri upravljanju teh del
zagotoviti, da ostane javna kanalizacija nepoškodovana. V
primeru poškodbe so jo dolžni vzpostaviti v prvotno stanje in
poravnati vso morebitno škodo, ki je nastala zaradi poškod-
be ali prekinitve odvajanja in čiščenja.

35. člen
Zagotavljanje varstvo okolja, zaščita vodozbirnih obmo-

čij in vodotokov je pravica in dolžnost tako upravljavca kot
uporabnika.

36. člen
Uporabnikom ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo:
– odpadne vode, katere sestava ne ustreza kriterijem

uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
izvirov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96) oziroma
uredbi za posamezno panogo, kolikor ta obstaja.

Odpadne vode ne smejo vsebovati naslednjih sestavin:
– tekočih goriv, olj in mazil; nafte in naftnih derivatov,
– ostanke lakov, topil in impregnacij,
– gorljivih in eksplozivnih snovi,
– radioaktivnih snovi,
– snovi, ki razvijajo strupene in eksplozivne pline,
– trdih in viskoznih snovi, kot so: les, žagovina, pepel,

plastika, živalski odpadki, slama, krpe, itd.,
– drugih škodljivih snovi, ki povzročajo spremembe ke-

mične, fizikalne, biološke in bakteriološke sestave podzem-
nih voda in vodnih tokov,

– gnoja, pepela, kosti, mavca, cementa, peska, tehno-
loških peskov, usnja, konzerv, stekla in drugih tehnoloških
in komunalnih odpadkov,

– neprečiščene tehnološke, industrijske vode, ki ne
ustreza uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih voda izvirov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadne vo-
de samo v primeru, da ne vplivajo škodljivo na naprave za
dovod in čiščenje odpadnih voda in na njihovo delovanje.

Snovi oziroma odpadne vode, ki brez predčiščenja ne
ustrezajo pogojem upravljavca glede izpusta, mora upora-
bnik ustrezno očistiti. Upravljavec ima pravico in dolžnost
kontrole uporabnikov objektov in naprav za predčiščenje na
stroške uporabnika ter tudi določiti pogoje delovanja napra-
ve za predčiščenje.

Brez predhodnega posebnega soglasja upravljavca jav-
ne kanalizacije ni dovoljeno spuščati v javno kanalizacijo
organsko visoko obremenjenih odpadnih voda.

Odpadna voda ne sme imeti izrazito neprijetnega vonja
za okolico.

37. člen
Upravljavec ima pravico odpovedati uporabniku odvaja-

nje in čiščenje odpadnih voda v naslednjih primerih:
– če uporabnik zaradi rušitve zaprosi za začasno ali

trajno zaporo,
– če stanje uporabnikov objektov ogroža življenje in

zdravje ljudi,
– če niso izpolnjeni pogoji iz soglasja za priključitev,
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– če uporabnik dovoli drugemu uporabniku priključitev
kanalizacije na svoj priključek brez soglasja upravljavca,

– če uporabnik z odpadno vodo odvaja v javno kanali-
zacijo snovi, navedene v prejšnjem členu,

– če uporabnik, ki je po tem odloku dolžan upravljavcu
predložiti izvide o izpustu, tega ne stori oziroma če izvida ni
izdelal atestiran laboratorij,

– če uporabnik ne poravna stroškov storitve niti po
pisnem opominu,

– če ne izpolnjuje drugih obveznosti po pogojih tega
odloka.

Uporabnik je dolžan poravnati upravljavcu stroške pre-
kinitve in ponovne priključitve, kakor tudi nastalo škodo na
objektih in napravah javne kanalizacije.

Pravico do odpiranja jaškov in do vseh drugih posegov
ima izključno upravljavec. Izjemoma to lahko opravi upora-
bnik, vendar le s predhodno prijavo in dovoljenjem uprav-
ljavca.

38. člen
Upravljavec ima pravico zaradi del na objektih in napra-

vah začasno prekiniti storitev pod pogoji, da o prekinitvi
obvesti uporabnike in sicer vsaj 7 dni pred nameravano
prekinitvijo. V primeru, da prekinitev traja dlje kot en dan,
mora upravljavec odvod odpadne vode začasno rešiti na
drug ustrezen način.

Povzročitelj škode je dolžan upravljavcu poravnati stro-
ške za odpravo nepravilnosti na objektih in napravah javne
kanalizacije in stroške izvedbe začasne rešitve za odvod
odpadne vode.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

39. člen
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek

upravljavec javne kanalizacije, če:
1. ne dovoli priključitve uporabniku, ki izpolnjuje ob-

veznosti iz 8. in 31. člena tega odloka,
2. ne obvesti uporabnika o spremenjenih pogojih pri-

ključitve, na podlagi katerih je uporabnik dolžan prilagoditi
hišni priključek (18. člen),

3. ne izpolnjuje obveznosti iz 32. člena tega odloka,
4. ne izvede prekinitev odvajanja odpadnih voda v skla-

du z določili 36. in 37. člena tega odloka.
V primeru, da upravljavec o začasni prekinitvi odvajanja

odpadnih ali meteornih voda ne obvesti uporabnika o roku,
določenim s 38. členom tega odloka in je zato povzročena
škoda, se z denarno kaznijo 30.000 SIT kaznuje tudi odgo-
vorna oseba upravljavca javne kanalizacije.

40. člen
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek

pravna oseba:
1. ki se ne priključi na javno kanalizacijo po zahtevah

14. člena tega odloka,
2. ki komunalne odpadne vode ne spelje po vodotesni

kanalizaciji v vodotesno greznico po volumnu dimenzionira-
no z odplakami (23. člen),

3. ki v javno kanalizacijo odvaja podtalnico, drenažno
vodo, vodo odprtih vodotokov ali meteorno vodo, kjer je to
možno speljati v ponikovalnico ali vodotok in nima zgrajene-
ga vodotesnega sekundarnega kanalizacijskega omrežja
(24. člen),

4. ki meteorno kanalizacijo okolja, objekta in drenažo
spelje izven vplivnega območja objekta tako, da pride do erozi-
je in ogrožanja stanovanjskih in drugih objektov (24. člen),

5. ki ne izpolnjuje obveznosti iz prvega odstavka
33. člena tega odloka,

6. ki izvaja posege na objektih in napravah javne kanaliza-
cije brez predhodne prijave in dovoljenja upravljavca (15. člen).

Z denarno kaznijo do 60.000 SIT se kaznuje za prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik –
posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, fizična ose-
ba pa z denarno kaznijo 40.000 SIT.

41. člen
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek

pravna oseba:
1. ki se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja

upravljavca (8. člen),
2. ki izvaja dela na javni kanalizaciji, priključkih ali izvaja

hišni priključek brez soglasja upravljavca (16. člen),
3. ki odvaja v javno kanalizacijo odpadno vodo, ki vse-

buje sestavine, ki jih prepoveduje 36. člen tega odloka,
4. ki v javno kanalizacijo odvaja odpadno vodo iz gnoji-

ščnih jam, zbiralnikov ali odpadke z gnojišč (25. člen).
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek

iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik – posa-
meznik in odgovorna oseba pravne osebe, fizična oseba pa
z denarno kaznijo 40.000 SIT.

42. člen
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek

pravna oseba, ki po končani gradnji javne kanalizacije ne
prenese v upravljanje upravljavcu (13. člen).

Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek
samostojni podjetnik – posameznik in odgovorna oseba
pravne osebe.

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

43. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcije in upravljavec kanalizacije.

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

listu RS.

Št. 258/02
Hodoš, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Hodoš

Ludvik Orban l. r.

JESENICE

2924. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica
Jesenice

Na podlagi 35. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 2. in
3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96),
73. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01),
26. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00) in 10. člena statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01), je Občinski svet
občine Jesenice na redni 41. seji dne 27. 6. 2002 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi javnega zavoda
Občinska knjižnica Jesenice

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjiž-

nica Jesenice (Uradni list RS, št. 42/97, 14/00), se 2. člen
odloka spremeni in dopolni, tako da glasi:

Ime, sedež in pravni status zavoda:
1. Ime zavoda: Občinska knjižnica Jesenice.
2. Sedež zavoda: Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4.
3. Pravni status zavoda: Zavod je pravna oseba.

2. člen
3. člen se spremeni, tako da glasi:
Zavod opravlja knjižnično dejavnost, ki je javna služba,

katere izvajanje je v javnem interesu, kot dejavnost splošno-
izobraževalne knjižnice za območje Občine Jesenice. Po
pogodbi o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje
javnega zavoda “Občinska knjižnica Jesenice” zavod oprav-
lja knjižnično dejavnost tudi za Občino Kranjska Gora in
Občino Žirovnica.

Zavod lahko opravlja svojo dejavnost tudi za območje
drugih občin, če ustanovitelj z zainteresirano občino sklene
pogodbo o zagotavljanju knjižnične dejavnosti na njenem
območju.

3. člen
4. člen se spremeni, tako da se besedilo drugega

odstavka nadomesti z novim, ki glasi:
Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je

le ta, oziroma njen prihodek namenjen opravljanju knjižnič-
ne dejavnosti kot javne službe.

4. člen
V celotnem besedilu ustanovitvenega akta se beseda

»ravnatelj« nadomesti z besedo »direktor« v ustreznih sklo-
nih.

5. člen
7. člen se spremeni, tako da glasi:
Direktorja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi jav-

nega razpisa.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ob splošnih

pogojih, ki jih določa zakon, izpolnjuje tudi naslednje pose-
bne pogoje:

– univerzitetna izobrazba družboslovne usmeritve, (hu-
manistične smeri) in najmanj 5 let delovnih izkušenj v knjižni-
čarstvu,

– visoka strokovna izobrazba družboslovne usmeritve,
(humanistične smeri) in najmanj 8 let delovnih izkušenj v
knjižničarstvu,

– opravljen bibliotekarski izpit,
– ob prijavi na razpis mora kandidat predložiti tudi načrt

razvoja zavoda za naslednje mandatno obdobje.
Svet zavoda imenuje direktorja z večino glasov vseh

članov sveta.
Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku mandata

lahko ponovno imenovan.

6. člen
Doda se nov, 7.a člen, ki glasi:
Svet zavoda mora pred imenovanjem ali razrešitvijo

direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja in mnenje občin, ki

so na zavod s pogodbo prenesle opravljanje knjižnične de-
javnosti za njihovo območje.

Svet zavoda mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
direktorja pridobiti tudi mnenje strokovnih delavcev knjižni-
ce. Strokovni delavci o mnenju glasujejo tajno.

Soglasje in mnenja se nanašajo na kandidata za direk-
torja, ki ga predlaga svet knjižnice izmed tistih prijavljenih
kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Če občine oziroma strokovni delavci soglasja oziroma
mnenj ne dajo v roku 60 dni od prejema zaprosila sveta
zavoda, se šteje, da so bila soglasja dana oziroma mnenja
pozitivna.

7. člen
Doda se nov 7.b člen, ki glasi:
Direktorja zavoda razreši svet zavoda na način in po

postopku, kot je določen za njegovo imenovanje.

8. člen
Doda se nov 7.c člen, ki glasi:
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma, če

nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imeno-
van, svet knjižnice imenuje vršilca dolžnosti izmed strokov-
nih delavcev knjižnice, oziroma izmed kandidatov, ki so se
prijavili na razpis, vendar največ za eno leto.

9. člen
Spremeni se 14. člen, tako, da se prvi odstavek nado-

mesti z besedilom, ki glasi:
Sredstva za izvajanje javne službe na področju knjižnič-

ne dejavnosti zagotavlja ustanovitelj, ter občine za katere
zavod opravlja svojo dejavnost na podlagi pogodbe. Sred-
stva se zagotovijo na osnovi pripravljenega programa dela in
finančnega načrta, h kateremu ustanovitelj in občine sopo-
godbenice dajejo svoje soglasje.

Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
Finančne obveznosti za izvajanje javne službe pokriva-

jo ustanovitelj in občine sopogodbenice v skladu z določili
zakona o knjižničarstvu, kakor tudi v skladu z drugo področ-
no zakonodajo, ter po pogodbi o kriterijih za zagotavljanje
pogojev za delovanje javnega zavoda “Občinska knjižnica
Jesenice”.

Doda se nov tretji odstavek, ki glasi:
Zavod pridobiva sredstva za delo tudi preko plačil upo-

rabnikov za storitve javne službe, s prodajo blaga in storitev
na trgu, lahko pa tudi iz drugih virov.

Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.

Sedanji četrti odstavek postane šesti odstavek in se
spremeni, tako da glasi:

Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o izvrševanju
letnega programa dela in razvoja zavoda, o rezultatih poslo-
vanja, mu omogočiti vpogled v poslovne knjige, ter mu dajati
druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom.

Doda se nov sedmi odstavek, ki glasi:
Zavod je dolžan obveščati občine sopogodbenice o

izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda, o rezul-
tatih poslovanja, jim omogočiti vpogled v poslovne knjige,
ter jim dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z zako-
nom, vse v obsegu dejavnosti zavoda, v katerem zavod po
pogodbi opravlja dejavnost za občine sopogodbenice.

10. člen
Črta se 17. člen, preostali členi se ustrezno preštevil-

čijo.
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11. člen
Ta odlok začne veljati petnajst dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 012-1/2002
Jesenice, dne 27. junija 2002.

Župan
Občine Jesenice

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

2925. Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku o
komunalnih taksah v Občini Jesenice za leto
2003

Na podlagi 1. člena odloka o komunalnih taksah v
Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95, 30/97, 96/99,
123/00 in 109/01) in 10. člena statuta Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice
na 41. seji dne 27. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke po odloku o
komunalnih taksah v Občini Jesenice

za leto 2003

1. člen
Vrednost točke iz 1. člena odloka o komunalnih taksah

v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95, 30/97, 96/99,
123/00 in 109/01) za leto 2003 znaša 11,04 SIT.

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

Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2003 dalje.

Jesenice, dne 27. junija 2002.

Župan
Občine Jesenice

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

KOBARID

2926. Sklep o ekonomskih cenah vrtcev

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 8/00 in 79/00) je Občinski svet občine Kobarid
na 40. redni seji dne 26. 6. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

I
Občina subvencionira program male šole v višini 40%.

Od te znižane cene se določi ustrezen prispevek staršev v
skladu s pravilnikom o plačilih staršev za programe vrtca.

Ekonomske cene veljajo od 1. 9. 2002 dalje in so
izračunane na 12 mesecev ter znašajo:

– celodnevni program:    62.575 SIT
– poldnevni program (s kosilom):   57.610 SIT
– poldnevni program (brez kosila):   49.659 SIT

– jasli – celodnevni program:   68.504 SIT
– jasli – poldnevni program:   59.436 SIT
– 3/4 program:     28.298 SIT

II
Ekonomska cena ne vključuje regresa za letni dopust,

jubilejnih nagrad, amortizacije, investicijskega vzdrževanja
in ne upošteva izpisov otrok v poletnih mesecih. Ti stroški se
v proračunu predvidijo posebej.

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

nem listu RS.

Št. 640-6/99
Kobarid, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič, inž. l. r.

2927. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v
Občini Kobarid

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
70/00) in 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS,
št. 8/00) je Občinski svet občine Kobarid na 40. seji dne
2. 7. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov športa v Občini

Kobarid

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom občinski svet določa pogoje, po-

stopke in merila za sofinanciranje dejavnosti in nalog s po-
dročja športa, ki so v javnem interesu.

II. POGOJI

2. člen
Pravico do izvajanja programov športa, ki so sofinanci-

rani iz občinskega proračuna lahko pridobijo vsi izvajalci
programov športa iz 8. člena zakona o športu, in sicer:

– športna društva,
– nacionalne panožne športne zveze in zveze športnih

društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja,
Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, Slovenska
športna zveza v Avstriji in Zveza Slovencev na Madžarskem,

– Olimpijski komite Slovenije,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge or-

ganizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavno-

sti v športu, in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in

srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in
visokošolski zavodi.
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3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo iz-

vajalci iz prejšnjega člena tega pravilnika pod naslednjimi
pogoji:

– imajo sedež v Občini Kobarid,
– so registrirani najmanj 1 leto,
– imajo zagotovljene materialne (športna oprema in re-

kviziti) in kadrovske pogoje za izvedbo načrtovanih progra-
mov.

V primeru, da se posamezen program izvaja v Občini
Kobarid in je namenjen občanom kobariške občine, na raz-
pis pa se z enakim programom ne prijavi noben izvajalec s
sedežem v Občini Kobarid, je za izvajalca tega programa
lahko izbran tudi subjekt, ki nima sedeža v Občini Kobarid,
izpolnjuje pa ostale pogoje.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa
športa.

III. VSEBINSKE DOLOČBE

4. člen
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredelje-

nega v občinskem letnem programu športa, se iz občinske-
ga proračuna sofinancira naslednje vsebine:

1. Športna vzgoja otrok in mladine.
2. Športna dejavnost študentov.
3. Športna rekreacija.
4. Kakovostni šport.
5. Vrhunski šport.
6. Šport invalidov.
7. Razvojne in strokovne naloge v športu, kot so opre-

deljene v nacionalnem programu športa.

IV. POSTOPEK IZBORA IN VREDNOTENJA PROGRAMOV
IN NALOG

5. člen
Občinski svet občine Kobarid na svoji seji pred iztekom

koledarskega leta sprejme letni program športa. Občinska
uprava po sprejemu letnega programa športa objavi javni
razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
športa v naslednjem letu. Postopek javnega razpisa vodi
komisija, ki jo imenuje župan.

Občinski svet v proračunu za tekoče leto določi višino
finančnih sredstev za sofinanciranje športnih programov,
kar je osnova za izračun vrednosti točke.

Sklep o izbiri izvajalcev sprejme župan, ki tudi podpiše
pogodbe z izvajalci letnega programa športa.

6. člen
S pogodbo iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki jo

sklene Občina Kobarid z izvajalci športnih programov, se
določi:

– vsebina in obseg športnih programov,
– čas realizacije športnih programov,
– višina sredstev za dogovorjene športne programe,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.

V. MERILA

7. člen
Sredstva za programe na področju športa se razdelijo

na naslednji način:

1. za programe športa     najmanj 70%
2. za pomembnejše športne in rekreativne

prireditve   največ 20%
3. za izobraževanje in usposabljanje kadrov

za delo v športu 5%
4. za delovanje društev, njihovih zvez

in promocija športa 5%

Poleg naštetih dejavnosti, ki se odvijajo v okviru progra-
mov uvrščenih v letni program športa, se iz občinskega
proračuna sofinancira tudi infrastruktura s področja športa.
Sredstva za obratovanje, tekoče vzdrževanje ter investicije v
športne objekte, katerih lastnik je Občina Kobarid, niso
predmet tega pravilnika in jih določi občinski svet ob spreje-
mu proračuna.

Podrobno so pogoji, kriteriji in normativi za vrednotenje
posameznih programov športa in izbor nalog za sofinancira-
nje iz občinskega proračuna razvidni iz priloge tega pravilnika.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8. člen
Strokovna služba Občine Kobarid ima pravico od izva-

jalcev programov športa kadarkoli zahtevati dodatne podat-
ke in pojasnila o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje in o
poteku izvajanja sofinanciranih programov ter vršiti nadzor
nad izvajanjem programov.

V primeru, da se posamezen program ne izvede v dogo-
vorjenem obsegu, da izvajalec ne predloži zahtevanih dokazil,
ali da nenamensko porabi sredstva, je strokovna služba dol-
žna zahtevati vračilo neupravičeno pridobljenih sredstev.

Izvajalci programov športa so dolžni vsaj enkrat letno
poročati o izvedbi programov športa, ki so bili sofinancirani
iz proračuna.

Ta pravilnik začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
RS in se uporablja tudi za sofinanciranje programov športa v
letu 2002.

Št. 650-03/02
Kobarid, dne 2. julija 2002.

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič l. r.

PRILOGA

POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE
PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI KOBARID

A) DEJAVNOSTI
Objekt in strokovni kader se za vse programe športa,

za katere nacionalni program športa predvideva sofinancira-
nje, sofinancira na podlagi vrednosti ure. Vrednost ure se
določi na naslednji način:

– za strokovni kader 1 ura = 1 točka
– za objekt  1 ura = 3 točke1 pri čemer pa višina

sofinanciranja objekta ne sme presegati dejanske cene na-
jema objekta.

1 Če objekt ni plačan neposredno iz proračuna Občine Kobarid.
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1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
1.1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
Za izvajanje programa »Zlati sonček« v VVZ se sofinan-

cira:
– propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, priročni-

ki, diplome, medalje).
Za izvajanje programa »Naučimo se plavati« se sofinan-

cira:
– strokovni kader za 10 ur za skupino, v kateri je

7 otrok,
– objekt za 10 ur za skupino, v kateri je 7 otrok.
Za izvajanje programa »Ciciban planinec« se sofinan-

cira:
– strokovni kader za 10 ur za enega mentorja za skupi-

no, v kateri je 20 otrok.
Za izvajanje drugih programov se sofinancira:
– objekt za največ 60 ur za skupino, v kateri največ

20 otrok,
– strokovni kader za največ 60 ur za skupino, v kateri

največ 20 otrok.
1.2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK

(6 do 15 let)
1.2.1. Interesna športna vzgoja otrok
Za izvajanje programa »Zlati sonček« v osnovnih šolah

se sofinancira:
– propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, priročni-

ki, diplome, medalje).
Za izvajanje programa »Krpan« v osnovnih šolah se

sofinancira:
– propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, priročni-

ki, diplome, medalje).
Za izvajanje programa »Naučimo se plavati« se sofinan-

cira:
– objekt za 20 ur za skupino, v kateri je največ 10 otrok

– neplavalcev.
– strokovni kader za 20 ur za skupino, v kateri je naj-

več 10 otrok – neplavalcev,
Ne sofinancira se učenje plavanja, ki je del šolskega

programa v okviru šole v naravi in je že financirano iz javnih
sredstev.

Za izvajanje drugih programov se sofinancira:
– objekt za največ 80 ur vadbe za skupino, v kateri je

največ 20 otrok,
– strokovni kader za največ 80 ur vadbe za skupino, v

kateri je največ 20 otrok.
Ne sofinancira se smučarski tečaj, ki je del šolskega

programa in je že financiran iz javnih sredstev.
Za šolska športna tekmovanja se sofinancira:
– do medobčinskega nivoja:
– objekt, če je tekmovanje organizirano izven občine

Kobarid se namesto objekta sofinancira prevoz,
– sodniški stroški,
– medalje do 3. mesta pri individualnih športih,
– pokal za 1. mesto in diplome za ostale ekipe pri

kolektivnih športi,
– od vključno področnega nivoja dalje:
– objekt, če je tekmovanje organizirano izven občine

Kobarid, se za eno ekipo namesto objekta sofinancira pri-
javnina in prevoz,

– sodniški stroški,
– stroški priznanj.
1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in

vrhunski šport
V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih

udeleženci so športniki registrirani pri panožni športni zvezi,
vadijo v vadbeni skupini najmanj 3-krat tedensko, 9 mese-
cev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira

panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju. Prijavi
je potrebno priložiti seznam tekmovalcev s številko registra-
cije pri panožni zvezi.

Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot
določajo normativi iz tabele – 1.

Za izvajanje programov vadbe v okviru te skupine de-
javnosti se vsaki vadbeni skupini sofinancira:

– objekt v obsegu, kot je razvidno iz tabele – 2,
– strokovni kader v obsegu, kot je razvidno iz tabele – 2,
– materialne stroške programa v višini, kot je razvidno

iz tabele – 3,
– meritve in spremljanje treniranosti,
– nezgodno zavarovanje.
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Za izvajanje teh programov se sofinancira:
– objekt za 80 ur za skupino, v kateri je 10 otrok,
– strokovni kader za 80 ur za skupino, v kateri je

10 otrok.
1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (15 do 20 let)
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Za izvajanje izbranih 80-urnih programov se sofinancira:
– objekt2 za skupino, v kateri je 20 otrok,
– strokovni kader za skupino, v kateri je 20 otrok.
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovo-

stni in vrhunski šport
V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih

udeleženci so športniki registrirani pri panožni športni zvezi,
vadijo v vadbeni skupini najmanj 4-krat tedensko, 10 mese-
cev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira
panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju. Prijavi
je potrebno priložiti seznam tekmovalcev s številko registra-
cije pri panožni zvezi.

Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot
določajo normativi iz tabele – 1.

Za izvajanje programov vadbe v okviru te skupine de-
javnosti se vsaki vadbeni skupini sofinancira:

– objekt v obsegu, kot je razvidno iz tabele – 2,
– strokovni kader v obsegu, kot je razvidno iz tabele – 2.
1.3.3. Športna vzgoja mladine, s posebnimi potrebami
Za izvajanje teh programov se sofinancira:
– objekt za 80 ur za skupino, v kateri je največ 10 mla-

dih,
– strokovni kader za 80 ur za skupino, v kateri je naj-

več 10 mladih.

2. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
2.1. Interesna športna dejavnost študentov
– strokovni kader za 80-urne programe za skupino, v

kateri je največ 20 študentov in študentk.

3. ŠPORTNA REKREACIJA
Za izvajanje izbranih programov se sofinancira:
– objekt3 za skupino 20 članov, za dejansko število ur

vadbe, vendar največ 80 ur,
– za občane starejše od 65 let strokovni kader za

skupino 20 članov, za dejansko število ur vadbe, vendar
največ 80 ur.

2 Zagotavlja se vadba na vseh zunanjih športnih objektih
razen glavnega travnatega igrišča, po razporedu in pod pogoji
dogovorjenimi z upravljavcem pa tudi na tem objektu.

3 Zagotavlja se vadba na vseh zunanjih športnih objektih
razen glavnega travnatega igrišča, po razporedu in pod pogoji
dogovorjenimi z upravljavcem pa tudi na tem objektu.
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4. KAKOVOSTNI ŠPORT
V to skupino dejavnosti spadajo članske ekipe in posa-

mezniki, ki nastopajo v tekmovalnem sistemu pod vodstvom
panožnih športnih zvez na najmanj regionalnem nivoju. Prija-
vi je potrebno priložiti seznam tekmovalcev s številko re-
gistracije pri panožni zvezi.

Vsaki vadbeni skupini se sofinancira:
– objekt v obsegu, kot ga določa tabela – 2.
Poleg tega prejme klub oziroma društvo za vsakega

svojega člana, ki je kategoriziran športnik mladinskega ali
državnega razreda sredstva v višini 5 točk na mesec.

5. VRHUNSKI ŠPORT
Za sofinanciranje programov vrhunskega športa prej-

me klub ali društvo za vsakega svojega člana, ki je kategori-
ziran športnik svetovnega razreda 15 točk, za športnika
mednarodnega in perspektivnega razreda pa 10 točk na
mesec.

6. ŠPORT INVALIDOV
Za izvajanje teh programov se sofinancira:
– objekt za 80 ur za skupino, v kateri je največ 10

invalidov,
– strokovni kader za 80 ur za skupino, v kateri je naj-

več 10 invalidov.
B) SOFINANCIRANJE STROKOVNIH IN RAZVOJNIH

NALOG
1. POMEMBNEJŠE ŠPORTNE IN ŠPORTNO REKRE-

ATIVNE PRIREDITVE
Sofinancira se organizacija prireditev, ki so v koledarju

panožne športne zveze. Rekreativne prireditve se sofinanci-
ra samo, če na njih sodelujejo tudi športniki Občine Koba-
rid. Pri pripravi predloga prireditev za sofinanciranje komisija
upošteva dva osnovna in dva dopolnilna kriterija. Osnovna
kriterija sta množičnost in kakovost, dopolnilna pa odmev-
nost (širši pomen) in tradicija.

Na podlagi osnovnih kriterijev se prireditve točkuje po
naslednji tabeli:

Kakovost Rekreativna Tekmovalna Vrhunska

Množičnost
20–50 10 20 30
51–100 20 30 40
nad 100 30 40 50

Opomba: Vrhunske prireditve so svetovna in evropska
prvenstva, svetovni in evropski pokal ter finale državnih pr-
venstev, rekreativne pa tiste, kjer nastopajo pretežno nere-
gistrirani športniki, vse ostale prireditve so tekmovalne.

Tako pridobljeno število točk za vsako prireditev stro-
kovna služba korigira s:

– faktorjem za odmevnost – od 1,0 do 2,0,
– faktorjem za tradicijo:

– 1,0 za enkratne prireditve oziroma tiste, ki se odvi-
jajo do 5 let;

– 1,3 za tiste, ki se odvijajo od 6 do 10 let;
– 1,5 za tiste, ki se nepretrgoma odvijajo več kot 10 let.

2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOV-
NIH KADROV ZA DELO V ŠPORTU

Pogoj za sofinanciranje je, da izvajalec letnega progra-
ma športa z udeležencem izobraževanja sklene pogodbo, s
katero se slednji zavezuje, da bo po končanem izobraževa-
nju najmanj 2 leti deloval v Občini Kobarid kot strokovni
delavec pri izvajanju letnega programa športa.

Prosilcu, ki mu bo sofinanciranje odobreno se povrne
stroške kotizacije na izobraževanjih za pridobitev ustrezne
usposobljenosti za delo v športu in ohranitev licence, in
sicer po predložitvi dokazil o uspešno opravljenem izobraže-
vanju in podpisane pogodbe iz prejšnjega odstavka.

3. DELOVANJE DRUŠTEV, PROMOCIJA ŠPORTA
Ta del sredstev se nameni za delovanje društev, pro-

mocijo športa in jubilejne športne prireditve.

Tabela – 1: Minimalno število športnikov v vadbeni
skupini:

Otroci usmerjeni v Mladi usmerjeni v Kakovostni in
kakovostni in kakovostni in  in vrhunski

Panoga vrhunski šport vrhunski šport šport

ml.dečki/ce st. dečki/ce ml. mladinci st. mladinci člani
deklice deklice mladinke mladinke članice

Atletika 15 10 6 6 6

Karate 15 10 8 8 8

Kolesarstvo 10 8 8 6 6

Šah 16 12 8 8 8

Kajak-kanu 10 8 6 6 6

Jadralno

padalstvo / / 8 6 6

Košarka 12 12 12 12 12

Mali nogomet 10 10 10 10 10

Nogomet 18 18 18 18 18

Pri individualnih športnih panogah (krepki tisk) se v
primeru manjšega števila športnikov v vadbeni skupini lahko
sofinancira sorazmerni del strokovnega kadra in materialnih
stroškov ali pa se združuje vadbene skupine iz različnih
kategorij.

Tabela – 2: Maksimalno število ur dejavnosti (vadbe in
tekmovanj), za katero se lahko sofinancira strokovni kader
in/ali objekt po kategorijah.

Otroci usmerjeni Mladi usmerjeni Kakovostni
v kakovostni v kakovostni in vrhunski

in vrhunski šport in vrhunski šport šport

ml. dečki st. dečki ml. mladinci st. mladinci člani
deklice deklice mladinke mladinke članice

240 ur 320 ur 360 ur 400 ur 320 ur

Sofinancira se dejansko število ur, izračunano na osnovi
podatkov iz plana vadbe in tekmovanj, ki ga izvajalec progra-
ma predloži ob prijavi na razpis, vendar največ do maksimal-
nega števila ur iz tabele.

Ena ura pomeni 1 točko za strokovni kader in 3 točke
za objekt (če objekt ni plačan neposredno iz proračuna
Občine Kobarid), pri čemer pa višina sofinanciranja objekta
ne sme presegati dejanske cene najema objekta.

Tabela – 3: Sofinanciranje materialnih stroškov progra-
ma po kategorijah

Otroci usmerjeni Mladi usmerjeni Kakovostni
v kakovostni v kakovostni in vrhunski

in vrhunski šport in vrhunski šport šport

ml. dečki st. dečki ml. mladinci st. mladinci člani
deklice deklice mladinke mladinke članice

70 točk 90 točk 110 točk 130 točk 150 točk
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KOČEVJE

2928. Program priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Mestni Log-Dolga vas,
1. faza, cona 2 – nova osnovna šola

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/39,
47/93, 71/93 in 44/97) in 27. člena statuta Občine Koče-
vje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99) je Občinski svet
občine Kočevje na 30. redni seji dne 20. 6. 2002 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Mestni Log-Dolga vas,1. faza, cona 2 – nova

osnovna šola

1. člen
(izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)
SO Kočevje je na 12. seji dne 18. 10. 1994 sprejela

odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta me-
stni Log-Dolga vas, I. faza, cona 2 – nova osnovna šola
(Uradni list RS, št. 5/95) (v nadaljevanju: »ZN«). ZN je bil
izdelan s strani Urbanističnega inštituta RS pod št. 1752 v
9/1994.

ZN se realizira postopoma od sprejetja 1995 do da-
nes, ko se izvajajo dela po delnem gradbenem dovoljenu
pod številko 351-1/2002-0413, ki ga je izdala Upravna
enota Kočevje.

Namen sprememb in dopolnitev ZN je uskladitev in
sprememba ureditve športnih in otroških igrišč ter tribune na
vzhodni strani območja urejanja in preverba ter možna spre-
memba namenske rabe območja A, ki je namenjeno izgrad-
nji trgovsko poslovnega centra.

2. člen
(priprava sprememb in dopolnitev ZN)

S tem programom se podrobneje določajo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag, posebnih strokovnih
podlag in drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku
priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN, subjekte,
ki sodelujejo pri pripravi in izdelavi sprememb in dopolnitev
ZN, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge, ki jih
morajo opraviti ter roki za posamezne faze izdelave spre-
memb in dopolnitev ZN.

3. člen
(območje in strokovne podlage)

1. Območje urejanja in obseg priprave sprememb in
dopolnitev ZN

Območje sprememb in dopolnitev ZN je določeno v
odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
Mestni Log-Dolga vas, I. faza, cona 2 – nova osnovna šola
(Uradni list RS, št. 5/95) in se ne spreminja.

Spremembe in dopolnitve ZN morajo biti pripravljene
skladno z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegih
v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter
Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) (v nadaljevanju:
ZUNDPP), z navodilom o vsebini potrebnih strokovnih pod-
lag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list RS,
št. 14/85) ter zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93 in 1/96).

2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna

planska in urbanistična dokumentacija, ki se je mora upo-
števati pri pripravi spremeb in dopolnitev ZN so:

– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Ko-
čevje za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbene-
ga plana Občine Kočevje za obdobje 1986-1990, dopol-
njen v letu 1999 (Uradni list RS, št. 71/00)

– odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega na-
črta Mestni Log-Dolga vas, I. faza, cona 2 – nova osnovna
šola (Uradni list RS, št. 5/95)

– spremenjena zazidalna situacija izdelana s strani Ar-
he d.o.o. Ljubljana, pod št. 104/96 v septembru 1996,

– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih, objektih
in napravah,

– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične reši-

tve sosednjih območij, prometne rešitve itd.).
3. Posebne strokovne podlage
V skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegih

v prostor in navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag
in vsebini prostorsko izvedbenih aktov, se za izdelavo spre-
memb in dopolnitev ZN pripravijo posebne strokovne podla-
ge, kolikor se v postopku izdelave in sprejema ugotovi, da je
to potrebno.

4. člen
(soglasja, pogoji in mnenja)

Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolni-
tev ZN, ter soglasja k dopolnjenemu osnutku sprememb in
dopolnitev ZN so:

– Občina Kočevje, Oddelek za okolje in prostor,
– Občina Kočevje, Oddelek za gospodarstvo, turizem

in gospodarske javne službe,
– JP Komunala Kočevje,
– JP Elektro PE Elektro Kočevje,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Hydrovod d.o.o, Kočevje,
– Krajevna skupnost Kočevje mesto,
– Zavod za gozdove OE Kočevje.
Če se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag

za spremembe in dopolnitve ZN ugotovi, da je potrebno
pridobiti predhodna mnenja, pogoje in soglasja tudi drugih
organov, ki niso navedeni zgoraj, se le-ta pridobe v po-
stopku.

Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom
ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh
od zahteve. V fazi priprave osnutka sprememb in dopolnitev
ZN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in
usmeritev, ki so bili s strani soglasodajalcev podani pred
izdelavo osnutka. Če v predpisanem roku ne podajo pogo-
jev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v spre-
memb in dopolnitev ZN soglašajo.

5. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev ZN)

Osnutek sprememb in dopolnitev ZN se izdela skladno
s predhodno pripravljenimi podlagami, strokovnimi podlaga-
mi in pridobljenimi predhodnimi mnenji in pogoji organizacij
in skupnosti ter z elementi in sestavinami, kot jih predpisuje
ZUNDPP (Uradni list SRS, št. 18/84, 7/85, 29/86 in Ura-
dni list RS, št. 29/90, 18/93 in 47/93) ter navodilo o
vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih
izvedbenih aktov (Uradni list RS, št. 14/85). Osnutek vse-
buje tekstualni in grafični del.
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Po sprejetju stališč do pripomb se izdela dopolnjeni
osnutek oziroma predlog ZN, ki mora vsebovati še vsa pred-
pisana soglasja ter tehnične elemente za zakoličevanje ob-
jektov in gradbenih parcel z določitvijo funkcionalnih zem-
ljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi
grafični del.

6. člen
(nosilec postopka)

Naročnik in investitor sprememb in dopolnitev ZN je
Občina Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje.

Izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN bo določen
skladno s proceduro, ki jo določa zakon o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00).

Kot koordinator postopka priprave, izdelave, in spreje-
ma UN se določi župan Občine Kočevje, oziroma strokovna
občinska služba – Oddelek za okolje in prostor pri občini
Kočevje.

7. člen
(terminski plan in postopek izdelave sprememb in

dopolnitev ZN)
PSP in osnutek sprememb in dopolnitev ZN za javno

razgrnitev v 45 dneh po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN,

en mesec od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi.
Stališča do pripomb, 15 dni po prejemu pripomb iz

javne razgrnitve.
Predlog sprememb in dopolnitev ZN s soglasji, 60 dni

po prejetju stališč do pripomb podanih v javni razgrnitvi.
Končno gradivo, 15 dni po sprejetju sprememb in do-

polnitev ZN na občinskem svetu.
Osnutek sprememb in dopolnitev sprememb in dopol-

nitev ZN se pripravi na podlagi strokovnih podlag in pose-
bnih strokovnih podlag, skupaj s potrebnimi soglasji, pogoji
in mnenji, in na osnovi njih pripravljenih stališč, skladno po
programu priprave sprememb in dopolnitev ZN.

Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugo-
tovi, da osnutek sprememb in dopolnitev ZN vsebuje vse
sestavine opredeljene z ZUNDPP (Uradni list RS, št. 18/84,
37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in
44/97), z navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag
in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list RS, št.
14/85), ter zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93 in 1/96), ki so določene s programom priprave,
predlaga županu, da se osnutek javno razgrne.

Župan Občine Kočevje predlaga Občinskemu svetu
občine Kočevje, da sprejme sklep o enomesečni javni razgr-
nitvi osnutka sprememb in dopolnitev ZN. Sklep o javni
razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS. Javna razgrnitev se
izvede na sedežu Občine Kočevje in KS Kočevje mesto, za
čas enega meseca od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava. Obča-
ni, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma
prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne
razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev ZN.

Po končani javni razgrnitvi župan Občine Kočevje zavza-
me stališča do pripomb in predlogov in jih poda v potrditev
Občinskemu svetu občine Kočevje. Na podlagi sprejetega
sklepa o zavzetju stališč, izdelovalec sprememb in dopolnitev
ZN pripravi dopolnjen osnutek, na katerega je potrebno pri-
dobiti soglasje soglasodajalcev. Tako izdelan predlog župan
Občine Kočevje posreduje občinskemu svetu v obravnavo in
sprejem z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine
Kočevje.

Št. 352-42/02-141
Kočevje, dne 28. junija 2002.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

KRANJ

2929. Odlok o gospodarskih javnih službah

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list SRS, št. 32/93), 19. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 18. čle-
na statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95,
33/96 in 35/00) je Svet mestne občine Kranj na 34. seji
dne 26. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o gospodarskih javnih službah

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa obvezne in izbirne gospodarske javne

službe in način njihovega izvajanja na območju Mestne obči-
ne Kranj.

II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

2. člen
Obvezne gospodarske javne službe so:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce,
– urejanje zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– vzdrževanje občinskih cest.

3. člen
Izbirne gospodarske javne službe so:
– urejanje mestnega potniškega prometa,
– oskrba s plinom,
– urejanje javne razsvetljave,
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje po-

kopališč,
– vzdrževanje javnih parkirišč.

III. NAČIN IZVAJANJA

4. člen
Obvezne in izbirne gospodarske javne službe se zago-

tavljajo v naslednjih oblikah:
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V javnem podjetju:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– pokopališka in pogrebna dejavnost, ter urejanje po-

kopališč,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti in površin za pešce,
– vzdrževanje občinskih cest,
– vzdrževanje javnih parkirišč.
Z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava:
– urejanje javne razsvetljave,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– urejanje zelenih površin,
– urejanje mestnega potniškega prometa,
– oskrba s plinom.

5. člen
Vprašanja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in

njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih
za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti
med občino in javnim podjetjem, ureja pogodba o upravlja-
nju infrastrukturnih objektov in naprav ter ustrezen odlok o
javnem podjetju.

6. člen
Za izvajanje javnih služb lahko občina podeli koncesijo

pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet koncesije, in izpolnjuje pogoje za oprav-
ljanje te dejavnosti.

Uprava Mestne občine Kranj na podlagi javnega razpi-
sa z odločbo določi koncesionarja za opravljanje gospodar-
ske javne službe iz 2. točke 4. člena tega odloka.

7. člen
Posamezno lokalno gospodarsko javno službo lahko

Mestna občina Kranj z odlokom neposredno prenese v
upravljanje zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim
oblikam uporabnikov javnih dobrin, kadar to narekuje loka-
cijska pogojenost, ali če to narekujejo potrebe lokalnega
prebivalstva.

8. člen
Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge

za gospodarske javne službe iz tega odloka izvaja uprava
Mestne občine Kranj. Opravljanje posamezne gospodarske
javne službe iz 4. člena tega odloka se podrobneje uredi z
odlokom, v katerem se določi:

– organizacijska in prostorska zasnova njihovega oprav-
ljanja po vrstah in številu izvajalcev (v javnem podjetju, na
podlagi koncesije ali na podlagi javnih kapitalskih vložkov),

– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska
razporeditev,

– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in način

njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izva-

janje gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter del
javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,

– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj
gospodarske javne službe.

Do sprejetja odlokov iz predhodnega odstavka tega člena
se uporabljajo sedaj veljavni odloki, pravilniki in drugi splošni
akti, ki urejajo dejavnosti s področja gospodarskih javnih služb.

9. člen
Do ureditve razmerij z izvajalci gospodarskih javnih služb

se opravljanje gospodarskih javnih služb izven javnega po-
djetja zagotavlja na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju
dejavnosti z izvajalci, ki so usposobljeni za opravljanje teh
dejavnosti.

10. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin, določeno v skladu z zakonom,
– s sredstvi proračuna,
– iz prihodkov javnega podjetja, koncesionarja ali oseb

zasebnega prava, ki izvajajo javno službo,
– iz drugih virov.

IV. KONČNE DOLOČBE

11. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin lahko Svet me-

stne občine Kranj ustanovi svet za varstvo uporabnikov jav-
nih dobrin. Sestavo, delovno področje in pristojnosti telesa
za varstvo uporabnikov javnih dobrin uredi občinski svet s
posebnimi akti o ustanovitvi teh teles.

12. člen
Izvajalci gospodarskih javnih služb so dolžni, glede na

vrsto in lego, izdelati in vzdrževati katastre infrastrukturnih
objektov, naprav, omrežij ter mobilnih in drugih sredstev, ki
so skladno s predpisi namenjena izvajanju gospodarskih
javnih služb v Mestni občini Kranj.

13. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o go-

spodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 70/94).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35201-0112/2002-46/01
Kranj, dne 26. junija 2002.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

LAŠKO

2930. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Laško za leto 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) 29. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) in
21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je
Občinski svet občine Laško na 24. seji dne 19. junija 2002
sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Laško za leto 2002

1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Laško

za leto 2002 (Uradni list RS, št. 1/02) tako, da se glasi:
“Proračun Občine Laško za leto 2002 je določen v

naslednji višini:
– v tisoč SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 1.595.439
II. Skupaj odhodki 1.870.768
III. Proračunski primanjkljaj –275.329

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil 3.000
V. Dana posojila –
VI. Sprememba kapitalskih deležev 73.333

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna 160.000
IX. Odplačilo dolga – 80
X. Neto zadolževanje 160.000
XI. Povečanje sredstev na računih –
XI. Zmanjšanje sredstev na računih 39.076
Stanje 31/12-2001 39.076
Stanje 31/12-2002 –

Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja je
zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.“

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 40301-06/1
Laško, dne 19. junija 2002.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

2931. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Rimske Toplice S4

Na podlagi usmeritev prostorskih sestavin dolgoročne-
ga plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega plana za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za Občino Laško (Uradni list SRS, št. 35/87 in
Uradni list RS, št. 8/90, 35/90, 43/90, 23/97, 3/98,
9/98, 38/99, 64/99 100/00 in 86/01), 39. 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) ter 21. člena statuta
Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet
občine Laško na 24. seji dne 19. 6.  2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu Rimske Toplice S4

1. člen
V odloku o zazidalnem načrtu Rimske Toplice S4 (Urad-

ni list RS, št. 43/90 in 25/00) se spremeni četrti odstavek
3. člena, ki glasi:

Južni del ureditvenega območja je namenjen gradnji
prosto stoječih stanovanjskih hiš, v katerih je mogoče urediti
poslovne prostore za obrt, ki ne povzroča prekomernega
hrupa in ne onesnažuje zraka in vod itd., ter gradnji stano-
vanjskega objekta.

2. člen
V 11. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
Predvidena parcelna meja med objekti št. 23 na eni

strani ter objektoma št. 21 in 22, na drugi strani, se prestavi
za 4 metre proti jugu, proti objektu št. 23. Ta objekt (št. 23),
bo maksimalnih tlorisnih gabaritov 10 x 15 metrov, z odmi-
kom najmanj 4 metre od prestavljene parcelne meje.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Laško, dne 19. junija 2002.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

2932. Program priprave odloka o zazidalnem načrtu
Belovo

Na podlagi usmeritev prostorskih sestavin dolgoročne-
ga plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega plana za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za Občino Laško (Uradni list SRS, št. 35/87 in
Uradni list RS, št. 8/90, 35/90, 43/90, 23/97, 3/98,
9/98, 38/99, 64/99, 100/00 in 86/01), 34. člena zako-
na 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) ter 21. člena statuta
Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet
občine Laško na 24. seji, dne 19. 6.  2002 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
odloka o zazidalnem načrtu Belovo

I
S tem programom priprave se podrobneje določijo po-

stopek priprave in sprejetje odloka o zazidalnem načrtu Be-
lovo, način pridobivanja strokovnih rešitev, strokovne služ-
be, ki bodo sodelovale pri omenjenem projektu, kot tudi
okvirni roki in sprejem ZN.

II
Po veljavnih planskih dokumentih je v srednjeročnem

planu Občine Laško del omenjenega območja opredeljen
kot ureditveno območje, po dolgoročnem planu pa se širše
obravnava kot območje za katerega je predvidena izdelava
zazidalnega načrta.

III
Pri pripravi ZN je potrebno upoštevati veljavne planske

dokumente, ter upoštevati pogoje vseh soglasjedajalcev na
tem območju.

Vsebina ZN bo v skladu z zakoni s tega področja zaje-
mala:
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– tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja pristojnih služb, organov ter skupnosti.

