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Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi
s pojavi aviarne influence pri prostoživečih
pticah

Na podlagi prvega odstavka 77.a člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št 93/05, 90/12
– ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18)
generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja

SKLEP
o določitvi nujnih ukrepov
v zvezi s pojavi aviarne influence
pri prostoživečih pticah
I
Zaradi pojava visoko patogene aviarne influence (HPAI)
pri prostoživečih pticah in situacije HPAI pri perutnini se
na celotnem območju Republike Slovenije odredijo naslednji
ukrepi za zmanjšanje tveganja za vnos HPAI v reje perutnine,
in sicer:
1. zadrževanje perutnine in ptic v ujetništvu je dovoljeno
le v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s
prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi; zaradi dobrobiti se
lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je pri
tem treba preprečiti fizični stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi;
2. krmljenje in napajanje perutnine in ptic v ujetništvu je
dovoljeno le v zaprtih oziroma pokritih prostorih; oskrbovanje
perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo
dostop prostoživeče vodne ptice, je dovoljeno po obdelavi
vode, ki zagotavlja inaktivacijo virusov aviarne influence (npr.
prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih
substanc, kot je npr. kloriranje);
3. prepovedano je krmljenje prostoživečih vodnih ptic; s
tem se zmanjša nepotrebno zadrževanje ptic na posameznih
mestih in možnost prenosa virusa med njimi ter na perutnino in
ptice v ujetništvu preko kontaminirane obutve in obleke;
4. prepovedano je vsakršno zbiranje perutnine in drugih
ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih
prireditvah.
II
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Začasni
sklep o ukrepih zaradi aviarne influence pri prostoživečih pticah
v Sloveniji, št. U34405-299/2021/7, z dne 29. decembra 2021,
ki je objavljen na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2022
Ljubljana, dne 5. januarja 2022
EVA 2022-2330-0001
Matjaž Guček
generalni direktor
Uprave za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin
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Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za december 2021

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za december 2021
Cene življenjskih potrebščin so bile decembra 2021 v
primerjavi s prejšnjim mesecem nespremenjene.
Št. 9621-274/2021/5
Ljubljana, dne 6. januarja 2022
EVA 2021-1522-0041
Tomaž Smrekar
generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
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Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič
za leto 2022

Na podlagi 33.b člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič, je skupščina Območne obrtnopodjetniške zbornice Ljubljana Vič na 8. redni seji dne 22. 11.
2021 sprejela

SKLEP
o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič
za leto 2022
I.
Članarino OOZ Ljubljana Vič plačujejo člani Območne
obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič (v nadaljnjem besedilu: OOZ Ljubljana Vič) za storitve in naloge, ki jih OOZ Ljubljana
Vič opravlja skladno z drugim odstavkom 33.a člena Statuta.
II.
Članarina OOZ Ljubljana Vič za leto 2022 znaša
12,00 EUR mesečno.
III.
Skladno s 33.a členom Statuta OOZ Ljubljana Vič nastopi
obveznost plačevanja članarine OOZ Ljubljana Vič z dnem, ko
član postane ali je zavezanec za plačilo članarine po Obrtnem
zakonu. V primeru, ko obveznost plačila članarine nastane
tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine OOZ
Ljubljana Vič s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma če
članstvo v OOZ Ljubljana Vič preneha v prvi polovici meseca,
preneha obveznost plačevanja članarine OOZ Ljubljana Vič
15. v mesecu, sicer zadnjega dne v mesecu, v katerem je
članstvo prenehalo.
IV.
Članarina se plačuje trimesečno, najpozneje do vsakega
15. v drugem mesecu trimesečnega obdobja. Na pisno zahtevo člana se lahko članarina plačuje mesečno, najpozneje do
vsakega 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec ali letno do
15. v drugem tekočem mesecu letnega obdobja.

