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4590. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za prispevek k razvoju knjižnične in informacijske de-
javnosti, posebej za njeno zaslužno vlogo pri uresničevanju
univerzitetnega študija in raziskovalnega dela podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije Centralni te-
hniški knjižnici Univerze v Ljubljani.

Št. 996-01-34/2000
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4591. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za prispevek k poznavanju in uveljavljanju slovenske
kulture v ZDA podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije dr. Radu
Lenčku, profesorju za slovenske jezike na Univerzi Colum-
bia v New Yorku.

Št. 996-01-35/2000
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4592. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za prizadevanja pri demokratizaciji in osamosvajanju
Slovenije, za pomoč žrtvam balkanskih vojn ter za prispevek
k prepoznavnosti Slovenije in naše kulture v svetu podelju-
jem

Častni znak svobode Republike Slovenije dr. Borisu A.
Novaku.

Št. 996-01-36/2000
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
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4593. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za organizacijsko in strokovno delo pri uveljavljanju
sodobnega knjižničarstva in arhivstva v Sloveniji podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije Nadi Čučnik
Majcen.

Št. 996-01-37/2000
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4594. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zasluge dosežene v znanstvenem in strokovnem
delu podeljujem ob sedemdesetletnici

Častni znak svobode Republike Slovenije dr. Milici Ka-
cin Wohinz.

Št. 996-01-38/2000
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4595. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za petdesetletno kulturno delovanje in še posebej za
organiziranje Severjevih dnevov v Ribnici na Pohorju pode-
ljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije Francu
Erženu.

Št. 996-01-39/2000
Ljubljana, dne 27. novembra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4596. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za strokovno in organizirano delo z gluhimi, naglušnimi
in govorno motenimi otroki ter za drugo delo v njihovo dobro
podeljujem ob 100-letnici delovanja

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije Zavo-
du za gluhe in naglušne Ljubljana.

Št. 996-01-40/2000
Ljubljana, dne 27. novembra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

4597. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in
distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja

Na podlagi pete točke 9. člena zakona o kontroli cen
(Uradni list RS, št. 63/99) in 2. člena uredbe o listi blaga in
storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni
list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije

pare in tople vode za namene daljinskega
ogrevanja
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1. člen
S to uredbo se določi mehanizem za oblikovanje cen

proizvodov in storitev, ki so po standardni klasifikaciji dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in 15/96)
razvrščeni v podrazredu 40.3 – Oskrba s paro in toplo
vodo.

2. člen
Pravna oseba, ki opravlja storitve oskrbe s paro in toplo

vodo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), oblikuje ceno sto-
ritev na način, ki ga določa mehanizem za oblikovanje cen
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogre-
vanja v prilogi te uredbe, ki je njen sestavni del.

3. člen
Izhodiščna cena (variabilni in fiksni del cene) je cena,

oblikovana v skladu s predpisi in velja na dan 1. december
2000.

4. člen
Spremembo izhodiščne cene lahko odobri ustanovitelj

oziroma lastnik podjetja na zahtevek zavezanca. Zahtevek
za spremembo izhodiščne cene mora vsebovati podatke iz
5. člena te uredbe in elemente, ki so navedeni v 2. in 3.
točki priloge te uredbe.

Odobritev spremembe cen iz prejšnjega odstavka spo-
roči zavezanec Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v roku 8 dni od odobri-
tve spremembe cen z vso dokumentacijo, ki je bila posredo-
vana ob spremembi cen.

5. člen
Zahtevek za spremembo izhodiščne cene mora vsebo-

vati naslednje podatke:
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za

katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslov-
nega registra,

– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne
službe,

– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zaveza-
nec koncesionar,

– navedbo občin, na območju katerih se opravljajo
storitve navedenih dejavnosti,

– ceno po vrstah storitev in vrstah uporabnikov ter pov-
prečno ceno, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka in
odstotek povečanja teh cen v letih 1999 in 2000 oziroma
do datuma vložitve zahtevka,

– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah porabni-
kov ter povprečno ceno, za katero se vlaga zahtevek z
datumom predvidene uveljavitve,