V
Naročnik izdelave ZN je del Občina Laško, del pa

lastnik parc. št. 213, k.o. Rimske Toplice. Vse aktivnosti v
zvezi z javno razgrnitvijo, obravnavo in sprejemanjem ZN
Belovo bo opravljal Oddelek za gospodarske javne službe,
okolje in prostor. V postopku bodo sodelovale naslednje
strokovne službe, organi, organizacije in skupnosti:

a) Elektro Ljubljana, Enota Trbovlje,
b) Telekom Slovenije, PE Celje, Celje,
c) Pivovarna Laško, Laško,
d) Komunala Laško, Laško,
e) Občina Laško,
f) Elstik.
Navedeni strokovne službe, organi, organizacije in

skupnosti bodo v skladu z zakonom o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor sodelovali v postopku priprave
odloka Belovo, tako da bodo pred pripravo osnutka odloka v
okviru svojih pristojnosti podali pogoje, ki jih mora izdelova-
lec ZN upoštevati pri izdelavi osnutka odloka, ter pred spre-
jemom načrta podati soglasja izdelanemu predlogu ZN.

Omenjene strokovne službe morajo določiti svoje po-
goje najkasneje v 30 dneh od vročitve vloge. V primeru, da
posamezna strokovna služba, organ, organizacija in skup-
nost ne določi pogojev ali ne izda soglasje v tem času, se
smatra, da je soglasje izdano.

VI
Priprava odloka ZN Belovo bo skladno z zakonom o

urejanju naselji in drugih posegov v prostor potekala po
naslednjem postopku:

a) priprava in sprejem programa priprave ZN,
b) pridobitev pogojev in smernic strokovnih služb, or-

ganov, organizacij in skupnosti, ki jih mora upoštevati izde-
lovalec načrta pri njegovi pripravi,

c) priprava osnutka odloka ZN,
d) župan sprejme sklep o 30-dnevno javni razgrnitvi, ki

se ga objavi v Uradnem listu RS,
e) javna razgrnitev odloka ZN, ki traja 30 dni v KS:

Sedraž,
f) proučitev pripomb in predlogov, ki bodo podane v

času javne razgrnitve in med javno obravnavo osnutka odlo-
ka ZN, priprava stališč do teh pripomb in predlogov, ter
sprejem teh stališč na Občinskem svetu občine Laško,

g) priprava predloga odloka ZN Belovo (dopolnitev
osnutka odloka z rešitvami glede na dane pripomba in pred-
loge iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka odloka,
in sicer samo za pripombe, ki se upoštevajo pri nadaljnji
izdelavi ZN),

h) pridobitev soglasij strokovnih služb, organov, organi-
zacij in skupnosti k predlogu osnutka odloka,

i) sprejem odloka o ZN Belovo na Občinskem svetu
občine Laško,

j) objava odloka v o ZN v Uradnem listu RS.

VII
Naročnik in izdelovalec odloka o ZN Belovo, ki bo

opravljal organizacijske naloge v zvezi z razgrnitvijo, obrav-
navo in sprejemanjem odloka o ZN Belovo, mora aktivnosti
organizirati tako, da bo priprava odloka o ZN Belovo pote-
kala po naslednjih časovnih terminih:

– sprejem programa priprave ZN Belovo – junij 2002,
– priprava osnutka ZN Belovo – september–oktober

2002,
– javna razgrnitev osnutka odloka ZN Belovo – novem-

ber 2002,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov, podanih na

javni razgrnitvi in obravnavi – december 2002,
– priprava ZN Belovo za sprejetje na občinskem svetu

– februar 2003,
– objava ZN Belovo v Uradnem listu RS – marec 2003.

Št. 35005-01/2002
Laško, dne 19. junija 2002.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

LITIJA

2933. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Šmartno pri Litiji

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02); 6. čle-
na zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
(Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98, 75/98 in 52/02)
in 13. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00
in 2/01) je Občinski svet občine Litija na 35. redni seji z dne
27. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine

Šmartno pri Litiji

1. člen
Imenuje se Občinska volilna komisija občine Šmartno

pri Litji v sestavi:
Crnkovič Ljubomir, Staretov trg 9, Šmartno pri Litiji –

predsednik,
Godec Marko, Ulica solidarnosti 4, Litija – namestnik

predsednika,
Fele Martin, Valvazorjev trg 43, Šmartno pri Litiji –

član,
Bric Rink Jelka, Ustje 29, Šmartno pri Litiji – namestnik

člana,
Ponebšek Franci, Gradiške Laze, Šmartno pri Litiji –

član,
Vidic Ludvik, Vintarjevec, Šmartno pri Litiji – namestnik

člana,
Mahkovic Franc, Zavrstnik, Šmartno pri Litiji – član,
Pintar Nada, Selšek n.h., Šmartno pri Litiji – namestnik

člana.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 008-4/2002
Litija, dne 27. junija 2002.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.
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2934. Sklep o razrešitvi dosedanje in imenovanju nove
Občinske volilne komisije občine Litija

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02) in
13. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00 in
2/01) je Občinski svet občine Litija na 35. redni seji z dne
27. 6. 2002 sprejel naslednji

S K L E P
o razrešitvi dosedanje in imenovanju nove

Občinske volilne komisije občine Litija

1. člen
Razreši se dosedanja občinska volilna komisija v se-

stavi:
Anton Primožič, Grbinska cesta 14, Litija – predsed-

nik,
Jože Čož, Slatna 7, Šmartno pri Litiji – namestnik pred-

sednika,
Kristina Potočnik, Vače 30, Vače – član,
Martin Fele, Valvazorjeva ulica 43, Šmartno pri Litiji –

namestnik člana,
Marko Povše, Konjšica 2, Polšnik – član,
Lado Ribič, Polšnik 33, Polšnik – namestnik člana,
Igor Kajtna, Ljubljanska cesta 2, Litija – član,
Dr. Pavel Pajntar, Trg na stavbah 1, Litija – namestnik

člana.

2. člen
Imenuje se nova občinska volilna komisija v sestavi:
Anton Primožič, Grbinska cesta 14, Litija – predsed-

nik,
Rudi Bernik, Cesta Dušana Kvedra 31, Litija – name-

stnik predsednika,
Marjan Kastelic, Prečna 3, Litija – član,
Ivan Baus, Prisojna 4b, Litija – namestnik člana,
Dušan Štrus, Kresnice 128, Kresnice – član,
Janez Krnc, Predilniška 23, Litija – namestnik člana,
Marko Povše, Konjšica 2, Polšnik – član,
Kristina Potočnik, Vače 30, Vače – namestnik člana.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 008-5/2002
Litija, dne 27. junija 2002.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

2935. Pravilnik o izplačilu sejnin in povračilu potnih
stroškov članom sveta predsednikov svetov
krajevnih in mestne skupnosti

Na podlagi 12., 65. in 66. člena statuta Občine Litija
(Uradni list RS, št. 110/00 in 2/01) je Občinski svet občine
Litija na 35. redni reji dne 27. 6. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o izplačilu sejnin in povračilu potnih stroškov

članom sveta predsednikov svetov krajevnih in
mestne skupnosti

1. člen
Svet predsednikov krajevnih in mestne skupnosti (v

nadaljevanju: svet) je posvetovalno telo občinskega sveta in
župana za izvajanje nalog zagotavljanja enakomernega raz-
voja.

Obravnava določena skupna vprašanja iz občinske pri-
stojnosti.

Župan mora pridobiti mnenje sveta k predlogu investi-
cijskega dela proračuna in ostalim odločitvam, ki se nanaša-
jo na ožje dele občine.

Svet ima svojega predsednika.

2. člen
Ta pravilnik določa višino in način izplačila sejnin pred-

sedniku in članom sveta ter povrnitve potnih stroškov.

3. člen
Članstvo v svetu se pridobi s predložitvijo sklepa sveta

krajevne oziroma mestne skupnosti o izvolitvi za predsedni-
ka sveta. Sklep mora biti predložen v izvirniku.

Izvod sklepa se dostavi občinski upravi – oddelku za
finance in je skupaj z zapisnikom o konstituiranju sveta in
vsakokratno evidenco prisotnosti na sejah pogoj za izplačila
po tem pravilniku.

4. člen
(sejnina)

Predsednik sveta je za vodenje sej(e) upravičen do
sejnine v višini 0,60 količnika izhodiščne plače za I. tarifni
razred v negospodarstvu mesečno.

Do sejnine iz prvega odstavka je upravičen tudi član
sveta, ki v primeru odsotnosti predsednika sveta vodi sejo.

Člani sveta so za udeležbo na seji sveta upravičeni do
sejnine v višini 0,30 količnika izhodiščne plače za I. tarifni
razred v negospodarstvu mesečno.

Člani sveta so do sejnine iz prejšnjega odstavka upravi-
čeni le za seje sveta na katerih so bili dejansko prisotni,
predsednik pa le za seje, ki jih je dejansko vodil.

Evidenco prisotnosti vodi delavec občinske uprave,
zadolžen za zapisnik sveta.

5. člen
(potni stroški)

Predsednik in člani sveta imajo pravico do povračila
potnih stroškov v zvezi z udeležbo na seji sveta v skladu z
zneski drugih osebnih prejemkov in povračil, ki jih določajo
veljavni predpisi.

6. člen
Sredstva za sejnine in povračilo potnih stroškov po tem

pravilniku se zagotovijo iz sredstev proračuna Občine Litija.

7. člen
Sejnine in povračilo potnih stroškov po tem pravilniku

se nakazujejo prvega v mesecu za pretekli mesec.
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8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 143-2/2002
Litija, dne 27. junija 2002.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

LOGATEC

2936. Odlok o ureditvenem načrtu Trohov vrt
v Logatcu DL-J3-C2

 Na podlagi 39., 40. in 41. 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 18. člena statuta Občine Loga-
tec (Uradne objave LN, št. 5/99) je Občinski svet občine
Logatec na 28. redni seji dne 27. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu Trohov vrt v Logatcu

DL-J3-C2

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za območje

Trohov vrt v Logatcu – DL-J3-C2, ki ga je izdelala area –
LINE d.o.o., Podjetje za prostorski, svetovalni in gradbeni
inženiring, januarja 2002 pod številko 2002/I–107.

2. člen
Ureditveni načrt vsebuje:
I. Splošni del
II. Tekstualni del:
– obrazložitev,
– geodetska dokumentacija,
– besedilo odloka.
III. Grafični del:
1. Izvleček iz dolgoročnega plana M 1:5000
2. Prikaz območja iz programske zasnove M 1:5000
3. Obstoječe stanje in z mejo območja M 1:1000
4. Prikaz rušitev M 1:1000
5. Zazidalno ureditvena situacija M 1:500
6. Namenska raba  M 1:500
7. Geodetsko zazidalna situacija M 1:500
8. Hortikulturne ureditve  M 1:500
9. Prometne rešitve M 1:500
10. Načrt parcelacije – novogradnje M 1:500
11. Meja območja na katastrskem načrtu M 1:1440
12. Idejne rešitve infrastrukture  M 1:500
13. Faznost gradnje M 1:1000

II. MEJE OBMOČJA

3. člen
Znotraj obravnavanega območja so parcele št. 20, 21,

22, 56/1, 56/2, 57, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 60,

64/1, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8,
*168, *227, *228, *229, *230, *377, *378, *379, *380,
*381, *382, 383, *384, 1760, 1756/1 (del), 1756/4,
1758/1 (del) in 1684/3 (del) vse k.o. Dolenji Logatec.

4. člen
Območje je pozidano in komunalno opremljeno. Obrav-

navana prostorska celota DL-J3-C2 se glede na nivo, na-
mensko rabo, izrabo prostora in vpetost v prostor urejanja,
deli v dva dela. Severni del z vzhodnim in zahodnim robom
je stanovanjski z dopolnilnimi dejavnostmi. Južni del pa je
namenjen mestnemu programu z javno in trgovsko funkcijo.

V severnem območju se stanovanjski in spomeniško
varovani objekti ohranijo. V južnem delu se objekti opušče-
ne žage v celoti odstranijo. Prikazane rušitve so označene v
grafičnem delu pod št. 4.

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI IZRABE

5. člen
Stanje obravnavanega dela območja Starega jedra je

po svoji namenski rabi raznoliko. V križišču ob Tržaški cesti
je spominski plato s spomenikom, ki ima v zaledju ob Tovar-
niški cesti ozko parkovno ureditev. Ta parkovna ureditev je
obdana z delilnimi zidovi. Osrednji del je danes degradirana
površina. To je območje žage z večjim odprtim skladiščnim
prostorom in proizvodnimi ter pomožnimi objekti.

V neposredni bližini križišča Tovarniške in Stare ceste
so začasni objekti (kioski) z namensko rabo oskrbovalnih
dejavnosti in s kulturnim programom. V uličnem nizu ob Stari
cesti so stanovanjski objekti z raznimi dopolnilnimi dejav-
nostmi (slaščičarna, kmetija, gospodarski objekti).

Ob Vrtnarski poti so stanovanjski dvojčki, ki so iz dvo-
družinskih enot prerasli v večstanovanjske hiše. Na prostih
površinah je postavljeno večje število pomožnih objektov.

Nova izraba in oblikovanje prostora sledi smernicam
programske zasnove DL-J3-C2 – Trohov vrt, območje stare-
ga mestnega jedra Dolenji Logatec. Namenska raba predvi-
dene zazidave in urejanja je prikazana v grafičnem delu pod
št. 6.

6. člen
Območje ureditvenega načrta Trohov vrt ohranja meša-

no gradnjo. Glede na racionalno izrabo prostorskih danosti,
komunikacijsko omrežje in namensko rabo se celotno ob-
močje deli na dva dela, ki se nadalje delita še v funkcionalne
sklope:

A) stanovanjski del:
– stanovanjska soseska,
– ulična stanovanjska pozidava z dopolnilnimi dejav-

nostmi,
B) mestni program:
– centralne dejavnosti z javno, upravno in trgovsko fun-

kcijo,
– varovano območje spominskega obeležja s parkov-

no ureditvijo.

7. člen
Funkcionalni sklopi z opredelitvijo namenske rabe in

predvidenimi posegi:
A) DL-J3-C2 – stanovanjski del:
A1 stanovanjska soseska
Namen: obstoječa pozidava, vezana na izvedeno par-

celacijo, ne daje možnosti večjih posegov v prostor. Objekti
ohranjajo značaj stanovanjske soseske.

Posegi: Obstoječi objekti.
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A2 ulična stanovanjska pozidava
Namen: Obstoječa ulična pozidava nadaljuje ulični niz

s programom Cankarjeve in Stare ceste.
V funkcionalnem sklopu je evidentirana etnološka dedi-

ščina, in sicer Domačija “Škof“, Stara cesta 11.
Posegi: delna prenova, možne spremembe namem-

bnosti delov objektov.
B) DL-J3-C2 – mestni program:
B1 centralne dejavnosti
Namen: javna, upravna in trgovska funkcija; na zemlji-

šču opuščene žage se postavi nov kompleks objektov za
namen izgradnje objekta javnega značaja (uprava, javne slu-
žbe, poslovni prostori, kulturna dejavnost).

Posegi: novogradnja in nove zunanje ureditve.
B2 spominsko varovano območje s parkovno ureditvijo
Namen: V funkcionalnem sklopu sta dva objekta spo-

meniškega varstva:
– spomenik padlim NOB,
– dva divja kostanja kot naravna dediščina.
Ohranjajo se vsi varovani objekti. Predvidene ureditve

se izvedejo na način, da omogočajo peš povezave v vseh
smereh do ploščadi z javnim programom.

Posegi: parkovne ureditve in peš prehodi.

IV. VRSTE POSEGOV V PROSTOR

8. člen
Ureditveni načrt predvideva novogradnje, rekonstrukci-

je in prenove obstoječih objektov ter ureditve ploščadi, par-
kirišč, novih dovozov in izvozov na obstoječe prometnice,
pešpoti in dostope ter potrebne parkovne ureditve. Gradnja
objektov je dopustna na novo oblikovnih zemljiščih, pri če-
mer se upošteva oblikovanost terena in velikost razpoložlji-
vega zemljišča skladno z urbanističnimi konstantami.

9. člen
A1 stanovanjska soseska
Obstoječa pozidava ima definirane prostorske robne

pogoje. Ohranjajo se višinski gabariti (K+P+N+dP) in osnov-
ne smeri grajenih struktur. Dozidave v sklopu gradbenih
parcel so minimalne, kjer je treba nujno ohraniti osvetlitev
bivalnih prostorov in sosednjih objektov, normalne dostope
in neovirane dovoze. Zaradi obremenjenosti zemljišč s po-
možnimi objekti je treba nujno izvesti požarne ukrepe.

V stanovanjski soseski so dovoljeni naslednji posegi:
– izgradnja dozidav na funkcionalnih zemljiščih stano-

vanjskih hiš je dovoljena, če to dovoljuje velikost zemljišča,
ki mora biti 1,5-krat večje od bruto etažne površine vseh
objektov na razpoložljivem zemljišču,

– pri dozidavah je treba zagotoviti vsem varstvenim,
zdravstveno-tehničnim in požarnim predpisom (dostop, do-
voz, intervencija, hrup, osvetlitve, onesnaževanje zraka, po-
žarni odmiki ali ukrepi, moteči pogledi itd.),

– vzdrževanja in prenovitvena dela,
– prenova fasad (zasteklitve balkonov, teras, zamenja-

va balkonskih ograj),
– gradnja pomožnih objektov na zalednih delih zem-

ljišč, kolikor to omogoča velikost zemljišča, ki mora biti 1,5-
krat večja od bruto etažne površine vseh objektov na razpo-
ložljivem zemljišču in se ne poslabšuje dostopnost do so-
sednjih objektov,

– sanacija, rekonstrukcija, gradnja in vzdrževalna dela
na infrastrukturnih objektih in napravah,

– gradnja opornih in delilnih zidov do skupne višine 1 m,

– rušitve dotrajanih objektov ali njihovih delov ter po-
možnih objektov,

– urejanje zelenih površin.

10. člen
A2 ulična stanovanjska pozidava
Pogoji opredeljeni v tem odloku za konkretno območje

temeljijo na ohranjanju značaja in tipa dosedanje zazidave,
poenotenega arhitektonskega oblikovanja in odnosa do jav-
nih površin.

Gospodarsko poslopje na parc. št. *224 in 58/5, obe
k.o. Dol. Logatec, je treba nujno rekonstruirati kot dozidavo
k stanovanjski hiši in jo oblikovati v skladno arhitektonsko
celoto skupaj z osnovnim objektom.

Predvideni in dovoljeni posegi:
– dozidave, nadzidave so dovoljene v smislu dopolni-

tev dosedanjih gabaritov ob izvedbi rekonstrukcij obstoječih
objektov,

– nadomestna gradnja dotrajanih objektov ali njihovih
delov,

– spremembe namembnosti delov stanovanjskih ob-
jektov,

– gradnja pomožnih objektov na zalednih delih zem-
ljišč, če to omogoča velikost zemljišča in se ne poslabšuje
dostopnost do sosednjih objektov,

– sanacija, rekonstrukcija, gradnja in vzdrževalna dela
na infrastrukturnih objektih in napravah.

11. člen
B1 centralne dejavnosti
S tem odlokom je predvidena izgradnja novega central-

nega sestavljenega objekta. Pravokotno na Tovarniško ce-
sto je postavljen kubus s trgovskim programom, zamišljen
kot podstavek javnemu programu. Objekt javnega programa
ima na nivoju pritličja lokale in dopolnilne dejavnosti, v nad-
stropju pa so upravno poslovni prostori ali kulturne dejavno-
sti. Pred objektom se uredijo parkirne površine v smislu
tlakovane parkovne ureditve z glavnim vhodom v mestni osi
iz Tovarniške ceste.

Ob križišču Tržaške in Tovarniške ceste se z navezavo
na spominski del uredijo parkirne površine kot preoblikovan
del parka. Na križišču Tovarniške in Stare ceste pa se uredi
manjši vogalni trg, ki zaključuje večjo enovito parkirno povr-
šino. Trg je definiran s ploščadjo za srečevanje, z vodnja-
kom in zeleno ločnico.

Predvideni posegi:
– novogradnja sestavljenega objekta javno-upravnega

in trgovskega značaja, postavljenega v stičišče horizontalne
in mestne osi,

– maksimalni vertikalni gabarit je K + P + N + streha,
– maksimalni horizontalni gabarit objekta je prikazan

na karti: geodetsko zazidalna situacija št. 7,
– izgradnja in rekonstrukcija infrastrukturnih vodov in

naprav,
– gradnja parkirišč,
– postavitev reklamnih znamenj in turističnih oznak.
Predvidene ureditve:
– izgradnja dveh delov parkirišča: zahodni del s par-

kovno zasnovo ter vzhodni del z enovito ploščadjo, tudi kot
možen prireditveni prostor,

– ureditev centralnega dovoza iz Tovarniške ceste v
mestni osi,

– ureditev servisnega dovoza (rekonstrukcija obstoje-
čega) s Stare ceste,

– izgradnja vogalnega trga s predvideno ulično opremo
(vodnjak, zelenica, drogovi za zastave),

– izvedba pešpoti in prehodov,
– parkovne obnove in nove ter dopolnilne zasaditve.
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12. člen
B2 spominsko varovano območje s parkovno ureditvijo
Nujno je treba prenoviti objekt garažnega niza na parc.

št. * 230 k.o. Dol. Logatec. Objekt mora ustrezati uličnemu
videzu javnega prehoda z odstranitvijo deponij odpadnih in
sekundarnih materialov.

Vsi osnovni elementi se ohranijo: spomenik, spomin-
ska plošča v parapetu, varovana divja kostanja, ter večja
drevesa.

Predvideni posegi:
– izvede se rekonstrukcija delilnega stopnišča s spo-

minske ploščadi v parkovni del,
– uredita se dva nova prehoda iz zaprtega dvorišča na

parkirišče in zbirno ploščad v parkovnem delu, označeno v
grafičnem delu št. 8,

– obnova travnih površin parka,
– odstranitev začasnih objektov ter dotrajane parkovne

opreme,
– sanacija odlagališč,
– sanacija, rekonstrukcija, gradnja in vzdrževalna dela

na infrastrukturnih objektih in napravah.

13. člen
Spremembe namembnosti objektov so možne le v to-

likšni meri, da se ne spreminja pretežna namembnost ob-
močja. Ni dovoljeno vnašanje novih dejavnosti, ki bi negativ-
no vplivale na sedanjo namembnost. Objekt z novo namem-
bnostjo ne sme moteče vplivati na bivalne in delovne pogoje
sosednjih in okoliških objektov. Dopustne so spremembe
funkcij objektov za potrebe razvoja naselja kot dopolnitev
predvsem centralnim dejavnostim.

Programi servisnih dejavnosti, ki potrebujejo večje zu-
nanje deponije in odprto skladiščenje, ter obremenjujejo
območje z emisijami hrupa in povečanjem prometa, ne sodi-
jo na to območje.

14. člen
Gradnja pomožnih objektov, ki jih določa odlok o po-

možnih objektih (Uradni list RS, št. 51/97), je dopustna le,
kadar v sklopu obstoječih objektov ni možno zadovoljiti
manjkajočih prostorskih potreb.

Pri novogradnji se te potrebe najprej rešujejo znotraj
objekta. Če pa je treba nujno graditi pomožne objekte, se ti
locirajo v podaljšku obstoječih smeri in so praviloma na eni
strani navezani na glavni objekt. Ti prizidani deli naj ne
ovirajo preglednosti prometnih površin, ne ovirajo osonče-
nja bivalnih prostorov sosednjih objektov; morajo pa biti
oblikovani v skladno arhitektonsko celoto z osnovnim objek-
tom.

V območju z mestnim programom (B1) in spomeniško
varovanem območju s parkovno ureditvijo (B2) ni dovoljena
postavitev pomožnih objektov.