– pregled fakturirane realizacije z navedbo količine pro-
dane storitve za posamezne vrste porabnikov po posamez-
nih mesecih za leta 1999 in 2000 oziroma do datuma
vložitve zahtevka,

– navedba stroškov po vrstah energentov oziroma stro-
škov proizvodnje toplote na pragu proizvajalca,

– pregled prihodkov in odhodkov ter njihovo strukturo
za proizvod oziroma storitev, za katero se vlaga zahtevek v
letih 1999 in 2000 oziroma do datuma vložitve zahtevka,

– bilanco uspeha in bilanco stanja za celotno podjetje
za leto 1999 in od 1. 3. 2001 dalje tudi podatke za leto
2000,

– prikaz po PIM (Poslovno izidnih mestih) za leto 1999
in od 1. 3. 2001 dalje tudi podatke za leto 2000.

6. člen
Zavezanec lahko uveljavi spremembo cene tudi na na-

čin, ki je opisan v prilogi od 5. do 9. točke. V tem primeru
mora osem dni pred uveljavitvijo spremembe cen obvestiti
ministrstvo o spremembi cen, ki jo uveljavlja skladno z me-
hanizmom.

Obvestilo mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za

katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslov-
nega registra,

– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne
službe,

– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zaveza-
nec koncesionar,

– navedbo občin, na območju katerih se opravljajo
storitve navedenih dejavnosti,

– kalkulacijo povprečne cene daljinskega ogrevanja v
skladu z elementi iz 2. in 3. točke priloge te uredbe,

– letno strukturo energentov potrebnih za proizvodnjo
toplote,

– trenutno priključno moč odjemalcev po vrsti uporabe
in dolžino omrežja,

– bilanco uspeha in bilanco stanja za celotno podjetje
za leto 1999 in od 1. 3. 2001 dalje tudi podatke za leto
2000,

– prikaz po PIM (Poslovno izidnih mestih) v letu 1999
in od 1. 3. 2001 dalje tudi podatke za leto 2000,

– povprečno bruto plačo za mesec december 1999 in
zadnjo povprečno izplačano bruto plačo.

7. člen
Ne glede na določila 3., 4. in 5. člena te uredbe

zavezanec ni upravičen do spremembe izhodiščne cene in
povečanja cene po mehanizmu za oblikovanje, če povpreč-
na cena daljinskega ogrevanja (obdobje 12 mesecev in
sicer od meseca novembra 1999 do meseca novembra
2000) presega 9.190,00 SIT/MWh na dan 1. december
2000.

8. člen
Ne glede na določila iz 7. člena te uredbe lahko zave-

zanec, na osnovi predhodnega soglasja lastnika oziroma
ustanovitelja, pošlje na ministrstvo zahtevek za povišanje
izhodiščne cene in cen po mehanizmu za oblikovanje cen
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogre-
vanja. Ministrstvo pridobi mnenje Ministrstva za gospodar-
ske dejavnosti in pripravi predlog Vladi Republike Slovenije
za določitev stopnje povišanja elementov cene.

Zahtevek mora vsebovati poleg podatkov iz 4. in
5. člena te uredbe tudi mnenje ustanovitelja oziroma lastni-
ka, ki je odobril predlagano ceno.

9. člen
Ministrstvo lahko zahteva tudi dodatne podatke, če

oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca.

10. člen
Ta uredba začne veljati 2. decembra 2000.

Št. 383-03/98-7
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik



Stran 11436 / Št. 111 / 1. 12. 2000 Uradni list Republike Slovenije

P R I L O G A

1. Cena za distribucijo pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja je praviloma sestavljena iz
naslednjih elementov:
� variabilnega dela, ki pokriva variabilne stro�ke proizvodnje in distribucije daljinske toplote ter se

uporabnikom obraèunava kot cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema v SIT/
MWh, in

� fiksnega dela, ki pokriva fiksne stro�ke, to je stro�ke za obratovanje sistema ter se uporabnikom
obraèunava kot cena za prikljuèno moè v SIT/MW/leto.