15. člen
Urbana oprema odprtega prostora, kot so kioski, sto-

jnice, telefonske govorilnice, nadstreški, klopi, senčnice in
ulične svetilke, mora biti oblikovno poenotena in skladna s
celostno podobo mestnega dela kareja. Pred izdajo dovolje-
nja za postavitev teh vrst objektov in naprav je treba predloži-
ti skico nameravanega posega, ki jo pristojna služba uskladi
s celostno podobo uličnega videza ožjega območja sose-
ske.

16. člen
Večja reklamna znamenja, informacijske table in turi-

stične oznake naj bodo praviloma postavljena na skupnih
lokacijah tako, da niso moteče za okoliški prostor, ne ovirajo

prometa in vzdrževanja komunalnih naprav. Pred izdajo
ustreznega dovoljenja za postavitev ulične opreme in vsake
oznake mora investitor predložiti skico nameravanega pose-
ga, ki jo pristojna služba uskladi s celostno podobo uličnega
videza ožjega predela mestnega naselja.

Če oznake, table, znamenja in druga ulična oprema
niso primerno vzdrževani, jih je investitor dolžan odstraniti
po pogojih pristojne inšpekcije, oziroma jih odstrani Komu-
nalno podjetje na stroške investitorja.

17. člen
Velikosti gradbene parcele za individualno gradnjo so

določene z osnovnim obstoječim načrtom parcelacije.
Velikost gradbene parcele za predvideno novogradnjo

je prikazana v grafičnem delu št. 10.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE

18. člen
Povezave med posameznimi deli območja urejanja

omogoča načrtovan sistem cest in peš poti, ki je funkcional-
no prirejen urbanistični zasnovi naselja. Ta se prilagaja da-
nostim prostora.

19. člen
Območje zazidave je določeno z obodno parcelacijo.

Notranja parcelacija, ki je prikazana v grafičnem delu, je
obvezna. Lega in velikost objektov je podrobno definirana v
grafičnem delu ureditvenega načrta.

20. člen
Značilnost posameznih lokacij znotraj soseske zahteva

specifične rešitve, ki so prikazane v grafičnih prilogah in so
obvezno izhodišče projektantom posameznih objektov.

A1 stanovanjska soseska
Obstoječi stanovanjski dvojčki so osnovni gabarit na

zemljišču, kateremu se prilagajo vsi ostali deli objekta ter
pomožni objekti. Dozidave in povezovalni členi so praviloma
za etažo nižji in oblikujejo z osnovnim objektom skladno
arhitektonsko celoto. Osnovna geometrija prostora s sleme-
ni je podana z osmi vzdolžnih fasad in slemeni stanovanjskih
delov. Dozidave imajo lahko ravne strehe ali enokapnice, ki
so s postavitvijo in naklonom prilagojene zasnovi strehe na
stanovanjskem delu.

A2 ulična stanovanjska pozidava
Spomeniško varovana domačija ohranja značaj. Vse

prenove se izvajajo na podlagi spomeniško varstvenih pogo-
jev.

Ostali objekti ohranjajo postavitev v ulični niz. Širitev
prečnih fasad (uličnih fasad) ni dovoljena. Objekti ohranjajo
členitev fasadnih elementov v historičnih oseh.

Zasnova streh se prilagaja orientaciji, oblikovanju in
naklonu ulice oziroma sledi oblikovanju objekta na parc. št.
*20 k.o. Dol. Logatec.

B1 centralne dejavnosti
Sestavljeni novozgrajeni objekt ima dve prostorsko po-

vezani gmoti. V centralno os je postavljen objekt javnega
značaja. Oblikovanje tega dela upošteva glavne smeri širše-
ga prostora: historično in mestno os.

Lociranje objekta pogojuje oblikovanje centralnega ob-
jekta z naslednjim izhodiščem:

– ne zapira pogledov iz napajalnih cest in križišč,
– ustvarja preglednost in odprtost javnega prostora,
– tlorisna zasnova objekta ima poudarek centra,
– ohranja odprtost in poudarja centralnost prostora,
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– osnovna geometrija stranic objekta ne sledi odklo-
nom stranskih ulic,

– ta del objekta bo obsegal pritličje in nadstropje (P+N).
Osrednji del ima na zahodni strani prislonjen nižji del

pravokotne tlorisne zasnove, kjer je daljša stranica vzpore-
dna z mestno osjo. Ta del objekta obsega klet in pritličje (K
+ P). Klet se izvede v primeru potreb po dodatnih skladi-
ščnih, servisnih ali parkirnih prostorih.

Oba dela imata izvedeno nizko večkapnico, skrito v
fasadni zaključek. Obseg objekta ne dovoljuje izvedbe kla-
sične dvokapnice.

Oblikovanje fasade poudarja mestni in javni značaj ob-
jekta. V prostorskem stičišču obeh gmot se izvede glavni
prehod, ki poudarja tudi glavne vhode v objekt. Arhitekturni
elementi, poudarki in detajli so v izhodiščih lahko povzeti iz
tradicionalnih kvalitet in preoblikovani v duhu časa na nivo
značaja mesta.

B2 spominsko varovano območje s parkovno ureditvijo
Ureditve se izvedejo tako, da se ohrani zelena kulisa

varovanih objektov z ohranjanjem dela obstoječe parkovne
ureditve. Oblikujejo se logični prehodi med parkovnimi povr-
šinami in parkiriščem.

VI. UREDITVE

Hortikulturne ureditve

21. člen
Obstoječa parkovna površina ob spomeniku NOB se

preureja za potrebe gradnje novega centra z javnim progra-
mom. Parkovna ureditev ni spomeniško zaščitena, zaščite-
na sta le divja kostanja (Aesculus hyppocastanum), kot den-
drološka dediščina. Parka v celoti ni možno ohraniti. Ohra-
nja se del površin z delom visoke in srednje vegetacije. Oba
divja kostanja, ki sta zaščitena z odlokom, je treba ohraniti.
Glede na predlagano novo parkovno ureditev (kot del zele-
nih površin parkirišča), je možno ohraniti še približno deset
večjih dreves, ki so zasajena razpršeno. Zato je predlagana
dopolnitev – dosaditev dreves in grmovnic v duhu manjših
ali večjih skupin. Z novim programom (parkirišče) dobi višja
vegetacija tudi novo funkcijo; zagotavlja senco za parkirana
vozila. V ta namen predlagamo tudi ureditev nove zelenice
(med nizoma parkirnih boksov levo od glavnega dovoza za
osebna vozila) z dodatno zasaditvijo petih dreves.

Na novo zasajena drevesa tik ob parkirnih površinah
bodo pretežno listavci, z gostimi krošnjami, ki omogočajo
učinkovito senco in ne smetijo s plodovi (npr. javorji – Acer
sp. ali podobno). Preostali predel se dopolni z nižjimi grmov-
nicami in iglavci (omorika – Picea omorika; bor – Pinus sp.
itd.).

Predel ob spomeniku
Ožji prostor je treba ohraniti konceptualno bistveno

nespremenjen s celotno ploščadjo, vključno s kostanjema
in zidom. Tako je možno ohraniti večji topol (Populus sp.) tik
ob platoju spomenika. Z razširitvijo stopnic za spomenikom
in dodajanjem nove tlakovane površine (z isto vrsto tlaka)
povežemo plato s preurejeno parkovno površino, ki je obe-
nem zeleni del zunanjih parkirnih površin novega mestnega
kompleksa. Ta del površin je namenjen posedanju, druže-
nju.

Predel ob dostavnem uvozu
Tlakovani plato ob križišču in robu parkirišča je name-

njen ureditvi podlage za montažo urbane opreme: drogovi
za zastave, fontana s pitno vodo, panoji za obvestila. Tu je
urejen zeleni pas, ki je zatravljen in zasajen z listavci za
senco tik ob robu parkirišča.

22. člen
Območja dosedanjih oblikovanih zelenih površin je tre-

ba obnoviti in ves čas vzdrževati.
Potrebno je vzdrževanje vrtov ob individualnih hišah

vključno z objekti v vrtovih in ograjami ter zidovi. Dovoljena
je uporaba tudi drugih drevesnih in grmovnih vrst, ne samo
avtohtonih, kar velja tako za prosto stoječe rastline, skupine
rastlin in žive meje.

23. člen
Občina in lastnik zemljišča določita vzdrževalca vseh

zunanjih površin. Razmejitev javnih in ostalih površin je razvi-
dna v grafični prilogi št. 8 – Hortikulturne ureditve.

Zelene površine je treba redno kositi, posamezna dre-
vesa, skupine dreves in druge zelene sklope pa je treba
redno vzdrževati. Eventualne nadomestitve odmrlega ali po-
škodovanega rastja je vzdrževalec dolžan izvesti z istimi
rastlinskimi vrstami.

Prometne ureditve

24. člen
Osnovne prometne rešitve slonijo na obstoječi osnovni

mreži. Skladno s prometno zasnovo poteka motorni promet
po razvejanem cestnem sistemu dvosmernih ulic.

Območje tega ureditvenega načrta ima izvedeno obo-
dno napajanje iz prometnic:

– Tovarniška cesta,
– Stara cesta,
– Vrtnarska pot,
– Tržaška cesta.
Obstoječe prometnice se ohranjajo in ne spreminjajo

značaja mestnih ulic.

25. člen
Za napajanje predvidenega novega kompleksa znotraj

kareja je predvideno glavno napajanje iz mestne osi, to je s
Tovarniške ceste na plato s parkirišči. Iz Stare ceste, kjer je
obstoječi dovoz, se leta rekonstruira za potrebe servisnega
in intervencijskega dovoza. Oba dovoza imata predviden
dvosmerni promet oziroma vključevanje s parkirnih površin
na cestno omrežje v obeh smereh.

Pred sestavljenim novozgrajenim objektom se uredijo
večje javne parkirne površine, ki se dimenzionirajo skladno
s potrebami novega programa.

26. člen
V delu naselja z individualno stanovanjsko gradnjo je

treba za parkiranje stanovalcev in obiskovalcev predvideti
prostore znotraj individualnih parcel.

27. člen
Za potrebe dopolnilnih dejavnosti v predelu individual-

ne gradnje je treba pred izdajo dovoljenja za dejavnost pre-
veriti zadostnost prostora za parkiranje na parceli in brez
večjih obremenitev za ožje okolje tudi primernost glede na
pogostost in varnost dostav in frekvence prometa.

28. člen
Intervencijski promet je dovoljen po vseh prometnih in

drugih utrjenih površinah.

29. člen
Promet za pešce je urejen ob vseh prometnih površi-

nah. Na južnem robu novega kompleksa ob Tovarniški cesti,
kjer je urejen glavni dostop, se na novo izvede 2 m širok
hodnik za pešce.
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VII. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA

30. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma

novozgrajeno komunalno omrežje. Investitorji so dolžni skla-
dno s skupno izgradnjo primarnih vodov ter dinamiko grad-
nje poskrbeti za potrebne priključke, ki tvorijo opremljenost
stavbnega zemljišča.

Komunalna oprema obsega omrežja in naprave za oskr-
bo s pitno vodo, naprave in omrežje za odvajanje odpadnih
vod, oskrbo z električno energijo, omrežje zvez ter plinovo-
dno omrežje. Načrti komunalnih naprav morajo upoštevati
planske usmeritve, zasnove, ki so jih izdelale pooblaščene
organizacije. Vse investicije v komunalno urejanje je treba
uskladiti z določili predpisov in pravilnikov, veljavnih na ob-
močju Občine Logatec.

Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki
zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustrez-
no obrambno zaščito (varstvom pred požarom, oskrbo v
izrednih razmerah, zmanjšanje ogroženosti, itd.).

Priključitev objektov na komunalne naprave je možna v
skladu s pogoji upravljavcev in veljavnimi predpisi.

31. člen
Vodovodno omrežje
V območju ureditvenega načrta je obstoječi vodovod.

Za normalno pokrivanje potreb oskrbe z vodo in požarne
zaščite se zgradi novo vodovodno omrežje, ki bo pokrivalo
in saniralo potrebe širšega območja.

Pri izvedbi ureditvenega načrta je treba zgraditi novo
vodovodno omrežje na Tovarniški cesti premera najmanj DN
110. Ta krak vodovoda se priključi na povezovalni vodovod
od rezervoarja Naklo premera DN 200. Sočasno se zgradi
tudi hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti, ki se priključi
na to omrežje. Trasa omrežja in nadzemnih hidrantov je
razvidna iz situacije komunalnega omrežja.

Ostali del vodovodnega omrežja se postopoma rekon-
struira skladno s programom komunalne prenove pristojne-
ga upravljavca.

32. člen
Kanalizacijsko omrežje
V območju urejanja je obstoječa javna kanalizacija. Za-

radi povečane kapacitete odpadnih vod in nujne sanacije
območja je predvidena rekonstrukcija javne kanalizacije.

Postopoma se izvede rekonstrukcija kanalizacije celot-
nega območja. Celotna kanalizacija s hišnimi priključki do
prvega revizijskega jaška, ki stoji na uporabnikovem zemlji-
šču čim bliže kanalizacijskemu zbiralniku, mora biti izvedena
vodotesno. Kanalizacija poteka po javnem zemljišču. Inter-
na kanalizacija objektov mora biti zgrajena tako, de je one-
mogočen povratni udar zaradi preobremenitve javne kanali-
zacije v interno kanalizacijo.

Odpadne strešne vode se speljejo v ponikalnice. Me-
teorne vode z manjših površin ploščadi, parkirišč in manipu-
lacijskih površin se odvajajo preko lovilcev olj v ponikalnice.
Z večjih tlakovanih ploščadi je treba speljati padavinske
vode v meteorno kanalizacijo. Pred izvedbo priključevanja
na to kanalizacijo se preveri vpliv na celotno omrežje z
dinamičnim modelom z vhodnimi podatki za Logatec za
padavine 400 l/s/ha za 15-minutni naliv.

33. člen
Ravnanje z odpadki
Komunalni odpadki se odvažajo na urejeno deponijo

komunalnih odpadkov. Posode za zbiranje odpadkov so
tipske. Tip in velikost posode določi upravljavec odvoza

odpadkov. Poti do zabojnikov morajo biti vedno dostopne s
specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.

Če na posamezni parceli zaradi dopolnilne ali druge
dejavnosti nastajajo posebni odpadki, je treba v projektu za
pridobitev dovoljenj predvideti prostor za zbiranje in odvoz
odpadkov skladno z zahtevami zdravstvene inšpekcije. Vse
deponije za potrebe dejavnosti morajo biti na zemljiščih
investitorja.

34. člen
Pogoji za energetsko urejanje območja
Na obravnavanem območju je izvedeno omrežje nizke

napetosti za napajanje obstoječih objektov oziroma odje-
malcev z električno energijo. Omrežje je izvedeno deloma
prostozračno z izoliranimi vodniki, pritrjenimi na oporiščih, ki
so nameščena na objektih. Delno je omrežje izvedeno z
zemeljskimi kabli, ki so položeni min. 1 m globoko v zemljo,
pri križanju voznih površin in elektrovodov pa so uvlečeni v
zaščitne cevi.

Zaradi novogradnje je treba nujno prestaviti del vodov
ter izvesti delno pokablitev. Odmik predvidenih objektov od
tras, položenih zemeljskih kablov, mora meriti minimalno 1
m. Predvideni objekti se bodo na elektroenergetsko omre-
žje priključevali z zemeljskimi kabli, položenimi direktno v
zemljo oziroma uvlečenimi v zaščitne cevi pri križanju s
komunalnimi vodi, voznimi površinami in dvorišči. Globina
elektroenergetskih kablov zanaša 0,80 do 1 m.

Javna razsvetljava bo izvedena v pločniku ob Tržaški
cesti kot je prikazano v grafičnih prilogah. Dopolnilna raz-
svetljava ploščadi bo obdelana v projektu zunanje ureditve
javnotrgovskega objekta. Lociranje, tip in višino svetilk dolo-
či projektant zasnove zunanje ureditve ploščadi skladno z
usmeritvami Občine Logatec.

35. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Telefonsko omrežje se priključi na javno telefonsko

omrežje, ki napaja obstoječi del naselja. Telekomunikacij-
sko omrežje je na obravnavanem območju izvedeno s kabel-
sko kanalizacijo in je priključeno na telefonsko centralo
Logatec. Pri izvajanju novogradenj in drugih posegih v pro-
stor je treba upoštevati trase TK omrežja. Kjer je TK omrežje
zgrajeno, pa je potrebno predhodno pridobiti soglasje Tele-
koma Slovenije d.d..

Na obravnavanem območju je predvidena rekonstruk-
cija obstoječega kabelsko komunikacijskega sistema.

36. člen
Plinovodno omrežje
Po Stari cesti že poteka nizkotlačni plinovod z odse-

kom C PE 125. Za napajanje ostalih objektov je izdelana
projektna rešitev (št. projekta 5048-00-01, Projekt Nova
Gorica, april 1999).

Predvidena je izgradnja nizkotlačnega plinovoda po To-
varniški cesti in Vrtnarski poti. Na obstoječe in projektirano
omrežje se bodo postopoma priključevali objekti oziroma
uporabniki.

Elektroenergetski NN vodi, vodovod, telekomunikacij-
ski vodi morajo biti oddaljeni od plinovoda in priključnega
plinovoda pri vzporednem poteku najmanj 0,40 m, pri križa-
nju (višinski odmik) pa najmanj 0,20 m. Pri kanalizacijskem
omrežje morajo biti minimalni odmiki pri vzporednem poteku
tras najmanj 1 m, pri križanju (višinski odmik) pa najmanj
0,20 m, pri čemer mora plinovod ali priključni plinovod
potekati nad kanalizacijskimi vodi.

Zagotovljeno mora biti minimalno nadkritje plinovoda
0,80 m in priključnega plinovoda 0,60 m. V nadzorni coni
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plinovoda in priključnih plinovodov, ki znaša 2 m na vsako
stran plinovoda, ni dovoljeno postavljati nobenih objektov ali
zasajati kultur.

VIII. VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

37. člen
V območju UN Trohov vrt je evidentirana kulturna dedi-

ščina:
– arheološko območje Tabor, Gornji in Dolenji Loga-

tec (EŠD 11102), ki ga varujemo s tretjim varstvenim reži-
mom za arheološko dediščino,

– Domačija “Škof“, Stara cesta 11 (E 100/01) v dru-
gem varstvenem režimu,

– spomenik padlim med NOB v Dolenjem Logatcu
(Z 193/96) z divjima kostanjema, ki sta z odlokom razglaše-
na za naravno znamenitost (Uradni list RS, št. 36/93) v
tretjem varstvenem režimu,

– divja kostanja ob spomeniku – naravna znamenitost,
varovana skladno s 3. členom odloka o razglasitvi dreves za
naravne znamenitosti (Uradni list SRS, št. 3/90).

38. člen
Varovanje arheološke dediščine:
– dopuščajo se posegi na dediščini,
– nujno je treba dokumentirati stanje,
– vsa dela v zemeljske plasti se med gradnjo objektov

izvajajo pod strokovnim arheološkim nadzorom,
– nadzor določi pristojni zavod za varstvo kulturne de-

diščine.

39. člen
Etnološka dediščina – drugi varstveni režim:
– varovanje objekta v avtentični pričevalnosti,
– varovanje stavbne gmote, strešnega naklona, rastra

in barve strešne kritine, varovanje tlorisne zasnove objekta,
– varovanje strukture fasad, fasadne členitve ter posa-

meznih arhitektonskih detajlov,
– za vsak poseg je potrebno predhodno pridobiti stro-

kovno mnenje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dedi-
ščine.

40. člen
Tretji varstveni režim za memorialno dediščino:
– omogoča preoblikovanje izvirnega stanja zgodovin-

skih objektov oziroma spominskih znamenj, ohranja pa neo-
krnjene in izvirne le posamezne bistvene spomeniške la-
stnosti, ki niso vezane niti na izvirno snov, včasih tudi ne na
lokacijo; vsi morebitni posegi na njih morajo biti usklajeni z
zahtevami pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.

41. člen
Na dendrološkem naravnem spomeniku je prepove-

dano:
– sekati, odsekavati, lomiti oziroma drugače nasilno

uničevati ali poškodovati drevesi,
– spreminjati rastiščne pogoje z odstranjevanjem zem-

lje, odkrivanje korenin, zasipavanjem debla in površine nad
koreninami, spreminjati višino talne vode in kislosti oziroma
bazičnosti tal, spuščati škodljive tekočine ali plinaste snovi
na območje rastišča ter odlagati odpadne snovi,

– obešati, pritrjevati, postavljati ali naslanjati stvari in
predmete na deblo, korenine ali veje,

– graditi večje stalne objekte ali zgradbe na območju
neposrednega rastišča.

Po predhodnem soglasju Zavoda RS za varstvo narave
je možno:

– postopno spreminjati osončenost dreves (sečnja dre-
vja v neposredni okolici),

– izvajati sanitarne ukrepe,
– znanstveno-raziskovalno poseganje, ki ne škoduje

bistveno zdravstvenim razmeram drevesa.

IX. POGOJI VAROVANJA IN IZBOLJŠANJE OKOLJA

Varstvo zraka

42. člen
V območju UN ni predvidene dejavnosti, ki bi predstav-

ljala večjo nevarnost za onesnaževanje zraka. Predvidena
gostota malih kurišč pa lahko predstavlja povečano emisijo,
še zlasti ob uporabi slabših vrst goriva. Stanovanjski objekti
z večstanovanjskimi enotami morajo imeti skupno kotlov-
nico.

Objekti javnega programa se oskrbujejo iz centralne
kurilnice. Vse kurilne naprave morajo biti redno vzdrževane
in morajo uporabljati kakovostno okolju sprejemljivo gorivo.

Zaradi manjše porabe toplotne energije za ogrevanje je
nujno pri vsakem investicijskem vzdrževanju na obstoječih
objektih in pri novogradnjah izvesti primerno toplotno zašči-
to vseh delov objekta. Toplotna zaščita se izvede na način,
ki ga priporoča Agencija RS za varčevanje s toplotno ener-
gijo.

Varstvo pred hrupom

43. člen
Obravnavano območje je zaradi svoje lege nekoliko

izpostavljena prometnemu hrupu. Večji tranzitni promet po
Tržaški in Tovarniški cesti je stalno prisoten. S posebnimi
ukrepi želimo zmanjšati hitrosti in s tem tudi ublažiti hrup.
Celotno območje ureditvenega načrta spada v III. stopnjo
varstva pred hrupom – mešano območje, to je trgovsko-
poslovno-stanovanjsko območje.

Mejne ravni hrupa za to območje so:
– dnevna 60 dBA – nočna 50 dBA,
kritične ravni za obravnavano območje so:
– dnevna 69 dBA – nočna 59 dBA,
mejne ravni hrupa za posamezni vir znotraj območja

UN pa so:
– dnevna 48 dBA – nočna 58 dBA.

Varstvo voda

44. člen
Celotno območje ima urejeno zbiranje odpadnih vod.

Preko obravnavanega območja poteka kanalizacija z izvede-
nimi revizijskimi jaški.

Vse povozne površine morajo biti izvedene iz olja ne-
prepustnih materialov. Vsa napeljava za odvajanje odpadnih
vod mora biti v vodotesni izvedbi, da se prepreči možnost
onesnaževanja vodnih virov.

Padavinske vode s streh so preko peskolovov speljane
v ponikalnice.
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Padavinske vode iz tlakovanih ploščadi in prometnih
površin bodo preko usedalnikov, lovilcev olj in maščobnikov
speljane v obstoječo meteorno kanalizacijo.

Pri tem morajo biti lovilci olj in usedalniki primerno
dimenzionirani. V meteorne odvodnike in v ponikalnice se
lahko spušča le čista padavinska voda. Na mestih izpusta
mora biti dana možnost jemanja vzorcev vode za analizo in
spremljanje kvalitete. Za lovilce olj in maščob je treba izdela-
ti pravilnik in poslovnik obratovanja, v katerem mora biti
upoštevano tudi jemanje vzorcev in analiza kvalitete spušče-
ne vode v meteorni odvodnik oziroma ponikalnico.

Po končani gradnji je potrebno območje urediti skla-
dno z rabo površin. Vse proste površine je potrebno urediti
in zavarovati pred erozijo in prekomernim onesnaževanjem
sosednih zemljišč.

Protipožarna varnost

45. člen
Pogoji izvedbe posegov znotraj ureditvenega območja:
– novopredvideni objekti imajo primerne odmike od

grajenih sosednjih objektov,
– obstoječa stanovanjska gradnja ima večje število po-

možnih objektov, ki jih je treba po požarno-inšpekcijskem
pregledu skladno s požarno ogroženostjo soseske odstra-
niti,

– vsi objekti območja imajo urejen primeren dostop za
intervencijska vozila,

– v območju je obstoječe hidrantno omrežje, ki se
dopolni skladno s projektno dokumentacijo za novogradnje,

– zunanje površine v javnem delu in delu stanovanjske
gradnje zagotavljajo varen umik ljudi in premoženja

Dodatne pogoje protipožarne zaščite poda požarna
inšpekcija v soglasju za konkreten poseg v fazi pridobivanja
ustreznega dovoljenja za poseg v prostor.

X. TOLERANCE

46. člen
Na večjem delu območja so grajeni objekti. Obstoječi

objekti pretežno ohranjajo velikostne gabarite. Dovoljena pa
so odstopanja v kontekstu dopolnilne gradnje v okviru mož-
nosti obremenitve zemljišča.

Maksimalni gabariti in tlorisne velikosti novopredvide-
nih objektov so podani v grafičnem delu pod št. 7. Odstopa-
nja gabaritov so v vseh smereh ± 5%, kolikor ne rušijo
osnovne zasnove lociranja objektov. Za centralni objekt z
javnim programom je nujno treba ohraniti osno lociranje
objekta v presečišču obeh označenih osi.

Tlorisna odstopanja ureditev je možna samo v primeru
prilagajanja prometnim ureditvam in usklajevanju z nivelet-
nim stanjem, kar opredeli projekt zunanje ureditve.

XI. FAZNOST GRADNJE

47. člen
Načrtovane ureditve se izvedejo fazno po posameznih

funkcionalnih sklopih (A1, A2, B1 in B2).
Predvidena novogradnja v območju B1 se izvede v

dveh gradbenih fazah, katerima sledijo nujne ureditve zuna-
njih in parkirnih površin s spominsko in vogalno ploščadjo.

Nujno je potrebno prenoviti objekt garažnega niza na
parc. št. * 230 k.o. Dol. Logatec. Objekt mora ustrezati
uličnemu videzu javnega prehoda z odstranitvijo deponij od-
padnih in sekundarnih materialov.

Gospodarsko poslopje na parc. št. *224 in 58/5, obe
k.o. Dol. Logatec, je treba nujno rekonstruirati kot dozidavo
k stanovanjski hiši in jo oblikovati v skladno arhitektonsko
celoto skupaj z osnovnim objektom.

Na podlagi izdelanega varstvenega programa prenove
etnološke dediščine se izvede prenova objektov domačije
“Škof“ (dolgoročna naloga).

XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

48. člen
Ureditveni načrt je obvezen za investitorje, projektante

in izvajalce vseh objektov in naprav, vključno s komunalnimi
in ostalimi posegi na obravnavanem območju. Določila ure-
ditvenega načrta morajo biti smiselno uporabljena v lokacij-
skih odločbah.

Poleg določil ureditvenega načrta je pri realizaciji treba
upoštevati pogoje dajalcev soglasij za vsak poseg v prostor
posebej.

Pri urejanju objektov in pri spremembi namembnosti ali
pri definiranju dopolnilnih dejavnosti v objektih je treba nuj-
no upoštevati potrebe po dodatnih zunanjih površinah za
potrebe manipulacije in parkiranja. Pri vsakem posegu je
treba preveriti zadostnost zunanjih površin in zagotoviti pre-
gledne in varne dostope in dovoze.

V projektu hortikulture mora biti posebej opredeljena
ureditev na zelenicah, ki spadajo k objektom. Območja jav-
nih zelenih površin morajo upoštevati določila tega ureditve-
nega načrta. Pri individualni gradnji je lastnikom prepuščena
svoboda pri izbiri in lociranju ozelenitve. Zagotoviti je treba
ustrezno preglednost cestnega omrežja ter poglede na glav-
ne vedute naselja.

Pri izvajanju ureditvenega načrta morajo biti glede na
njihova določila upoštevani vsi veljavni gradbeno-tehnični,
prometni, zdravstveno-higienski, varnostni in drugi predpisi.

XIII. KONČNE DOLOČBE

49. člen
Ureditveni načrt Trohov vrt v Logatcu DL-J3-C2 je na

vpogled občanom, podjetjem in drugim organizacijam na
Občini Logatec.

50. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem sprejetega načrta opravljajo

pristojne inšpekcijske službe.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 015-03/01-7
Logatec, dne 27. junija 2002

Župan
Občine Logatec

Janez Nagode l. r.
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MARKOVCI

2937. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Markovci

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/94, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02)
in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št.
15/99 in 110/00) je Občinski svet občine Markovci na
30. seji dne 27. junija 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine

Markovci

1
V Občinsko volilno komisijo občine Markovci se imenu-

jejo:
1. Marjan Strelec, roj. 1959, Bukovci 160/a, Markov-

ci – za predsednika,
2. Anica Vidovič, roj. 1969, Bukovci 143, Markovci –

za namestnico,
3. predsednika,
4. Darko Štrafela, roj. 1974, Markovci 31/c, Markovci

– za člana,
5. Milan Črnivec, Stojnci 118, Markovci – za name-

stnika člana,
6. Valerija Kodrič, roj. 1972, Zabovci 43/b, Markovci

– za članico,
7. Simona Jakomini, roj. 1976, Sobetinci 42/b, Mar-

kovci – za namestnico članice,
8. Franci Golob, roj. 1962, Markovci 32, Markovci –

za člana,
9. Martin Petrovič, roj. 1929, Stojnci 31/a, Markovci

– za namestnika člana.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 006-01/02-1
Markovci, dne 27. junija 2002.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

2938. Pravilnik o namenih in pogojih za dodeljevanje
občinskih – državnih pomoči namenjenih za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Markovci

Na podlagi uredbe o namenih in pogojih za dodeljeva-
nje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 59/00) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni
list RS, št. 15/99, 110/00) je Občinski svet občine Mar-
kovci na 30. seji dne 27. 6. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih
– državnih pomoči namenjenih za pospeševanje

razvoja malega gospodarstva
v Občini Markovci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, način in kriteriji

za pridobivanje pomoči namenjenih za pospeševanje razvo-
ja malega gospodarstva v Občini Markovci, kot manj razvi-
tem območju (v nadaljnjem besedilu: pomoč za razvoj).

2. člen
Pomoč za razvoj se zagotavlja iz občinskega proračuna

in drugih virov, njihovo višino pa določi občinski svet z
odlokom o proračunu za tekoče leto.

Sredstva za razvoj se dodeljujejo kot nepovratna sred-
stva.

3. člen
Pomoč za razvoj se lahko dodeli le, če predstavlja

spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma je
zanj nujno potrebna, kar pomeni, da ni možno dodeliti po-
moči za projekte, ki so že izvedeni oziroma se izvajajo.

Zgornja meja intenzivnosti pomoči je 50% upravičenih
stroškov posameznega projekta investicije in 45% upraviče-
nih stroškov posebnega izobraževanja. Pri dodelitvi pomoči
se ne sme preseči zgornja meja intenzivnosti ne glede na to,
iz katerih javnih virov (sredstva občinskega proračuna, dr-
žavnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dode-
ljena.

II. PODROČJA

4. člen
Pomoč se ob izpolnitvi pogojev iz 3. člena sme dodeliti

za naslednje namene:
a) Vzpodbujanje investicij za majhna podjetja in sred-

njevelika podjetja, pri čemer niso opravičeni do pomoči
sektorji kmetijstva, ribištva in transporta. Do teh pomoči niso
opravičena tudi podjetja v težavah.

Pomoč se glede na manj razvito območje naše občine
znotraj RS lahko dodeli:

– za materialne in nematerialne investicije:
– za majhna podjetja, za investicije v višini do 50%

vrednosti investicije,
– za srednjevelika podjetja, za investicije v višini do

50% vrednosti investicije;
– za odpiranje novih delovnih mest povezanih z investi-

cijo:
– za majhna podjetja v višini do 50% stroškov plač za

dveletno obdobje,
– za srednjevelika podjetja v višini do 50% stroškov

plač za dveletno obdobje;
– za prve obiske na določenih sejmih oziroma razsta-

vah do 50% upravičenih stroškov.
Pri začetnih investicijah mora prejemnik pomoči pri-

spevati najmanj 25% vrednosti investicije. Investicijski pro-
jekti in novoodprta delovna mesta pri začetnih investicijah
morajo ostati v občini vsaj 5 let.

Pomoč se lahko dodeli le za zaposlovanje ljudi, ki še
niso bili zaposleni oziroma so ostali brez zaposlitve.

Izpolnitev kriterija novih delovnih mest se ugotavlja na
osnovi dodatnih delovnih mest v primerjavi s celoletnim pov-
prečjem zaposlenih v podjetju leto pred odobritvijo pomoči.

b) Izobraževanje zaposlenih v podjetjih do 45% upravi-
čenih stroškov izobraževanja.



Uradni list Republike Slovenije Št. 60 / 10. 7. 2002 / Stran 6371

5. člen
Upravičeni stroški, za katere se lahko dodeljuje po-

moči:
a) Vzpodbujanje investicij za majhna in srednjevelika

podjetja:
– stroški materialnih investicij (zemljišča, zgradbe, opre-

ma),
– stroški nematerialnih investicij (stroški pridobitve stan-

darda kakovosti, nakup patentov, licenc, know-how ali ne-
patentiranega tehničnega znanja),

– stroški plač za novoodprta delovna mesta,
– stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice,
– letna realna obrestna mera pri najetju kredita pri po-

slovnih bankah v višini do 5% najetega kredita, kar ne sme
preseči 50% upravičenih stroškov investicije,

– stroški predstavitve programov,
– stroški izdelave investicijskih programov in projektne

dokumentacije;
b) Izobraževanje zaposlenih v podjetjih:
– stroški posebnega izobraževanja in strokovnih ek-

skurzij (stroški inštruktorjev in tistih ki se usposabljajo).
Za posebno izobraževanje šteje pridobitev teoretične-

ga in praktičnega znanja, uporabljivega na sedanjem oziro-
ma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je
koristnik pomoči.

III. UPRAVIČENCI

6. člen
Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne

osebe, ki imajo obratovalnico na območju Občine Markovci,
in sicer:

– samostojni podjetniki in gospodarske družbe, pri če-
mer se smiselno uporabljajo pravila za majhna in srednjeveli-
ka podjetja iz 6. člena uredbe o namenih za dodeljevanje
državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za uprav-
ljanje posameznih shem državnih pomoči,

– občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili
zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziro-
ma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register
in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev
družbe.

7. člen
Sredstva za razvoj se prednostno dodelijo prosilcem,

ki poleg pogojev, ki jih zahteva ta pravilnik, v največji meri
izpolnjujejo še naslednje kriterije:

– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki v
občini niso razvite,

– razširjajo in odpirajo nova delovna mesta v obstoječih
proizvodnih in storitvenih dejavnostih,

– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki za-
gotavljajo sodoben tehnološki in ekološko neoporečen de-
lovni proces.

IV. JAVNI RAZPIS

8. člen
Sredstva za razvoj se dodeljujejo na podlagi javnega

razpisa.
Župan Občine Markovci sprejme sklep o razpisu za

pridobivanje sredstev za razvoj in ga objavi v sredstvih javne-
ga obveščanja.

9. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– določbo tega pravilnika, na podlagi katere župan

sprejme sklep,
– namene za katere se dodeljujejo sredstva za razvoj

po javnem razpisu,
– višino razpisanih sredstev za razvoj,
– opredelitev upravičencev za pridobivanje sredstev za

razvoj,
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati,
– rok za prijavo na javni razpis, ki ne sme biti krajši od

15 dni od dneva objave in naslov na katerega se vložijo
prijave,

– pogoje pod katerimi se sredstva za razvoj dodelju-
jejo,

– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti
k zahtevku,

– rok, v katerem bo sprejet sklep o dodelitvi sredstev
za razvoj.

10. člen
Prijavo na razpis s potrebnimi prilogami se vloži na

sedežu Občine Markovci, v roku, ki je določen v razpisu.

11. člen
Prijave na javni razpis obravnava komisija za dodelitev

pomoči za razvoj malega gospodarstva, ki jo imenuje Občin-
ski svet občine Markovci, na predlog župana.

Komisija za dodelitev pomoči za razvoj ima tri člane in
jo sestavljajo:

– dva predstavnika občinskega sveta – iz odbora za
finance in gospodarjenje s premoženjem in iz odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo ter gospodarske javne službe,

– predstavnik občinske uprave.
Komisija izda sklep o dodelitvi sredstev za razvoj najka-

sneje v 30 dneh od poteka razpisnega roka.

V. PREDPISANA DOKUMENTACIJA

12. člen
Prijava na javni razpis mora poleg osnovnih podatkov

(navedba prosilca, višina zaprošenih sredstev, namen prido-
bivanja sredstev) vsebovati:

a) dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje de-
javnosti, za prosilce iz 6. člena tega pravilnika;

b) dokazilo glede namena pridobitve sredstev pri razši-
ritvi poslovanja:

– kupoprodajno pogodbo za nakup poslovnih prosto-
rov, za nakup zemljišč,

– predračun za nakup ali posodobitev opreme,
– gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del za grad-

njo in adaptacijo poslovnih prostorov ter graditev, prenovo
in adaptacijo objektov,

– pogodbo za večji posel, ki pomeni trajnejšo razširitev
poslovanja,

– predračun za projekte, ko gre za obsežno novo de-
javnost;

c) dokazilo o odobritvi kredita s strani poslovne banke;
d) opis nameravanega izobraževanja, sodelovanja na

sejmih, o udeležbi na strokovnih ekskurzijah;
e) izjavo prosilca o višini vloženih lastnih sredstev za ta

namen;
f) izjavo prosilca, da za projekt ni dobil državne pomoči

oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
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13. člen
Namensko porabo pridobljenih sredstev spremljajo in

preverjajo pristojni organi občine za nadzor.

14. člen
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev je

prejemnik sredstev dolžan takoj vrniti dodeljena sredstva
skupaj z zakonitimi obrestmi.

V. KONČNA DOLOČBA

15. člen
Z dnem veljave tega pravilnika prenehata veljati pravil-

nik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje nepovratnih
sredstev, namenjenih za pospeševanje razvoja malega go-
spodarstva v Občini Markovci (Uradni vestnik občin Ormož
in Ptuj, št. 8/99, Uradni list RS, št. 118/00, 6/02) in
pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sred-
stev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodar-
stva in kmetijstva v Občini Markovci (Uradni vestnik občin
Ormož in Ptuj, št. 8/99, Uradni list RS, št. 118/00, 82/01
in 6/02).

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

dnem listu RS.

Št. 015-04/02-3
Markovci, dne 27. junija 2002.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

2939. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zako-
na o lokalni samoupravi (ZLS-L) (Uradni list RS, št. 51/02)
in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št.
15/99 in 110/00) je Občinski svet občine Markovci na seji
dne 27. 6. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o

plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter

članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

1. člen
V celotnem besedilu pravilnika o plačah občinskih fun-

kcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
(Uradni vestnik Radia Tednik Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS,
št. 10/99 in 6/00), se beseda nagrada nadomesti z besedi-
lom plačila za opravljanje funkcije.

2. člen
V drugem odstavku 3. člena se doda nov drugi stavek,

ki se glasi:

Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodat-
ki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in
organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno dobo,
ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo po-
klicno.

3. člen
V četrtem odstavku 3. člena se besedilo 50% plače, ki

bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, nadomesti z
besedilom največ 40% plače župana.

4. člen
Naslov II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLA-

ČE se spremeni v naslov, ki se glasi: II. VIŠINA IN NAČIN
DOLOČANJA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE.

5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme

presegati 80% plače župana. Če opravlja funkcijo nepoklic-
no, pa mu pripada plačilo za opravljanje funkcije, določeno
največ v višini 40% plače župana.

Za poklicno opravljanje funkcije podžupana se plačilo
oblikuje v skladu z naslednjimi merili in kriteriji:

– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali
zadržanosti 15% plače župana,

– za vodenje seje občinskega sveta 10% plače župana,
– za koordinacijo dela delovnih teles 20% plače župana,
– za pomoč županu pri opravljanju nalog 20% plače

župana,
– za udeležbo na seji občinskega sveta in delovnih

telesih 15% plače župana.
Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana se plači-

lo oblikuje v skladu z naslednjimi merili in kriteriji:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali

zadržanosti 10% plače župana,
– za vodenje seje občinskega sveta 5% plače župana,
– za koordinacijo dela delovnih teles 5% plače župana,
– za pomoč županu pri opravljanju nalog 5% plače

župana,
– za udeležbo na seji občinskega sveta in delovnih

telesih 15% plače župana.

6. člen
V 6. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je
sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji
delovnega telesa občinskega sveta.

Doda se nov drugi stavek, ki se glasi:
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delov-

nih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu
članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače
župana.

Tretji (zadnji) odstavek se črta.

7. člen
Zadnji stavek tretjega odstavka 7. člena se črta.

8. člen
Prvi odstavek 12. člena se nadaljuje z naslednjo vsebi-

no: ki jo opredeljuje zakon o lokalnih volitvah.
Drugi odstavek se črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu

z določili zakona o lokalnih volitvah.
Četrti odstavek se črta.
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9. člen
Prvi odstavek 19. člena se nadaljuje z naslednjo vsebi-

no: ter za opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja jav-
nih podjetij, javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je
občina, kolikor ni to urejeno v ustanovitvenem aktu.

10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 110-07-15/99
Markovci, dne 27. junija 2002.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

MISLINJA

2940. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Mislinja za leto 2001

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 56/98) in 20. člena statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo,
115/00) je Občinski svet občine Mislinja na 38. seji dne
4. 7. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja

za leto 2001

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mislinja

za leto 2001.

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za

leto 2001 so naslednji:
v SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki 475,460.100
II. Skupaj odhodki 435,675.514
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.) 39,784.586

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in

prodaja kapitalskih deležev 167.970
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila

in spremembe kapitalskih deležev 167.970

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačilo dolga 365.469
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.) -365.469
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računih (VII.-X.) 39,587.087

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja ter-

jatev in naložb ter račun financiranja proračuna Občine Mis-
linja za leto 2001 so sestavni del tega odloka.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listi RS.

Št. 40303/0001/2002
Mislinja, dne 4. julija 2002.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

2941. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
vaških skupnostih Občine Mislinja

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00) ter 19. in 74. člena statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95, 8/00 in 115/00) je
Občinski svet občine Mislinja na 38. seji dne 3. 7. 2002
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o vaških

skupnostih Občine Mislinja

1. člen
V odloku o vaških skupnostih Občine Mislinja (Uradni

list RS, št. 41/96) se besedilo 1. člena spremeni in glasi:
“S tem odlokom so podrobneje določene naloge, ki so

na podlagi statuta Občine Mislinja prenesene na vaške skup-
nosti.“

2. člen
Besedilo 3. in 4. člena se črta.

3. člen
V 8. členu se besedilo drugega odstavka črta.

4. člen
V 11. členu se na koncu tretjega odstavka črtajo be-

sede “v svojem statutu“.

5. člen
V 13. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni

tako, da glasi:
“Svet sprejema vse odločitve z večino glasov članov, ki

so glasovali.“

6. člen
V 14. členu se črta besedilo prve in devete alinee

drugega odstavka ter besedilo tretjega odstavka.

7. člen
V 15. členu se črta besedilo sedme alinee.

8. člen
V 18. členu se črta besedilo prvega, drugega in četrte-

ga odstavka.

9. člen
Besedilo 20. člena se črta.
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10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 023-01/96
Mislinja, dne 8. julija 2002.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

2942. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Mislinja

Na podlagi 64. 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) je Občinski svet občine Mislinja
na 38. seji dne 3. 7. 2002 sprejel

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

Občine Mislinja

1. člen
V statutu Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95,

8/00 – prečiščeno besedilo in 115/00) se
v prvem stavku prvega odstavka 36. člena številka “3“

nadomesti s številko “5“.

2. člen
67. členu se doda drugi odstavek, ki glasi:
“Vaške skupnosti niso pravne osebe.“

3. člen
V 69. členu se v prvem odstavku za besedo “določa“

doda besedica “ta“, na koncu stavka pa se črtata besedi
“vaške skupnosti“, besedilo drugega in tretjega odstavka pa
se v celoti črta.

4. člen
V 71. členu se v petem odstavku črtajo besede “spre-

jet statut in“.

5. člen
V 74. členu se črta besedilo četrte alinee in doda nov

odstavek, ki glasi:
“Naloge se podrobneje določijo z odlokom.“

6. člen
Besedilo 75. in 76. člena se črta.

7. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-1/95
Mislinja, dne 8. julija 2002.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

MURSKA SOBOTA

2943. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Mestni
občini Murska Sobota

Na podlagi 51., 71. in 73. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 8. in 9. člena zakona o volilni
kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), 3. in 25.
člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93,
66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00 in 24/01),
7. ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Ura-
dni list RS, št. 23/99 in 52/01) je Mestni svet mestne
občine Murska Sobota na seji dne 20. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini

Murska Sobota

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Murska

Sobota (v nadaljevanju: mestne občine) ureja oglaševanje in
plakatiranje z reklamnimi objekti in napravami v obliki plaka-
tov, napisov, znakov, transparentov, zastav, tabel, panojev,
simbolov in vsemi drugimi objekti, ki vsebujejo reklamo ali
obvestilo (v nadaljevanju: reklamni objekti).

Oglaševanje in plakatiranje se glede na vrste reklamnih
objektov izvaja kot gospodarska dejavnost, oglaševanje za
lastne potrebe, oglaševanje in obveščanje za potrebe volil-
ne kampanje ter usmerjevalni in obvestilni sistem.

II. VRSTE REKLAMNIH OBJEKTOV

2. člen
Reklamni objekti so stalni, začasni, prenosni in pre-

mični.
Stalni reklamni objekti so: jumbo panoji, svetlobni pa-

noji in prikazovalniki, reklamne in svetlobne vitrine, reklam-
ne table na drogovih javne razsvetljave, reklamni in plakatni
stebri, reklamni napisi in transparenti velikih dimenzij na
fasadah objektov, reklamne in elektronske table, reklamne
zastave, obvestilni panoji.

Začasni reklamni objekti so: reklamni panoji za namen
volitev, transparenti. Začasni reklamni objekti so tudi re-
klamni objekti iz drugega odstavka tega člena, če so na
podlagi prvega odstavka 42. člena tega odloka postavljeni
za določen čas.

Prenosni reklamni objekti so: prenosni ulični panoji.
Premični reklamni objekti so: napisi na javnih prevoz-

nih ali drugih vozilih, zvočni objekti.
Usmerjevalne table in označbe ulic, ki spadajo pod

usmerjevalni in obvestilni sistem, ter obvezne označbe po
predpisih, nimajo reklamnega značaja.

3. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– reklama je slika, beseda ali druga oblika izražanja, ki

opozarja na firmo, izdelek, dejavnost ali dogodek,
– reklamni objekt je objekt ali naprava z nameščeno

reklamo,
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– obvestilo je sporočilo, ki pove nekaj o določeni stvari
ali dogodku,

– oglaševanje je celota opravil v zvezi s postavljanjem,
vzdrževanjem in upravljanjem z reklamnimi objekti in napra-
vami,

– plakatiranje je namestitev reklame ali obvestila v obli-
ki plakata na reklamni objekt,

– obvezne označbe so za trgovine: označba firme, oz-
načba sedeža – vpisanega v register, ime prodajalne in
urnik obratovalnega časa, nameščene na zunanji strani pro-
dajalne,

– obvezne označbe za gostinske lokale: označba vrste
obrata in ime obrata, napisa morata biti v nočnem času
osvetljena, ter urnik obratovalnega časa, na zunanji strani
gostinskega lokala,

– obvezne označbe za obrtne dejavnosti: označba fir-
me,

– obvezne označbe za gradbišča: tabla za označitev
gradbišča predpisane dimenzije in vsebine.