2. Variabilni del cene praviloma zajema:
1) pri samostojnih proizvajalcih in proizvajalcih, ki so istoèasno tudi distributerji toplotne energije:

� stro�ke energentov (plin, kurilno olje EL, mazut, premog, les in drugo),
� stro�ke energije za obratovanje proizvodnih naprav,
� stro�ke elektriène energije za pogon èrpalk,
� stro�ke vode in kemiène priprave vode (KPV), èe ti stro�ki predstavljajo veè kot 2% vrednosti

vseh variabilnih stro�kov;

2) pri samostojnih distributerjih toplotne energije:
� stro�ke nabavljene toplotne energije,
� stro�ke elektriène energije za pogon èrpalk,
� stro�ke vode in KPV, èe ti stro�ki predstavljajo veè kot 2% vrednosti vseh variabilnih stro�kov.

3. Fiksni del cene praviloma zajema vse ostale stro�ke obratovanja sistema (tako pri proizvajalcih kot pri
distributerjih daljinske toplote) in sicer:
� stro�ke materiala (brez stro�kov energentov, navedenih v 2. toèki te priloge),
� stro�ke storitev,
� stro�ke dela,
� stro�ke investicijskega in tekoèega vzdr�evanja,
� amortizacijo,
� popravke vrednosti terjatev,
� druge odhodke (stro�ke) poslovanja,
� odhodke financiranja.

Stro�ki materiala vkljuèujejo pomo�ni material, odpis drobnega inventarja, pisarni�ki material in strokovno
literaturo, popisne razlike pri materialu, revalorizacije stro�kov porabe materiala in drobnega inventarja ter
druge stro�ke materiala.

Stro�ki storitev vkljuèujejo storitve pri pridobivanju energije, stro�ke transportnih storitev, najemnine,
povraèila stro�kov v zvezi z delom, stro�ke storitev plaèilnega prometa in banènih storitev, stro�ke
intelektualnih storitev, zavarovalne premije in stro�ke drugih storitev.

Stro�ki dela vkljuèujejo izplaèane plaèe po ustrezni kolektivni pogodbi in sklenjenih individualnih pogod-
bah, vse pripadajoèe prispevke in davke ter z zakonom doloèene osebne prejemke (regres, prehrana,
stro�ki za prevoz na delo in drugo).

Tekoèe in investicijsko vzdr�evanje mora omogoèati normalno obratovanje sistema in njegovo uporabo do
konca predvidene �ivljenjske dobe. Stro�ki vzdr�evanja vkljuèujejo stro�ke nabave vgradnih delov za
stroje in naprave, nadomestne dele za opremo ter sredstva in material za vzdr�evanje osnovnih sredstev
ter storitve v zvezi z vzdr�evanjem delovnih sredstev.

Amortizacija se praviloma obraèunava po amortizacijskih stopnjah, ki jih priporoèa Odbor za komunalno
energetiko Zdru�enja za energetiko pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Popravki vrednosti terjatev vkljuèujejo odpise terjatev do vi�ine, ki ne presega 3% letne fakturirane
realizacije.
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Drugi odhodki (stro�ki) poslovanja zajemajo dajatve za varstvo èlovekovega okolja, �tipendije in dajatve,
ki niso odvisne od poslovnega izida.

Odhodki financiranja zajemajo vse odhodke, povezane s financiranjem osnovne dejavnosti podjetja, èe je
dejavnost distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja osnovna dejavnost podjetja.
Èe dejavnost distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja predstavlja samo del
dejavnosti posameznega podjetja, so v odhodkih financiranja lahko vkljuèeni samo odhodki financiranja,
ki izhajajo iz dejavnosti distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja.

4. Poleg pokrivanja stro�kov poslovanja, navedenih v 2. in 3. toèki te priloge, naj bi cena za distribucijo pare
in tople vode za namene daljinskega ogrevanja praviloma omogoèala tudi doseganje dobièka, ki bi bil
namenjen za nadaljnji razvoj podjetja. Letno stopnjo dobièka opredeli lastnik oziroma ustanovitelj v letnem
planu podjetja.

5. Sprememba variabilnega dela cene za samostojne proizvajalce in proizvajalce, ki so istoèasno tudi
distributerji toplotne energije se preraèuna po naslednji formuli:

∑
=







×=

n

i i

ii
pp

E

Ea
VCVC

1 0

0

a1+a2+��+an=1

Pri tem posamezne kategorije pomenijo naslednje:
VCp = Nova cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema v SIT/MWh (brez davka na
dodano vrednost)
VC0p = Izhodi�èna cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema v SIT/MWh (brez davka
na dodano vrednost)
ai = Ponder posamezne vrste energenta v strukturi energentov za proizvodnjo toplote
Ei = Nova cena energenta v strukturi porabljenih energentov za proizvodnjo toplote
Eoi = Izhodi�èna cena energenta v strukturi porabljenih energentov za proizvodnjo toplote

Izhodi�èna cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema (VC0p) je cena toplotne energije,
ki je bila opredeljena za vsakega proizvajalca daljinske toplote kot izhodi�èna cena ob sprejemu oziroma
zaèetku veljavnosti te metodologije.

Nova cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema (VCp) je cena, ki je izraèunana na
osnovi te metodologije in se spreminja s spremembami vhodnih parametrov.

Izhodi�èna cena energenta (Eoi) v strukturi energentov za proizvodnjo toplote je cena posameznega
energenta, ki jo je proizvajalec toplotne energije plaèal v izhodi�ènem obdobju. V ceni energenta morajo
biti vkljuèeni vsi stro�ki na pariteti Fco proizvajalec daljinske toplote in vse dajatve (tro�arine, CO2 takse).
DDV ni vkljuèen.

Nova cena energenta (Ei) v strukturi energentov za proizvodnjo toplote je povpreèna cena posameznega
energenta, ki jo proizvajalec toplotne energije plaèa v spremljanem mesecu. V ceni energenta morajo biti
vkljuèeni vsi stro�ki na pariteti Fco proizvajalec daljinske toplote in vse dajatve (tro�arine, CO2 takse).
DDV ni vkljuèen.

Ponderji (ai) predstavljajo dele� posameznega energenta v strukturi energentov za proizvodnjo toplote.
Vsota vseh ponderjev oziroma dele�ev mora biti enaka 100% oziroma 1.
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V odvisnosti od sistema se pri proizvodnji daljinske toplote lahko uporabljajo naslednji energenti:
� plin,
� EL kurilno olje,
� mazut,
� premog,
� les,
� odpadki,
� elektrièna energija za proizvodne potrebe in za pogon èrpalk.

Poleg zgoraj navedenih energentov je v tej kategoriji zgolj zaradi la�jega obraèunavanja vkljuèena tudi
kemièno pripravljena voda (njena poraba oziroma izgube).
V zgornji formuli se upo�teva poraba tistih energentov, ki imajo veè kot 2% dele� v celotni porabi vseh
energentov.

6. Sprememba variabilnega dela cene za samostojne distributerje toplotne energije se preraèuna po nasled-
nji formuli:

∑
=







×=

n

i i

ii
dd

E

Eb
VCVC

1 0

0

b1+b2+��..+bn = 1

Pri tem posamezne kategorije pomenijo naslednje:
VCd = Nova cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema v SIT/MWh (brez davka na
dodano vrednost)
VC0d = Izhodi�èna cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema v SIT/MWh (brez davka
na dodano vrednost)
bi = Ponder toplote ter energije in medija za prenos toplote
Ei = Nova cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za prenos toplote
Eoi = Izhodi�èna cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za prenos toplote

Izhodi�èna cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema (VC0d) je cena toplotne energije,
ki je bila opredeljena za vsakega samostojnega distributerja toplotne energije kot izhodi�èna cena ob
sprejemu oziroma zaèetku veljavnosti te metodologije.

Nova cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema (VCd) je cena, ki je izraèunana na
osnovi te metodologije in se spreminja s spremembami vhodnih parametrov.

Izhodi�èna cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za prenos toplote (Eoi) je cena teh postavk, ki jo
je distributer toplotne energije plaèal v izhodi�ènem obdobju. V ceni posamezne postavke morajo biti
vkljuèeni vsi stro�ki in vse dajatve (tro�arine, CO2 takse). DDV ni vkljuèen.