4. člen
Vse označbe lastne firme na sedežu družbe ali na

sedežu poslovne enote, ki se nahajajo na poslovnih stav-
bah, prostorih ter funkcionalnih zemljiščih v lasti teh pravnih
oseb oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov, ne
spadajo pod reklamne objekte.

Označbe firm drugih družb in samostojnih podjetnikov
posameznikov na poslovnih stavbah, prostorih ter funkcio-
nalnih zemljiščih, ki niso v lasti teh pravnih oseb oziroma
samostojnih podjetnikov posameznikov, razen obveznih oz-
načb, spadajo med reklamne objekte.

III. IZVAJANJE DEJAVNOSTI OGLAŠEVANJA IN
PLAKATIRANJA

1. Oglaševanje kot gospodarska dejavnost

5. člen
Oglaševanje kot gospodarska dejavnost se izvaja na

reklamnih objektih: jumbo panoji, svetlobni panoji in prika-
zovalniki, svetlobne vitrine, reklamne table na drogovih jav-
ne razsvetljave, reklamni in plakatni stebri, transparenti veli-
kih dimenzij na fasadah objektov.

Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost lahko oprav-
ljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v
nadaljevanju: izvajalci), ki so registrirani za to dejavnost.

Izvajalce oglaševanja, ki se izvaja z reklamnimi objekti
iz prvega odstavka tega člena na javnih površinah ali površi-
nah v lasti mestne občine, se izbere z javnim razpisom za
obdobje 5 let. Z izbranim izvajalcem se sklene pogodba, s
katero se določijo obveznosti in pravice izvajalca ter višina
nadomestila za opravljanje dejavnosti.

6. člen
Jumbo panoji

Jumbo panoji so standardnih dimenzij, velikosti 5,1 x
2,4 m in 4,0 x 3,0 m. Jumbo panoje ni dovoljeno nameščati v
območja ožjega mestnega središča, praviloma se postavljajo
ob javne ceste pravokotno ali vzporedno glede na cestišče.

Na območjih, kjer to dovoljujejo prostorske možnosti,
se jumbo panoji postavljajo v parih po dva.

7. člen
Svetlobni panoji in prikazovalniki

Svetlobni panoji in prikazovalniki so vrsta reklamnih
objektov enakih dimenzij kot jumbo panoji, kjer se reklama
ali obvestilo izmenjuje v intervalih (svetlobni, vrtljivi pano).
Lahko so stalno osvetljeni in vidni tudi ponoči.

Svetlobni panoji in prikazovalniki se postavljajo na po-
slovnih in trgovskih območjih, na območjih trgovskih cen-
trov in v bližino pomembnejših prometnih križišč.

8. člen
Svetlobne vitrine

Svetlobne vitrine se postavljajo na območjih urbanih
ureditev, na površine za pešce ali druge javne površine.
Postavitev ne sme ovirati poti pešcev, zagotovljena širina
pločnika je najmanj 2,0 m. Svetlobne vitrine so oblikovane
po enotnem projektu.

9. člen
Reklamne table na drogovih javne razsvetljave

Reklamne table na drogovih javne razsvetljave so veli-
kosti do 2,0 m2 in so oblikovane po enotnem projektu.

Na teh reklamnih objektih se lahko namesti reklama ali
obvestilo, ki usmerja k poslovnim subjektom.

10. člen
Reklamni in plakatni stebri

Na reklamne in plakatne stebre se lepijo ali nameščajo
reklame in druga obvestila. Stebri so lahko tudi osvetljeni.

Reklamni in plakatni stebri so okrogli, tristrani ali druge
oblike, premera do 2,0 m in višine do 3,0 m. Postavijo se na
površine za pešce ali ob nje tako, da je zagotovljena zado-
stna širina preostalega prostega pločnika najmanj 2,0 m.

11. člen
Transparenti velikih dimenzij na fasadah objektov
Transparenti velikih dimenzij so reklame, nameščena

na fasado objektov. Največja velikost transparentov velikih
dimenzij je 150,0 m2.

2. Oglaševanje za lastne potrebe

12. člen
Oglaševanje za lastne potrebe se izvaja z reklamnimi

objekti: reklamne in elektronske table, reklamni napisi na
fasadah objektov, reklamne vitrine, mali svetlobni panoji in
prikazovalniki, reklamne zastave, prenosni ulični panoji, na-
pisi na javnih prevoznih ali drugih vozilih, oglaševanje z
zvočnimi objekti.

Reklamni objekti iz prejšnjega odstavka se uporabljajo
za oglaševanje za lastne potrebe pravnih oseb in samostoj-
nih podjetnikov posameznikov na njihovih poslovnih zgrad-
bah, prostorih ter funkcionalnih zemljiščih in so vidni ali
slišni z javne površine. Lahko so postavljeni tudi na javnih
površinah, vendar samo, če ni na teh lokacijah v neposredni
bližini možnosti oglaševanja z drugimi vrstami reklamnih ob-
jektov.

13. člen
Reklamne in elektronske table

Reklamne table so plošče, na katerih je nameščena
reklama ali obvestilo za firmo, izdelek ali dogodek. Elektron-
ske table so po vsebini in obliki reklamne table, kjer je
obvestilo osvetljeno.

Največja dovoljena velikost reklamnih in elektronskih ta-
bel je 6,0 m2, lahko so prostostoječe ali pritrjene na steno.
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14. člen
Reklamni napisi na fasadah objektov

Reklamni napisi na fasadah objektov so napisi ali re-
klamne slike, ki tvorijo sestavni del fasade objekta.

Slikovno ali pisno se lahko obdelajo fasade poslovnih
objektov ali deli elementov fasade, če so upoštevane kvali-
tete arhitekture fasade. Niso dovoljene slikovno ali pisno
obdelane stene na stanovanjskih zgradbah v stanovanjskih
soseskah, ki imajo izključno reklamni značaj. Največja veli-
kost reklamnih napisov je 20,0 m2.

15. člen
Reklamne vitrine

Reklamne vitrine so vitrine, v katerih je razstavljeno
blago, reklama ali drugi izdelki.

Reklamne vitrine se postavljajo v območja urbanih ure-
ditev, na površine za pešce ali druge javne površine, na
površine pred poslovnimi stavbami in na območju avtobusne
postaje. Postavitev ne sme ovirati poti pešcev, zagotovljena
širina pločnika je najmanj 2,0 m.

Reklamne vitrine so velikosti 1,0 x 2,0 m in višine
največ do 2,0 m.

Vitrine, nameščene na stenah javnih kulturnih ali drugih
objektov so lahko tudi osvetljene.

16. člen
Mali svetlobni panoji in prikazovalniki

Mali svetlobni panoji ali prikazovalniki so velikosti do
6,0 m2. Postavljajo se na poslovnih in trgovskih območjih,
na območjih trgovskih centrov in v bližino pomembnejših
prometnih križišč.

17. člen
Reklamne zastave

Reklamne zastave so kos tkanine ali drugega materiala
z napisom reklame, firme, blagovne znamke, dejavnosti in
podobno. Reklamne zastave so velikosti do 5,6 m2 in se
lahko postavljajo na javnih površinah, objektih in funkcional-
nih zemljiščih poslovnih objektov na lastnih nosilcih (dro-
govih).

18. člen
Prenosni ulični panoji

Ulični panoji so prenosni panoji manjših dimenzij, ki so
postavljeni za namen obveščanja in reklamiranja blaga ali
storitev v času poslovanja trgovskih in gostinskih lokalov.

Enostranski ali dvostranski ulični panoji, velikosti do
2,0 m2, se postavljajo na pločnikih ali funkcionalnih zemlji-
ščih pred gostinskimi in trgovskimi lokali neposredno ob
fasadi objekta, tako da je prost prehod pešcev najmanj
2,0 m.

Ulične panoje, prirejene temu namenu, lahko ob prire-
ditvah, kot so sejmi, zborovanja in podobno, prenašajo tudi
ljudje.

19. člen
Napisi na javnih prevoznih ali drugih vozilih

Na javnih prevoznih ali drugih vozilih družb in samostoj-
nih podjetnikov posameznikov s sedežem v Mestni občini
Murska Sobota, se lahko nameščajo napisi lastnih firm družb
in samostojnih podjetnikov posameznikov in se ne štejejo za
reklamne objekte.

Napisi drugih družb in samostojnih podjetnikov posa-
meznikov nameščenih na teh vozilih, spadajo med reklamne
objekte.

Na javnih prevoznih sredstvih (avtobusih) v lasti družb
ali samostojnih podjetnikov s sedežem v mestni občini, se
lahko oglašuje na obeh bočnih in zadnji, ne pa tudi na
sprednji strani vozila.

20. člen
Zvočni objekti

Oglaševanje z zvočnimi objekti zajema obveščanje o
kulturnih, športnih in drugih prireditvah, ki so prijavljene
oziroma dovoljene s strani pristojnega organa. Oglaševanje
se lahko opravlja na eni lokaciji ali iz vozečega avtomobila,
vendar s hitrostjo, ki je primerna za pravilno razumevanje
sporočila.

Oglaševanje z zvočnimi objekti se mora opravljati v
skladu s tovrstnimi normativi in standardi (v okviru mejnih
vrednosti za bivalno okolje).

3. Oglaševanje in obveščanje za potrebe volilne
kampanje

21. člen
Reklamni panoji za namen volitev

Za potrebe volilne kampanje zagotovi mestna občina
za osnovno informiranje volilcev reklamne panoje dimenzij
1,4 x 0,7 m.

Za osnovno informiranje se šteje predstavitev na štirih
lokacijah v mestu Murska Sobota in eni lokaciji v vsakem
naselju mestne občine.

Mestna občina z javnim razpisom objavi pogoje za pri-
dobitev plakatnih mest na reklamnih panojih.

4. Usmerjevalni in obvestilni sistem

22. člen
Usmerjevalni in obvestilni sistem obsega usmerjevalne

table, označbe ulic, obvestilne panoje in transparente.
Dejavnost urejanja usmerjevalnega in obvestilnega si-

stema opravlja pooblaščena organizacija mestne občine.

23. člen
Dejavnost urejanja usmerjevalnega in obvestilnega si-

stema obsega:
1. izdelavo programa urejanja za celotno območje me-

stne občine, vključno z določitvijo lokacij in dinamiko izvaja-
nja postavitve usmerjevalnih tabel,

2. upravljanje in vodenje evidence usmerjevalnih tabel,
3. nameščanje transparentov na javnih cestah,
4. plakatiranje na obvestilnih panojih,
5. upravljanje z označbami ulic,
6. druge dejavnosti, ki po svoji naravi sodijo v to dejav-

nost v skladu s veljavnimi predpisi.

24. člen
Usmerjevalne table

Usmerjevalne table po tem odloku so table, ki po pra-
vilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah (Uradni list RS, št. 46/00) spadajo med turistično in
drugo obvestilno signalizacijo.

Izvajalec urejanja usmerjevalnega in obvestilnega siste-
ma v roku 6 mesecev izdela elaborat za postavitev turistične
in druge obvestilne signalizacije s seznamom objektov, ki se
označijo, za celotno območje mestne občine, ter ga posre-
duje županu mestne občine v potrditev.
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25. člen
Označbe ulic

Označbe ulic so table z navedbo imena ulice. Označbe
ulic so enotnih dimenzij do 0,1 m2.

26. člen
Obvestilni panoji

Obvestilni panoji so plošče, na katere se namestijo
plakati ali druga obvestila in so lahko prostostoječi ali pritrje-
ni na steno objektov.

Obvestilni panoji, velikosti do 3,0 m2, se uporabljajo za
obveščanje – lepljenje plakatov, ki vabijo na prireditve, ob-
veščajo o pomembnih dogodkih in podobno ter niso name-
njeni reklamiranju.

27. člen
Transparenti

Transparenti so kosi tkanine ali drugega materiala z
napisi ali slikami za javno sporočanje ali reklamiranje. Name-
ščeni so pravokotno na cestišče ali ulico.

Transparenti morajo biti obešeni pravokotno na cesti-
šče tako, da je višina spodnjega roba transparenta najmanj
5,5 m nad voziščem. Dolžina transparenta ne sme biti večja
od širine cestišča, višina pa največ 1,1 m. Izdelani morajo
biti iz tkanine brez leska ter tako, da je izključeno poškodo-
vanje ob vremenskih vplivih. Možna je postavitev transparen-
tov tudi izven lokacij, določenih v grafičnem delu odloka, ob
pogoju, da se s postavitvijo ne ogroža statične stabilnosti
objektov in naprav, na katere so pritrjeni. Objekti in naprave,
na katere se namestijo transparenti, morajo biti statično
varni. Besedilo in druga vsebina mora biti grafično oblikova-
na s primerno velikostjo.

IV. POSTAVLJANJE REKLAMNIH OBJEKTOV

28. člen
Reklamne objekte je dovoljeno postaviti, pritrditi ali

vgraditi na mestih, določenih v grafični prilogi, ki je sestavni
del odloka in je na vpogled na Oddelku za infrastrukturo,
okolje in prostor ter gospodarske javne službe mestne
občine.

Grafično prilogo sestavlja grafični in opisni prikaz ob-
močij, kjer je dovoljena postavitev stalnih, začasnih in pre-
nosnih reklamnih objektov ter služi kot podlaga za določitev
mikrolokacije reklamnega objekta, ki jo določi mestna
uprava.

29. člen
Reklamne objekte postavljajo in z njimi upravljajo v

skladu s tem odlokom pravne osebe, samostojni podjetniki
posamezniki in fizične osebe (v nadaljevanju: izvajalci), ki so
pridobile to pravico na podlagi pogodbe z mestno občino ali
soglasja.

Po prenehanju pravice postavljanja in upravljanja stal-
nega reklamnega objekta, ga mora izvajalec odstraniti v roku
8 dni. Začasni ali prenosni reklamni objekt mora izvajalec
odstraniti v roku 2 dni po prenehanju pravice. Kolikor se
reklamni objekt ne odstrani v predpisanem roku, ga na
stroške izvajalca odstrani pooblaščena organizacija mestne
občine.

30. člen
Izvajalci so dolžni reklamne objekte redno vzdrževati in

jih po potrebi obnavljati.

Na okviru oziroma robu stalnega reklamnega objekta
mora biti na vidnem mestu označena firma oziroma ime
izvajalca.

V. POGOJI ZA POSTAVITEV REKLAMNIH OBJEKTOV

31. člen
Prostostoječih reklamnih objektov ni možno postaviti

ali pritrditi v naslednjih primerih:
– če gre za kmetijska oziroma druga zemljišča, kjer bi

postavitev ovirala kmetijsko obdelavo ali vzdrževanje, izje-
moma je dovoljena postavitev na parcelno mejo,

– če gre za zemljišča, ki so zavarovana kot naravno ali
kulturno območje ali je na njem zgrajen zavarovan objekt,

– če gre za zemljišča, kjer je oviran pogled na značilno
veduto mesta, kompleks ali objekt,

– na zelenicah, v parkih ali zemljiščih, kjer bi postavitev
zakrila obstoječe ali načrtovane zelenice ali parke, izjemo-
ma se dovoli le postavitev začasnih,

– če gre za zemljišča, kjer so že postavljene druge
obvestilne ali reklamne oznake, pa bi se z dodatno postavi-
tvijo zmanjšala njihova sporočilnost,

– na zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodar-
stva,

– v varovalnem pasu kategoriziranih cest, razen če se
za postavitev pridobi soglasje oziroma dovoljenje upravljalca
ceste,

– na mestih, kjer postavitev zakriva ostala javna obve-
stila,

– na mestih, kjer postavitev zakriva zavarovane ali ne-
zavarovane javne objekte, obeležja, spomenike ali druge
pomembne objekte ali naprave,

– na javnih mestih (pločnikih, zelenicah), kjer bo posta-
vitev ovirala osnovno namembnost površine,

– na površinah in objektih, kjer bi se zaradi tega zma-
njšala prometna varnost zaradi zmanjšane pozornosti vozni-
ka ali zmanjšanja zaznavanja prometnih oznak,

– v večjih križiščih, ob cestnih priključkih,
– na površinah, ki služijo kot interventne poti.

32. člen
Stalnih in začasnih reklamnih objektov ni možno name-

ščati v naslednjih primerih:
– na zavarovanih objektih,
– na starejših objektih z značilno arhitekturno tipiko,
– na objektih, kjer bi pritrditev kvarila izgled objekta,
– na prodajnih kioskih, energetskih napravah, stebrih,

ograjah in drugih podobnih objektih ter drevesih,
– na fasadah objektov, če velikost reklamnega objekta

presega 1/2 površine fasade.

33. člen
Lepljenje malih in velikih plakatov je prepovedano na

zunanjih površinah izložb, sten, oken, zidov, ograj ob stano-
vanjskih hišah, gradbiščnih ograj in podobno.

Prepovedano je trositi propagandni material in ga zati-
kati ali lepiti na avtomobile.

34. člen
Z barvo kot reklamnim sporočilom je možno označiti

objekte ali dele objekta v soglasju vseh lastnikov ali upora-
bnikov objekta ob upoštevanju estetskih kriterijev.
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VI. OBLIKA IN VSEBINA REKLAMNIH OBJEKTOV

35. člen
Oblika in dimenzija posameznih tipskih reklamnih ob-

jektov je podana v grafični prilogi, ki je sestavni del tega
odloka.

Največja višina prostostoječe reklamne table ne sme
presegati 1,7 m, skupna višina s podstavkom pa ne sme biti
višja od 3,0 m. Višina spodnjega roba prostostoječega jum-
bo panoja, svetlobnega panoja in reklamne zastave znaša
najmanj 2,4 in največ 2,6 m, merjeno od tal (raven vozišča
javne ceste).

36. člen
Na enem mestu (lokaciji) je lahko postavljenih več re-

klamnih objektov, ki morajo biti ločeni med seboj.

37. člen
Obveščanje in reklamiranje na reklamnih objektih se

mora izvajati v skladu s sprejetimi moralnimi in družbenimi
normami ter kodeksom Slovenske oglaševalske zbornice.

VII. IZDAJANJE DOVOLJENJ

38. člen
Za postavitev prenosnih in premičnih reklamnih objek-

tov, transparentov ter reklamnih in elektronskih tabel, ki so
nameščene na poslovnih objektih za lastno oglaševanje, je
potrebno soglasje mestne občine.

Za postavitev, vgraditev ali pritrditev ostalih stalnih in
začasnih reklamnih objektov ter označb iz 4. člena je potre-
bno soglasje mestne občine in dovoljenje pristojnega orga-
na po predpisih o določitvi pomožnih objektov in drugih
posegov v prostor.

39. člen
Soglasje mestne občine se poda za določen čas oziro-

ma največ za eno leto, razen za reklamne objekte za oglaše-
vanje, ki se opravlja kot gospodarska dejavnost, se soglasje
izda za čas pet let oziroma za čas trajanja pogodbenega
razmerja.

Soglasje se lahko pred pretekom določenega časa
prekliče, če to zahtevajo novonastale prometne ali druge
razmere, izgradnja komunalnih objektov in naprav, če re-
klamni objekt ni več primeren ali potreben, če ni primerno
vzdrževan ali niso izpolnjeni drugi pogoji iz soglasja mestne
občine.

S soglasjem se določi rok za postavitev reklamnega
objekta. Če izvajalec v predpisanem roku ne postavi reklam-
nega objekta, soglasje preneha veljati.

Pogoj za izdajo soglasja mestne občine je tudi plačilo
komunalne takse po določilih odloka o komunalnih taksah v
Mestni občini Murska Sobota.

40. člen
Mestna občina odkloni izdajo soglasja oziroma poda-

ljšanja soglasja, če nameravana postavitev reklamnega ob-
jekta ni zajeta v grafični prilogi odloka ali če je nasploh v
nasprotju z določili odloka in če izvajalec očitno namerno ni
spoštoval pogojev v predhodnem soglasju.

41. člen
Za postavitev stalnih ali začasnih reklamnih objektov ob

javnih cestah in poteh je potrebno pridobiti soglasje uprav-

ljalca, če le-ta posega v varovalni pas ceste ali vpliva na
prometno varnost. Če je upravljalec ceste mestna občina ali
če se postavitev reklamnega objekta nanaša na območje ob
državni cesti znotraj naselja, izda mestna občina soglasje za
postavitev ob upoštevanju predpisov o prometni signalizaciji
in prometni opremi na javnih cestah.

VIII. ODSTOPANJA

42. člen
Izjemoma je možno postaviti reklamne objekte na jav-

nih površinah izven lokacij, določenih v grafičnem delu odlo-
ka, vendar le za določen čas in ob izjemnih prireditvah
(volitve, kulturne, športne in druge prireditve, ki promovirajo
mesto in okolico) ob splošnih pogojih iz tega odloka.

Kadar je potrebno stalne reklamne objekte odstraniti
zaradi spremembe prostorskega izvedbenega akta ali drugih
posegov v prostor, lahko določi mestna občina na podlagi
izdelanega urbanističnega mnenja nove nadomestne lokaci-
je v skladu s tem odlokom.

Reklamne objekte, s katerimi se opravlja oglaševanje
kot gospodarska dejavnost, reklamne objekte za lastne po-
trebe in objekte v okviru usmerjevalnega in obvestilnega
sistema je dovoljeno postaviti izven lokacij, določenih v gra-
fični prilogi odloka, če postavitev ni v nasprotju z 31. in 32.
členom tega odloka in če se s to postavitvijo bistveno ne
spreminjajo smernice oziroma območja, določena v grafični
prilogi. Za takšno postavitev je potrebno pridobiti pozitivno
urbanistično mnenje pristojnega oddelka mestne občine ter
upravno dovoljenje oziroma soglasje iz 38. člena tega
odloka.

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

43. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe in služba komunalnega nadzora mestne
občine.

Inšpektor izda odločbo o takojšnji odstranitvi reklamnih
objektov, če ugotovi,

– da stranka oglašuje ali reklamira brez soglasja iz 38.
člena odloka,

– da stranka oglašuje v nasprotju s 37. členom odloka,
– da ni prijavila taksne obveznosti po določilih odloka o

komunalnih taksah,
– da ne plačuje komunalne takse.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena,

ne zadrži njene izvršitve.
Če zavezanec reklamnih objektov ne odstrani oziroma

si v roku ne pridobi dovoljenj in soglasij, jih odstrani na
njegove stroške s strani mestne občine pooblaščena orga-
nizacija.

X. KAZENSKA DOLOČBA

44. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 100.000 SIT se

kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

1. če stalne reklamne objekte, ki služijo za opravljanje
storitev interesentom, postavlja in nanje namešča reklame in
plakate pravna ali fizična oseba, ki ni izvajalec,
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2. če izvajalci redno ne vzdržujejo in po potrebi ne
obnavljajo reklamnih objektov,

3. če izvajalci na stalnem reklamnem objektu ne ozna-
čijo naziva svoje firme,

4. kdor stalne in prenosne objekte postavlja tako, da
ovira promet, namembnost prostora in tako, da kazi videz
okolja,

5. kdor postavi, gradi oziroma pritrdi stalne in začasne
reklamne objekte brez dovoljenja pristojnega organa oziro-
ma soglasja mestne občine,

6. kdor postavi prenosne reklamne objekte brez sogla-
sja mestne občine,

7. kdor namešča reklame ali napise o poslovni dejav-
nosti, ki so vgrajeni na stenah in na fasadah ter ne upošteva-
jo fasadnih elementov zgradbe in maksimalne velikosti re-
klamne table, brez dovoljenja, za druge tovrstne reklame ali
napise pa brez priglasitve pristojnemu organu,

8. kdor v nasprotju z določili tega odloka lepi in name-
šča reklame, plakate in transparente,

9. če izvajalci, pravne ali fizične osebe plakate, rekla-
me in transparente, ki niso primerni za nadaljnjo uporabo ali
je prenehal razlog, zaradi katerega so nameščeni, le-teh ne
odstranijo v predpisanem roku,

10. kdor poškoduje reklamne objekte.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 se kaznuje

odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, če stori
prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen
Za vse reklamne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka

že postavljeni, pritrjeni in izobešeni brez ustreznih upravnih
dovoljenj si mora investitor pridobiti ustrezno soglasje me-
stne občine, za stalne in začasne reklamne objekte pa tudi
dovoljenje pristojnega organa, najkasneje v treh mesecih od
uveljavitve tega odloka.

Javni razpisi po tem odloku se morajo opraviti vsaj dva
meseca pred potekom veljavnosti izdanih soglasij oziroma
dva meseca pred potekom obdobja, za katero je sklenjena
pogodba.

Dejavnost urejanja usmerjevalnega in obvestilnega si-
stema se uskladi s pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah najkasneje v dveh letih od
uveljavitve odloka.

46. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o po-

stavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in
reklam na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 34/96 in 18/98).

47. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 35001-26/01
Murska Sobota, dne 20. junija 2002.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

2944. Sklep o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opreme in meril za odmero
komunalnega prispevka na območju mesta
Murska Sobota

Na podlagi 42. in 45. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komu-
nalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list
RS, št. 4/99) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je Mestni svet
mestne občine Murska Sobota na seji dne 20. 6. 2002
sprejel

S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme in meril za odmero komunalnega

prispevka na območju mesta Murska Sobota

1. člen
S tem sklepom se ureja izračun komunalnega prispev-

ka, odmera komunalnega prispevka ter oprostitve plačila
komunalnega prispevka na območju mesta Murska Sobota.

2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je po tem

sklepu investitor, ki namerava zgraditi nov objekt, prizidati ali
nadzidati obstoječi objekt ali spremeniti namembnost obsto-
ječega objekta oziroma ga rekonstruirati.

Izračun komunalnega prispevka je osnova za odmero
komunalnega prispevka.

3. člen
Komunalni prispevek se izračuna na tistih območjih

urejanja, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme
ali rekonstrukcija in povečanje zmogljivosti obstoječe komu-
nalne opreme ter njenega priključevanja na ustrezna omre-
žja oskrbovalnih sistemov, na podlagi programa opremlja-
nja.

Komunalni prispevek se izračuna na način, določen s
tem sklepom, tudi na območjih, za katera še ni vseh osnov
za izdelavo programa opremljanja, kakor tudi na območjih,
ki so komunalno opremljena.

4. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka za območja iz dru-

gega odstavka 3. člena tega sklepa se upoštevajo naslednji
elementi:

1. površina stavbnega zemljišča, ki je površina gradbe-
ne parcele (stavbišče in funkcionalno zemljišče), povzeta iz
prostorsko izvedbenega načrta oziroma lokacijske doku-
mentacije (oznaka a),

2. bruto površina investitorjevega objekta, ki je povzeta
iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,

3. izraba stavbnega zemljišča (oznaka ISZ), ki je ra-
zmerje med bruto površino objekta in površino gradbene
parcele,

4. dejanska opremljenost stavbnega zemljišča z javno
infrastrukturo (oznaka d), ki se ugotovi iz predložene doku-
mentacije (prostorsko izvedbeni načrti, lokacijska in projek-
tna dokumentacija).

Dejanska opremljenost stavbnega zemljišča z javno in-
frastrukturo je upoštevana v povprečnih stroških opremljanja
v naslednjih deležih:
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Individualne komunalne naprave

Vrsta komunalne opremljenosti deleži

1. vodovodno omrežje 9 %
2. odpadno kanalizacijsko omrežje 11 %
3. električno omrežje 10 %
3.1. prosto nadzemno omrežje (4 %)
3.2. kabelsko  podzemno omrežje (6 %)
3.3. kabelsko nadzemno omrežje (8 %)
3.4. trafo postaja (10 %)
4. vročevodno omrežje 10 %
5. plinovodno omrežje 3 %
6. telefonsko omrežje 4 %
6.1. prostovodno nadzemno omrežje (2 %)
6.2. kabelsko podzemno omrežje (3 %)
6.3. kabelsko omrežje v kanalizaciji (4 %)
7 CATV omrežje 2 %

Skupaj 49 %

Kolektivne komunalne naprave

Vrsta komunalne opremljenosti deleži

1. ceste 25 %
1.1. makadamske ceste širine do 5 m (11 %)
1.2. asfaltirane ceste širine do 5 m (12 %)
1.3. asfaltirane ceste s pločniki (18 %)
1.4. asfaltirane ceste s pločniki in kolesarskimi stezami (25 %)
2. zunanja parkirišča – izven funkcionalnih zemljišč 7 %
3. meteorno kanalizacijsko omrežje 7 %
4. javna razsvetljava 5 %
4.1. na lesenih drogovih (3 %)
4.2. na kovinskih drogovih (5 %)
5. hortikulturna ureditev (parki, zelenice) izven

funkcionalnega zemljišča 5 %
6. hidrantno omrežje 2 %

Skupaj 51 %

5. povprečni stroški opremljanja stavbnega zemljišča
na dan 1. 6. 2002 za 100% opremljenost stavbnega zemlji-
šča in izrabo 1,00 znašajo 17.557,24 SIT/m2 stavbnega
zemljišča (oznaka e);

Za različne izrabe stavbnega zemljišča se povprečni
stroški opremljanja ugotovijo na podlagi naslednje tabele:

prikaz povprečnih stroškov opremljanja na m2 stavbne-
ga zemljišča pri različnih izrabah na dan 1. 6. 2002:

ISZ SIT/m2 ISZ SIT/m2 ISZ SIT/m2

0,05 2.581,86 2,05 26.086,48 4,05 32.282,22
0,10 3.628,26 2,10 26.362,30 4,10 32.354,92
0,15 4.640,36 2,15 26.629,08 4,15 32.425,24
0,20 5.619,28 2,20 26.887,12 4,20 32.493,26
0,25 6.566,10 2,25 27.136,70 4,25 32.559,06
0,30 7.481,88 2,30 27.378,10 4,30 32.622,68
0,35 8.367,64 2,35 27.611,58 4,35 32.684,24
0,40 9.224,36 2,40 27.837,42 4,40 32.743,76
0,45 10.053,00 2,45 28.055,84 4,45 32.801,34
0,50 10.854,46 2,50 28.267,10 4,50 32.857,02
0,55 11.629,66 2,55 28.471,44 4,55 32.910,88
0,60 12.379,44 2,60 28.669,08 4,60 32.962,98
0,65 13.104,64 2,65 28.860,24 4,65 33.013,38
0,70 13.806,06 2,70 29.045,14 4,70 33.062,12
0,75 14.484,48 2,75 29.223,96 4,75 33.109,26
0,80 15.140,68 2,80 29.396,94 4,80 33.154,84

ISZ SIT/m2 ISZ SIT/m2 ISZ SIT/m2

0,85 15.775,34 2,85 29.564,24 4,85 33.198,94
0,90 16.389,22 2,90 29.726,04 4,90 33.241,60
0,95 16.982,96 2,95 29.882,56 4,95 33.282,86
1,00 17.557,24 3,00 30.033,94 5,00 33.322,76
1,05 18.112,68 3,05 30.180,36 5,05 33.361,36
1,10 18.649,92 3,10 30.321,96 5,10 33.398,68
1,15 19.169,56 3,15 30.458,94 5,15 33.434,78
1,20 19.672,14 3,20 30.591,42 5,20 33.469,70
1,25 20.158,26 3,25 30.719,56 5,25 33.503,48
1,30 20.628,44 3,30 30.843,50 5,30 33.536,16
1,35 21.083,20 3,35 30.963,38 5,35 33.567,76
1,40 21.523,06 3,40 31.079,32 5,40 33.598,32
1,45 21.948,50 3,45 31.191,46 5,45 33.627,88
1,50 22.359,98 3,50 31.299,92 5,50 33.656,46
1,55 22.757,98 3,55 31.404,84 5,55 33.684,12
1,60 23.142,92 3,60 31.506,30 5,60 33.710,88
1,65 23.515,26 3,65 31.604,46 5,65 33.736,74
1,70 23.875,38 3,70 31.699,38 5,70 33.761,76
1,75 24.223,70 3,75 31.791,20 5,75 33.785,96
1,80 24.560,60 3,80 31.880,00 5,80 33.809,38
1,85 24.886,44 3,85 31.965,90 5,85 33.832,02
1,90 25.201,62 3,90 32.048,98 5,90 33.853,92
1,95 25.506,46 3,95 32.129,32 5,95 33.875,10
2,00 25.801,30 4,00 32.207,04 6,00 33.895,58

Stroški se revalorizirajo v skladu z indeksom cen živ-
ljenjskih potrebščin, ki ga vsak mesec ugotovi Statistični
urad Republike Slovenije;

6. povprečni stroški priprave stavbnega zemljišča, ki
zajemajo povprečne stroške izdelave urbanistične dokumen-
tacije (izdelava prostorsko izvedbenih načrtov ali prostorsko
ureditvenih pogojev), preračunana na m2 stavbnega zemlji-
šča (oznaka f), znašajo za:

– prostorsko izvedbene načrte: 350 SIT/m2 stavbne-
ga zemljišča na dan 1. 6. 2002,

– prostorsko ureditvene pogoje: 150 SIT/m2 stavbne-
ga zemljišča na dan 1. 6. 2002.

Odmera komunalnega prispevka je odvisna od namem-
bnosti oziroma vrste objekta in območja, v katerem se ob-
jekt nahaja;

7. za namembnost oziroma vrsto objekta veljajo na-
slednji korekcijski faktorji (oznaka n):

Vrsta objekta Korekcijski faktor

– poslovni, trgovski in gostinski prostori 1,2
– stanovanjski prostori (blokovna gradnja) 1,0
– individualni stanovanjski objekti 0,5
– industrijski prostori in prostori drobnega

gospodarstva 0,8
– zidani kmetijski gospodarski objekti 0,5
– kioski 1,5
– garaže – podzemne 0,5
– garaže – nadzemne 0,7
– šolski, športni in kulturni objekti, objekti

zdravstvenega in socialnega varstva ter
objekti sistema zaščite in reševanja 0,8

– odprta športna igrišča, bazeni, zimski
vrtovi, odprta parkirišča 0,3

8. območje (oznaka o);
za celotno območje mesta Murska Sobota velja korek-

cijski faktor 1,5.

5. člen
Znesek komunalnega prispevka je vsota stroškov

opremljanja stavbnega zemljišča in stroškov priprave stav-
bnega zemljišča.
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Stroški opremljanja stavbnega zemljišča se izračunajo
po naslednji formuli:

a x d x e x n x o = stroški opremljanja.
Formula za izračun stroškov priprave stavbnega zemlji-

šča je:
f x a = stroški priprave.

6. člen
Za izračun komunalnega prispevka v primeru novogra-

denj se uporabita formuli iz 5. člena tega sklepa, ki se glasi:
(a x d x e x n x o) + (f x a) = izračun komunalnega

prispevka.
V primeru nadzidav, prizidav, rekonstrukcij in nadome-

stnih gradenj se komunalni prispevek odmeri od razlike med
izračunanim komunalnim prispevkom za nov objekt in izra-
čunanim komunalnim prispevkom za obstoječi objekt.

V projektu za izdajo gradbenega dovoljenja morajo biti
navedeni podatki o bruto površini obstoječih objektov in o
površinah posameznih prostorov po posameznih namenih
uporabe, o obremenitvah posameznih infrastrukturnih ob-
jektov in naprav ter o površinah obstoječih gradbenih par-
cel. Enako velja za novo predvideno stanje.

V primeru spremembe namembnosti objekta se komu-
nalni prispevek odmeri od razlike med izračunanim komu-
nalnim prispevkom za objekt po novi spremenjeni namem-
bnosti in izračunanim komunalnim prispevkom za objekt po
obstoječi namembnosti.

V primeru, ko je na gradbeni parceli več različnih objek-
tov, se za izračun komunalnega prispevka upošteva delež grad-
bene parcele v razmerju bruto površin posameznih objektov.

7. člen
Izračun komunalnega prispevka se izdela na podlagi

dokumentacije, ki jo mora investitor predložiti k vlogi za
odmero komunalnega prispevka (lokacijska dokumentacija
in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja).

8. člen
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov

izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov
na komunalne objekte in naprave.

9. člen
Komunalni prispevek se ne plača:
– za objekte javne infrastrukture,
– za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj,
– za gradnjo objektov, katerih investitor je Mestna ob-

čina Murska Sobota, mestne četrti, krajevne skupnosti ter
javno podjetje ali javni zavod katerega ustanovitelj je Mestna
občina Murska Sobota,

– za garaže javnega značaja, ki niso namenjene oprav-
ljanju pridobitne dejavnosti,

– v drugih primerih na podlagi zahtevka zavezanca in
predloga župana, o katerem odloči mestni svet.

Na področju novogradenj, nadzidav, prizidav, rekon-
strukcij in nadomestnih gradenj individualnih stanovanjskih
objektov se investitorjem teh gradenj, ki predstavljajo za-
okrožitve in dopolnitve obstoječe pozidave (racionalna raba
prostora) in omogočajo boljšo izrabo že zgrajene komunal-
ne opreme (racionalna raba zgrajene komunalne opreme),
prizna splošna olajšava v višini 50% izračunanega komunal-
nega prispevka.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

določitvi stroškov za pripravo in opremo stavbnih zemljišč za
neusmerjeno gradnjo v mestu Murska Sobota (Uradne obja-

ve, št. 8/79 in 18/89), sklep o določitvi stroškov za pripra-
vo in opremo stavbnega zemljišča za usmerjeno stanovanj-
sko gradnjo (blokovno) in gradnjo objektov družbenega stan-
darda na območjih določenih z zazidalnimi načrti v mestu
Murska Sobota (Uradne objave, št. 10/81 in 18/89) in
merila za določitev stroškov za pripravo in opremo stavbnih
zemljišč za neusmerjeno gradnjo v mestu Murska Sobota
(Uradne objave, št. 8/79).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 62306-41/02
Murska Sobota, dne 20. junija 2002.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

NOVO MESTO

2945. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
plakatiranju in obveščanju na območju Mestne
občine Novo mesto

Na podlagi 1. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah
(Uradni list RS, št. 18/91), 8. člena Zakona o volilni kampa-
nji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), 3. in 25. člena
Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93,
61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00 in
24/01), 7. in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 68/01) in Odloka o gospodarskih javnih
službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št.
40/01 in 11/02) je Občinski svet Mestne občine Novo
mesto na 39. seji dne 27. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o

plakatiranju in obveščanju na območju Mestne
občine Novo mesto

1. člen
V prvem odstavku 22. člena Odloka o plakatiranju in

obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 44/02) se doda nov stavek, tako da se prvem
odstavek 22. člena po novem glasi:

»(1) Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesij-
ske pogodbe, s katero se podrobneje uredi medsebojno
razmerje med koncedentom in koncesionarjem. Koncesij-
ska pogodba se sklene po dokončnosti odločbe o izbiri
koncesionarja.«

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-6/2002-2105
Novo mesto, dne 27. junija 2002.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.
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PREVALJE

2946. Odlok o ureditvenem načrtu za infrastrukturne
objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za
stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda

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 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Preva-
lje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet
občine Prevalje na 31. redni seji dne 17. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte

in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko
zazidavo Malinek – Dolga brda

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se, ob upoštevanju prostorskih sesta-

vin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na
Koroškem za območje Občine Prevalje, za obdobje 1986–
2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 83/01) sprejme
ureditveni načrt za infrastrukturne objekte in naprave ter
dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo “Malinek –
Dolga brda“ (v nadaljevanju: UN), ki ga je izdelal Biro Go-
dec, Sanja Godec, s.p. iz Raven na Koroškem pod št.
projekta 30/01-UN z datumom april 2002.

UN se sprejme za območje, ki je v prostorskih sestavi-
nah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne
na Koroškem za območje Občine Prevalje, za obdobje
1986-2000, dopolnjen 1998, na grafični prilogi št. 2, Za-
snova omrežij in naselij in načinov urejanja s PIA, M
1:25000, v okviru ureditvenega območja Malinek (tip nase-
lja C - ruralno – urbano) označen kot “ UN 2“.

2. člen
Ureditveni načrt vsebuje tekstualni del in grafični del.
I. Tekstualni del:
1. Obrazložitev in utemeljitev prostorskih posegov
2. Odlok o ureditvenem načrtu
3. Pogoji in soglasja k ureditvenem načrtu
II. Grafični del:
1. Pregledna situacija M 1:50000
2. Prikaz iz prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Prevalje – namenska raba M 1:5000

3. Pregledna situacija – zasnova
ohranjanja narave M 1:5000

4. Načrt parcel M 1:2880
5. Načrt parcel z vrisom meje

območja M 1:2880
6. Topografski načrt z vrisom meje

območja M 1:1000
7. Topografski načrt obstoječega

stanja – inventarizacija M 1:1000
8. Ureditvena situacija M 1:1000
9. Funkcionalno oblikovalske

rešitve – prerezi M 1: 500
10. Idejna rešitev prometnega omrežja M 1:1000
11. Idejna rešitev komunalnih vodov

in naprav M 1:1000
12. Načrt gradbenih parcel M 1:1000
13. Tehnični elementi za zakoličenje

objektov in gradbenih parcel M 1:1000

II. MEJA OBMOČJA

3. člen
Območje ureditvenega načrta obsega naslednje par-

cele oziroma dele parcel: 516/1, 518/3, 518/4, 518/7,
518/13, 518/14, 529/1, 529/2, 530, 532/1, 532/2,
532/3, 532/4, 532/6, 532/7, vse k.o. Dolga brda.

Meja ureditvenega območja poteka na severni strani
po severnem robu parcel 529/1, 518/3, 529/2, nato se
obrne proti jugu ter poteka po vzhodni strani parcele 529/2.
V nadaljevanju prečka parcelo 518/4 in se meja obrne proti
zahodu, prečka severozahodni rob parcele 516/1 in poteka
po južnem robu parcel 530 in 532/1. V nadaljevanju se
meja obrne proti severu in poteka po zahodnem robu parcel
532/1, 532/6, 518/13 in 529/1, vse v k.o. Dolga brda,
do izhodiščne točke.

Velikost ureditvenega območja je 3,08 ha.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen
Območje je namenjeno za gradnjo dopolnilne in-

frastrukture ter individualnih stanovanjskih objektov. Na ob-
močju je predvidena ureditev prometnih površin, javnih po-
vršin (zelenic, zasaditev ipd.) in komunalnih vodov in naprav.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN
ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE Z DOVOLJENIMI

TOLERANCAMI

5. člen
Maksimalni gabariti in odmiki objektov so razvidni iz

grafične dokumentacije pod št. 12 iz 2. člena tega odloka:
Stanovanjski objekti – 20 objektov;
– tlorisna velikost: podolgovatega tlorisa, okvirne veli-

kosti 13 m x 9 m, minimalna širina objekta je 7,5 m, razmer-
je med širino in dolžino znaša min. 1:1,20, največ do 1:2,41
ob upoštevanju, da najbolj izpostavljena točka objekta zago-
tavlja minimalne odmike med objekti, določene v 7. členu
tega odloka;

– indeks pozidanosti gradbene parcele je dovoljen v
razmerju od 0,10 do 0,30;

– etažnost objektov: (K) + P + M, izvedba kleti je opcij-
ska, odvisna od terenskih razmer;

– streha: dvokapnica, naklona strešin 42 – 45 °, mož-
na izvedba šopov (istega naklona kot osnovna strešina) do
širine, ki ne presega 25% širine objekta, rizaliti in vogalni
zaključki so lahko tudi enokapnice naklonov 8 – 45 °;

– smer slemena: vzporedna z daljšo fasado objekta in
vzporedna z osjo dovozne ceste, kot je razvidno iz grafičnih
prilog, smeri slemena rizalitov in vogalnih zaključkov so pra-
viloma pravokotna na osnovno slemenitev, razen če je to v
nasprotju z kompozicijsko zasnovo objekta in se ne sklada s
celovito podobo objekta;

– objekti so lahko grajeni z klasičnimi gradbenimi ma-
teriali v masivni konstrukciji oziroma v montažni izvedbi.

6. člen
Višinske kote
– kota kleti oziroma pritličja objektov je pogojena z

niveleto dovozne ceste in je lahko ± 1 m glede na niveleto
ceste ob hišnem priključku;
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– zemljišča v vplivnem območju opuščenega rudnika
bodo zazelenjena, na jugovzhodnem delu je predvidena
ureditev manjšega otroškega igrišča;

10. člen
Posegi na obstoječih stanovanjskih objektih
– obstoječe stanovanjske objekte je dovoljeno adapti-

rati, dograjevati in nadzidati v skladu s pogoji, ki veljajo za
nove objekte in so določeni v 5. do 9. členu tega odloka.

11. člen
Pomožni objekti in naprave
– na območju ureditvenega načrta je dovoljeno graditi

pomožne objekte v skladu z določili veljavnega odloka o
določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v
prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje na ob-
močju Občine Prevalje;

– pomožni objekti morajo biti oblikovani skladno z obli-
kovanjem in materiali osnovnega objekta;

12. člen
Ravnanje s plodno zemljo
– s površin, na katerih bodo izvajani načrtovani posegi,

je potrebno odstraniti ter začasno deponirati prst tako, da se
ohrani njena plodnost in količina ter jo uporabiti pri ureditvi
zelenih površin.

V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO TER DRUGO
UREJANJE OBMOČJA

13. člen
Promet
– za dostop do območja urejanja se bo uporabljala

obstoječa dovozna cesta, ki se priključi na lokalno cesto v
naselje Dolga brda.

– na območju urejanja je predvidena izvedba novega
cestnega omrežja (ceste z oznako A, B, C, D), ki v celoti
pokrivajo območje urejanja;

– cestni priključki obstoječih objektov se prilagodijo
novi prometni ureditvi;

– dovozne ceste so široke 4,5 m, širina cestnega tele-
sa znaša 6,5 m, ceste B, C in D se zaključijo z obračali-
ščem, ki omogoča obračanje interventnih in komunalnih
vozil;

– vzdolžni sklon cest ne sme presegati 12%;
– parkirne površine za potrebe stanovanjskih objektov

so locirane na funkcionalnem zemljišču le-teh;
– enostranski peš hodnik širine 1,2 m je predviden ob

cesti D, ob cesti B in C pa širine 1 m, peš hodnik se priključi
na obstoječo pešpot, ki poteka ob regionalni cesti Poljana–
Holmec.

14. člen
Vodovodno in hidrantno omrežje
– na območju urejanja je že izveden priključek na javno

vodovodno omrežje, ki lahko zagotovi ustrezno količino pit-
ne in požarne vode za potrebe predvidenih in obstoječih
objektov;

– na celotnem območju se izvede novi vodovodni raz-
vod s priključki do posameznih objektov in nadzemnimi hi-
dranti na oddaljenosti 60–80 m, ki v celoti pokrivajo ure-
ditveno območje.

– kota slemena objektov je dovoljena max. 9 m nad
niveleto tal pritličja stavbe;

– podzidava kapnih leg je dovoljena do max. višine
1,40 m nad koto tal mansarde, v primeru izvedbe rizalitov z
enokapnimi strehami se dovoli podzidava le teh največ 2 m
nad koto tal mansarde, streha rizalita pa ne sme presegati
višino slemena osnovnega objekta;

7. člen
Odmiki, gradbene linije
– gradbene linije objektov so razvidne iz grafičnih pri-

log;
– kot gradbena linija se določi trasa dovozne ceste ter

praviloma vzhodna parcelna meja;
– odmik najbolj izpostavljene točke objekta od lokalnih

dovoznih cest in parcelnih meja sosednjih zemljišč mora biti
min. 4 m;

– minimalni medsebojni odmiki morajo znašati:
– med objekti E1, D1-D2 – v smeri sever-jug min.

11 m;
– med objekti B1, C1-C6, D9-D12– v smeri sever- jug

min. 11 m, v smeri vzhod -zahod min. 10,50 m;
– med objekti D3-D8 – v smeri sever- jug min. 11 m, v

smeri vzhod-zahod min. 8 m;
– minimalnih medsebojnih odmikov ni dovoljeno

zmanjševati.

8. člen
Skupni pogoji za oblikovanje objektov
– uporabljajo se lahko elementi tradicionalne arhitektu-

re (kamen, les, omet) kot tudi sodobni materiali (jeklo, poli-
merne fasadne plošče, steklo, pločevine visokega kovin-
skega sijaja);

– odstopanje fasade iz gradbene linije objekta je dovo-
ljeno v smislu zaokroževanj ali v obliki vertikalnih in horizon-
talnih izklonov, ki pa ne smejo presegati 30% fasade osnov-
nega objekta;

– okenske in vratne odprtine morajo biti razporejene v
skladu s kompozicijsko zasnovo objekta ali osno;

– strešna kritina osnovne strehe mora biti opečna ali
betonska (rdeče ali črne barve);

– strehe rizalitov pri manjših naklonih se izvedejo tudi v
pločevini (valovita pločevina ni dovoljena);

– dovoljena je izvedba rizalitov v obliki črk L ali T tako,
da le-ti ne presegajo ene tretjine dolžine oziroma širine
objektov, pri izvedbi v obliki črke U pa skupna dolžina obeh
krakov ne sme presegati ene polovice dolžine osnovnega
objekta.

9. člen
Ureditev funkcionalnih zemljišč
– najmanj 50% gradbene parcele mora biti ozelenjeno;
– gradbene parcele stanovanjskih objektov je dovolje-

no ograditi z živo mejo ali ograjo iz lesa, kamna, betona ali
kovine do max. višine 1,5 m, ki mora biti odmaknjena od
roba cestnega telesa min 0,50 m in postavljena tako, da ne
ovira preglednosti;

– višina zemljišč na parcelni meji mora biti prilagojena
sosednjimi zemljišči, oporni zidovi so dovoljeni le v primeru,
ko ni možno drugačno zavarovanje brežin v skladu z mne-
njem geomehanika ter na podlagi ustrezne projektne doku-
mentacije;

– oporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materi-
ali in ozelenjeni;
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15. člen
Odvajanja odpadnih vod
– meteorna kanalizacija: meteorne vode s cestnih po-

vršin, s streh objektov in utrjenih površin na parcelah ter
drenažne vode, se odvajajo s sistemom meteorne kanaliza-
cije, ki je speljana v cestnem telesu dovoznih cest, do
skupnega izpusta v odvodni jarek na jugovzhodnem delu
območja;

– odpadne vode iz objektov so speljane po ločenem
sistemu vodotesne fekalne kanalizacije v biološko čistilno
napravo kapacitete ca. 150 PE, ki je locirana na zaključku
ceste B.

16. člen
Elektroenergetsko omrežje
– na območju urejanja bo zgrajeno novo elektro omre-

žje, ki bo potekalo vzdolž dovoznih cest v koridorju komu-
nalnih vodov, nn razvod bo izveden z zemeljskimi kabli;

– novo elektro omrežje bo napajano iz obstoječe trans-
formatorske postaje, ki se nahaja v neposredni bližini obmo-
čja na zahodni strani regionalne ceste Poljana–Holmec,
obstoječa TP se mora ustrezno nadgraditi;

– obstoječe elektro omrežje se mora preurediti v skla-
du s pogoji upravljalca;

– zračni vod visoke napetosti, ki prečka območje ure-
janja, bo kabliran;

– obstoječi zračni nn elektro vodi na severnem in ju-
govzhodnem delu območja se prestavijo na mejo območja
urejanja.

17. člen
Javna razsvetljava
– ureditveno območje bo opremljeno z javno razsvet-

ljavo, ki bo speljana ob dovoznih cestah, razsvetljava bo
izvedena s svetilkami višine 3–4 m na razdalji ca. 30 m,
svetilke se morajo postaviti izven pločnika tik ob zaključku
asfalta oziroma min. 0,7 m oddaljene od voznih površin, kjer
niso urejeni pločniki;

– svetilno polje svetilk mora biti usmerjeno navzdol in
ne sme osvetljevati neba.

18. člen
Telekomunikacijsko omrežje
– ureditveno območje bo navezano na TK omrežje, ki

poteka na zahodni strani območja ob regionalni cesti;
– znotraj območja urejanja bo izveden nov zemeljski

TK razvod v kabelski kanalizaciji, ki bo potekala vzdolž do-
voznih cest v koridorju komunalnih vodov.

19. člen
Odvodnjavanje zalednih in hudournih voda
– na najnižjem delu terena (ob dovozni cesti B), na

območju povirnega dela hudournika, je predvidena izvedba
glavnega odprtega odvodnega jarka zalednih, izcednih in
površinskih meteornih voda, globina in širina jarka se določi
na podlagi hidravličnega izračuna, jarek se naveže na strugo
hudournika.

20. člen
Sanacija temeljnih tal
– zaradi zamočvirjenosti površinskih slojev zemljišč je

predvidena odstranitev in zamenjava materiala v spodnjem

dolinskem delu (območje ceste B) v debelini ca. 2 m, za
zamenjavo se uporabi prodno peščeni material, ki se mora
vgrajevati po slojih s sprotnim utrjevanjem ter delno nasutje
materiala na območju urejene zelenice (otroškega igrišča);

VI. VAROVANJE OKOLJA

21. člen
Varstvo zraka
– za ogrevanje objektov je dovoljeno uporabiti le ener-

getskega goriva z manj kot 1% gorljivega žvepla (plinsko
olje, zemeljski plin, biomasa ipd.) ob upoštevanju uredbe o
emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Urad-
ni list RS, št. 73/94, 68/96, 109/01).

22. člen
Zaščita podtalnice
– predvideni poseg se nahaja izven območij, ki so v

skladu s prostorskimi sestavinami  družbenega plana Obči-
ne Prevalje in odlokom o zaščiti zajetih vodnih virov v Občini
Prevalje (Uradni list RS, št. 66/00) določena kot vodozbirna
območja vodnih virov tako, da niso potrebni posebni ukrepi
za zaščito podtalnice;

– v primeru izvedbe lastnega kurišča na lahko kurilno
olje, morajo biti rezervoarji za hrambo kurilnega olja načrto-
vani v skladu s pravilnikom o spravljanju in hrambi kurilnega
olja (Uradni list SFRJ, št. 45/67).

23. člen
Odpadne vode
– padavinske vode s strešnih površin in neutrjenih po-

vršin se morajo kontrolirano odvajati v odvodni jarek;
– vse meteorne vode s prometnih površin in parkirišč

se morajo očistiti v ustreznih lovilcih;
– vse odpadne vode se odvajajo v biološko čistilno

napravo, kvaliteta le teh mora ustrezati uredbi o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževa-
nja (Uradni list RS, št. 35/96) in uredbe o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni
list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01).

24. člen
Ravnanje z odpadki
– komunalne odpadke je potrebno ločeno zbirati v skla-

du z odlokom o ravnanju z odpadki na območju Občine
Ravne – Prevalje (Uradni list RS, št. 64/97) ter skladno s
pogoji koncesionarja;

– ob posameznih objektih se namestijo posode za lo-
čeno zbiranje komunalnih odpadkov, na območju urejanja je
predviden ekološki otok na križišču ceste A in D;

– nevarne odpadke je potrebno ločeno zbirati in odva-
žati v predelavo oziroma trajno odlagati na ustrezni deponiji v
skladu s pogoji upravljavca;

– pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati do-
ločila pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.
84/98, 45/00, 20/01).

25. člen
Hrup
– na območju urejanja sta predvidena dva območja

varstva pred hrupom
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– celotni stanovanjski del se razvršča v II območje var-
stva pred hrupom – čisto stanovanjsko območje (mejna
raven hrupa Ln – 45 dB oziroma Ld – 55 dB), razen zaho-
dnega dela območja ob regionalni cesti Poljana–Holmec
(objekti E1, D1, D2), ki se razvrsti v III območje varstva pred
hrupom (mejna raven hrupa Ln – 50 dB oziroma Ld –
60 dB).

– na območju urejanja niso predvideni objekti, ki bi
bistveno povečevali raven hrupa na tem prostoru

– vse nove objekte na obravnavanem območju je po-
trebno graditi z ustrezno zvočno izolacijo sten in fasadnih
odprtin.

– v primeru, da se na območju urejanja pojavi presega-
nje ravni hrupa kot posledice prometa na regionalni cesti
Poljana – Holmec, se ob zahodni strani območja (vzdolž
regionalne ceste) predvidi postavitev protihrupne ograje.

26. člen
Zaščita pred elektromagnetnim sevanjem
– pri prestavitvi VN daljnovoda je potrebno upoštevati

uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenj-
skem okolje (Uradni list RS, št. 70/96).

VII. DRUGI POGOJI

27. člen
Varstvo pred požarom
– zunanja ureditev objektov mora zagotavljati potrebne

dostope oziroma prometno ureditev ter mora ustrezati za
potrebe gasilske intervencije;

– na območju urejanja je potrebno izvesti hidrantno
omrežje z nadzemnimi hidranti;

– projektna dokumentacija za gradnjo objektov in ko-
munalnih naprav mora biti izdelana v skladu z določili 23.
člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
71/93, 87/01).

28. člen
Raba prostora za obrambo in zaščito
– na območju urejanja ni evidentiranih oziroma predvi-

denih objektov in naprav za potrebe zaščite in obrambe
– na podlagi uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč

(Uradni list RS, št. 57/96) na območju urejanja ni potrebno
graditi zaklonišč osnovne zaščite.

29. člen
Varovanje kulturne dediščine in ohranjanje narave
– na območju urejanja ni evidentiranih nepremičnih kul-

turnih in zgodovinskih spomenikov oziroma varovanih obmo-
čij na podlagi zakona o ohranjanju narave;

– na severni strani območja urejanja, na oddaljenosti
ca. 200 m, ob trasi železniške proge Dravograd–Holmec, je
v skladu s smernicami Zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine Maribor evidentirano območje, ki je opredeljeno
kot botanična in zoološka naravna vrednota;

– zaradi zmanjševanja negativnih vplivov se pri izvaja-
nju komunalne opreme morajo predvideti ukrepi, ki v maksi-
malni meri preprečujejo negativne vplive posega na stanje
površinskih in podzemeljskih voda na celotnem prostoru.

30. člen
Obveznosti investitorja in izvajalcev
– investitor oziroma izvajalec posega mora zagotoviti

organiziranje prometa med gradnjo tako, da bo zagotovljen
dostop do vseh zemljišč in obstoječih objektov na območju
urejanja;

– investitor oziroma izvajalec posega mora v času izva-
janja del zagotoviti nemoteno funkcioniranje infrastrukturne-
ga omrežja, na katero so priključeni obstoječi objekti na
območju urejanja;

– pred pričetkom del morajo izvajalci del obvestiti uprav-
ljalce energetskih in komunalnih naprav zaradi zakoličbe in
zaščite le teh v času gradnje;

– investitor mora pridobiti geotehnična poročila o po-
gojih izvedbe komunalne opreme in objektov ter zagotoviti
geotehnični nadzor v času izvajanja del.

31. člen
Posegi izven območja urejanja potrebni za realizacijo

posega
– rekonstrukcija obstoječe dovozne ceste s priključ-

kom na lokalno cesto na območju Dolge brde;
– izvedba priklopa na infrastrukturno omrežje, ki je zgra-

jeno ob regionalni cesti Poljana–Holmec (priključek na tran-
sformatorsko postajo, telekomunikacijsko omrežje, peš pot).

VIII. TOLERANCE

32. člen
Pri realizaciji ureditvenega načrta so dopustna manjša

odstopanja, če se na podlagi tehnoloških, okoljevarstvenih
in drugih pogojev ugotovijo ekonomsko in tehnično uteme-
ljene rešitve, ki ne vplivajo na osnovno mikrourbanistično
zasnovo območja.

Tolerance glede tlorisnih in vertikalnih gabaritov objek-
tov so določene v 5., 6., 7. in 8. členu tega odloka.

IX. FAZNOST IZVAJANJA POSEGA

33. člen
Prvo etapo posega predstavlja prestavitev obstoječih

komunalnih vodov in naprav ter izgradnja novega infrastruk-
turnega omrežja.

Drugo etapo predstavlja zgraditev posameznih objek-
tov, ureditev okolice objektov in njihovih priključkov na in-
frastrukturno omrežje.

X. KONČNE DOLOČBE

34. člen
S tem odlokom se na območju ureditvenega načrta

razveljavijo naslednji prostorski izvedbeni akti:
Odlok o urbanističnem redu v Občini Ravne na Koro-

škem (MUV, št. 6/78).

35. člen
Ureditveni načrt je na vpogled na Oddelku za premo-

ženjsko-pravne zadeve in urejanje prostora Občine Prevalje.

36. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne

inšpekcijske službe.



Stran 6386 / Št. 60 / 10. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije

37. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 351-03/00-12/4
Prevalje, dne 17. junija 2002.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

2947. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta krožišča “Pred mostom/Fara“ na
Prevaljah

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) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list
RS, št. 15/99, 51 /01) je Občinski svet občine Prevalje na
seji dne 17. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta

krožišča “Pred mostom/Fara“ na Prevaljah

I
Javno se razgrne osnutek lokacijskega načrta krožišča

“Pred mostom/Fara“ na Prevaljah (v nadaljevanju besedila:
osnutek LN), ki ga je izdelal Biro Godec, Sanja Godec, s.p.,
Ravne na Koroškem, št. 40/01-LN.

II
Osnutek akta iz. I. točke tega sklepa bo javno razgr-

njen v prostorih Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje. Javna
razgrnitev se začne naslednji dan po objavi tega sklepa v
Uradnem listu Republike Slovenije in traja 30 dni.

III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnu-

tek LN podajo svoje pisne pripombe in predloge vsi zainte-
resirani ter jih posredujejo na Občino Prevalje.

IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih Občine Prevalje

dne 24. 7. 2002, ob 16. uri javna obravnava, ki jo bo
organizirala Občina Prevalje.

V
Po poteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Pre-

valje stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani
na osnutek LN v času javne razgrnitve, Občina Prevalje pa
poskrbi za pripravo predloga LN.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 344-02-99/3-9
Prevalje, dne 17. junija 2002.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
2883. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarova-
nju (ZZVZZ-F) 6197

2884. Spremembe poslovnika državnega zbora (PoDZ-H) 6199

VLADA
2885. Odlok o potrdilih o kakovosti in geografskem po-

reklu vina pri uvozu in izvozu vina s poreklom iz
Republike Slovenije in držav, ki delujejo v okviru
Evropske unije in o uradnih organih, ki jih izdajajo 6200

2886. Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podat-
kov 6285

MINISTRSTVA
2887. Odredba o izobraževalnem programu Usposab-

ljanje za vožnjo kolesa za osemletni program
osnovnošolskega izobraževanja 6290

2888. Pravilnik o označevanju hranilne vrednosti živil 6290
2889. Pravilnik o uradnem zdravstvenem nadzoru 6292
2890. Pravilnik o higieni živil 6293
2891. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano či-

sto premijo prostovoljnega dodatnega zavarova-
nja za mesec junij 2002 6297

USTAVNO SODIŠČE
2892. Odločba o odpravi 2. člena uredbe o spremembi

in dopolnitvi uredbe o količnikih za določitev
osnovne plače in dodatkov zaposlenim v službah
Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih
in 1. člena uredbe o spremembi uredbe o določi-
tvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehnič-
nim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih
tožilstvih, državnemu pravobranilstvu in v organih
za postopek o prekrških 6298

2893. Odločba, da se sklep Višjega sodišča v Mariboru
št. Cp 2429/99 z dne 30. 11. 1999 se razveljavi in
se zadeva vrne istemu sodišču v novo odločanje 6299

2894. Sklep, da se do končne odločitve ustavnega
sodišča zadrži izvrševanje tistega dela prvega od-
stavka 37. člena zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o igrah na srečo, ki uzakonja rok
enega leta po uveljavitvi tega zakona; sklep, da
se drugi predlogi za začasno zadržanje izvrševanja
določb tega zakona zavrnejo 6300

2895. Določbe prvega in tretjega odstavka 113. člena
ter drugi odstavek 119. člena zakona o prekrških
iz razlogov, navedenih v 15. točki obrazložitve te
odločbe, niso v neskladju z ustavo 6301

2896. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 11. čle-
na  zakona o lastninskem preoblikovanju Zavaro-
valnic 6303

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
2897. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postop-

ku kandidiranja na volitvah predsednika republike 6305
2898. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postop-

ku kandidiranja na lokalnih volitvah 6308

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2899. Aneks št. 5 h kolektivni pogodbi za dejavnost ko-

vinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elek-
troindustrijo Slovenije 6312

2900. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije za junij 2002 6313

2901. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij
2002 6313
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OBČINE

AJDOVŠČINA
2902. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina 6314

BLED
2903. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna

Občine Bled za leto 2001 6323
2904. Odlok o lokacijskem načrtu za plinovod in

kablovod Lesce-Bled 6324
2905. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kra-

jevnih skupnostih v Občini Bled 6326
2906. Spremembe in dopolnitve statuta  Občine Bled 6326

BREZOVICA
2907. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 6327
2908. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 6327

BREŽICE
2909. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bre-
žice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Brežice za obdobje
1986–1990 za »Zavarovanje območja Krške va-
si pred poplavami«, – dopolnitev 2002 6327

CELJE
2910. Odlok o začasni razglasitvi izjemnih dreves za den-

drološke naravne spomenike v Mestni občini Celje 6329
2911. Odlok o spremembi območij naselij Slatina v Rož-

ni dolini in Gorica pri Šmartnem 6331
2912. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi 6331
2913. Sklep o brezplačnem prenosu zemljišč na Repu-

bliko Slovenijo 6332
2914. Program priprave zazidalnega načrta Štore II –

gospodarska cona 6332

CERKNICA
2915. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Cerknica za leto 2001 6334
2916. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2002 6334
2917. Odlok o zazidalnem načrtu za območje Grič za

coni 29C-1 in 31L-1 bencinski servis 6336

DIVAČA
2918. Sklep o spremembi v zemljiški knjigi 6343
2919. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje

in razvoj kmetijstva v Občini Divača 6343

GROSUPLJE
2920. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o

spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
Gospodarska cona sever, Grosuplje 6346

2921. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov odlokov o
spremembah in dopolnitvah zazidalnih načrtov
Dvori III. in Dvori IV. 6346

2922. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
ureditvenem načrtu “Družbeni dom”, Grosuplje 6346

HODOŠ
2923. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in pada-

vinskih voda na območju Občine Hodoš 6347

JESENICE
2924. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Je-
senice 6351

2925. Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku o ko-
munalnih taksah v Občini Jesenice za leto 2003 6353

KOBARID
2926. Sklep o ekonomskih cenah vrtcev 6353
2927. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Ob-

čini Kobarid 6353

KOČEVJE
2928. Program priprave sprememb in dopolnitev zazi-

dalnega načrta Mestni Log-Dolga vas, 1. faza, co-
na 2 – nova osnovna šola 6357

KRANJ
2929. Odlok o gospodarskih javnih službah 6358

LAŠKO
2930. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-

računu Občine Laško za leto 2002 6359
2931. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o za-

zidalnem načrtu Rimske Toplice S4 6360
2932. Program priprave odloka o zazidalnem načrtu Be-

lovo 6360

LITIJA
2933. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije ob-

čine Šmartno pri Litiji 6361
2934. Sklep o razrešitvi dosedanje in imenovanju nove

Občinske volilne komisije občine Litija 6362
2935. Pravilnik o izplačilu sejnin in povračilu potnih stro-

škov članom sveta predsednikov svetov krajevnih
in mestne skupnosti 6362

LOGATEC
2936. Odlok o ureditvenem načrtu Trohov vrt v Logatcu

DL-J3-C2 6363

MARKOVCI
2937. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije ob-

čine Markovci 6370
2938. Pravilnik o namenih in pogojih za dodeljevanje ob-

činskih – državnih pomoči namenjenih za pospe-
ševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Markovci 6370

2939. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah čla-
nov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 6372

MISLINJA
2940. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Mislinja za leto 2001 6373
2941. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

vaških skupnostih Občine Mislinja 6373
2942. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Mislinja 6374

MURSKA SOBOTA
2943. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Mestni ob-

čini Murska Sobota 6374
2944. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunal-

ne opreme in meril za odmero komunalnega pri-
spevka na območju mesta Murska Sobota 6379

NOVO MESTO
2945. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o

plakatiranju in obveščanju na območju Mestne ob-
čine Novo mesto 6381

PREVALJE
2946. Odlok o ureditvenem načrtu za infrastrukturne ob-

jekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stano-
vanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda 6382

2947. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega na-
črta krožišča “Pred mostom/Fara“ na Prevaljah 6386

MEDNARODNE POGODBE
59. Zakon o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni

konvenciji Združenih narodov o spremembi pod-
nebja (MKPOKSP) 721

60. Zakon o ratifikacijii Dunajske konvencije o
nasledstvu držav glede državnega premoženja,
arhivov in dolgov (MDKND) 739
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Pravkar izšlo

Dr. Miroslava Geč-Korošec:

MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO
prva knjiga: splošni del – druga spremenjena in dopolnjena izdaja (2001)
druga knjiga: posebni del (2002)
Spremenjena in dopolnjena izdaja splošnega dela prinaša bralcu vpogled v slovensko pravno ureditev
mednarodnega zasebnega prava in postopka po novem Zakonu o mednarodnem zasebnem pravu in
postopku iz leta 1999 (ZMZPP). Avtorica podrobno obravnava vse tiste pravne institute iz ZMZPP, ki so še posebej
pomembni za reševanje konkretnih zasebnopravnih razmerij z mednarodnim elementom. V knjigi je tudi
primerjalnopravni pregled novejših ureditev mednarodnega zasebnega prava po pomembnejših pravnih območjih
(Evrope in ZDA). V prilogi je objavljen ZMZPP v slovenščini in nemščini.

Že dolgo smo pogrešali posebni del mednarodnega zasebnega prava. V tem delu avtorica podrobno obravnava
mednarodno osebno pravo, mednarodno družinsko pravo (razdeljeno je na mednarodno zakonsko pravo,
otroško oziroma roditeljsko pravo, na obveznosti preživljanja z mednarodnim elementom ter na posvojitev in
skrbniška razmerja) in dedno pravo. Veliko strokovno pozornost je avtorica posvetila obligacijskemu pravu,
mednarodnemu stvarnemu pravu (stvarnopravni statut) in deliktnemu pravu (deliktni statut). Zadnje poglavje je
namenjeno mednarodni pristojnosti in postopku, ki je pomembno pravno področje, vendar velikokrat spregledano
in zanemarjeno v praksi sodišč in drugih pristojnih organov. Zato je avtorica prikazala tudi Uredbo Evropske unije o
mednarodni pristojnosti in izvršbi sodb v civilnih in trgovinskih zadevah iz leta 2000.

Dodane so naslednje priloge: določila o pristojnosti sodišč v sporih z mednarodnim elementom po nekaterih
slovenskih zakonih, Evropska konvencija o obvestilih o tujem pravu, Rimska konvencija o uporabi prava pri
pogodbenih obligacijskih razmerjih ter oris Uredbe Evropske unije o mednarodni pristojnosti, priznanju in
izvršbi v nemščini in angleščini.

Cena: – splošni del 6239 SIT z DDV 10569
– posebni del 7812 SIT z DDV 10579

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO – splošni del – 6239 SIT Štev. izvodov

MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO – posebni del – 7812 SIT Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe
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