Nova cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za prenos toplote (Ei) je povpreèna cena posamezne
postavke, ki jo distributer toplotne energije plaèa v spremljanem mesecu. V ceni posamezne postavke
morajo biti vkljuèeni vsi stro�ki in vse dajatve (tro�arine, CO2 takse). DDV ni vkljuèen.

Ponderji (bi) predstavljajo dele� posamezne postavke v strukturi vseh postavk. Vsota vseh ponderjev
oziroma dele�ev mora biti enaka 100% oziroma 1.
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Kot toplota ter energija in medij za prenos toplote so predvidene naslednje postavke:
� nabavljena toplota
� elektrièna energija za pogon èrpalk.

Poleg zgoraj navedenih postavk je v tej kategoriji zgolj zaradi la�jega obraèunavanja vkljuèena tudi
kemièno pripravljena voda (njena poraba oziroma izgube).
V zgornji formuli se upo�teva poraba tistih postavk, ki imajo veè kot 2% dele� v porabi vseh postavk.

7. Nove cene za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema (variabilni del cene) se izraèunavajo in
usklajujejo vsak mesec glede na spremembe cen posameznih energentov iz 2. toèke te priloge.

8. Za spremembo fiksnega dela cene tako za samostojne proizvajalce in proizvajalce, ki so istoèasno tudi
distributerji toplotne energije, kakor tudi za samostojne distributerje toplotne energije, se izraèuni opravijo
po naslednji formuli:







×+××=

00

0

I

I
b

P

P
aFCFC

1=+ ba

Pri tem posamezne kategorije pomenijo naslednje:
FC = Nova cena za prikljuèno moè (SIT/MW/leto) (brez davka na dodano vrednost)
FC0 = Izhodi�èna cena za prikljuèno moè (SIT/MW/leto) (brez davka na dodano vrednost)
P = Letno povpreèje meseènih bruto plaè v RS
Po = Izhodi�èna meseèna bruto plaèa v RS
I = Indeks cen proizvajalcev v industriji v RS v spremljanem obdobju
Io = Izhodi�èni indeks cen proizvajalcev v industriji v RS
a = Ponder meseènih bruto plaè v RS
b = Ponder indeksa cen proizvajalcev v industriji v RS

Izhodi�èna cena za prikljuèno moè (FC0) je cena za prikljuèno moè, ki je bila za vsakega proizvajalca ter
samostojnega distributerja toplotne energije opredeljena kot izhodi�èna cena ob sprejemu oziroma zaèet-
ku veljavnosti te metodologije.

Nova cena za prikljuèno moè (FC) je cena, ki je izraèunana na osnovi te metodologije in se spreminja s
spremembami vhodnih parametrov.

Izhodi�èna meseèna bruto plaèa v RS (Po) je povpreèna meseèna bruto plaèa v RS v izhodi�ènem
obdobju. Vir podatkov o vi�ini meseènih bruto plaè je Statistièni Urad Republike Slovenije: Povpreène
meseène plaèe v podjetjih, dru�bah in organizacijah.

Letno povpreèje meseènih bruto plaè v RS (P) je povpreèje objavljenih meseènih bruto plaè v RS v
zadnjem 12-meseènem obdobju. Vir podatkov o vi�ini meseènih bruto plaè je Statistièni Urad Republike
Slovenije: Povpreène meseène plaèe v podjetjih, dru�bah in organizacijah.

Izhodi�èni indeks cen proizvajalcev v industriji v RS (Io) je indeks cen proizvajalcev v industriji v RS v
izhodi�ènem obdobju, preraèunan na izhodi�èni indeks maj 2000 = 100. Vir podatkov o indeksu cen
proizvajalcev v industriji je Statistièni Urad Republike Slovenije: Indeks cen industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih.
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Indeks cen proizvajalcev v industriji v RS v spremljanem obdobju (I) je indeks cen proizvajalcev v industriji
v RS v zadnjem mesecu spremljanega obdobja, preraèunan na izhodi�èni indeks maj 2000 = 100. Vir
podatkov o indeksu cen proizvajalcev v industriji je Statistièni Urad Republike Slovenije: Indeks cen
industrijskih proizvodov pri proizvajalcih.

Ponder meseènih bruto plaè v RS (a) predstavlja dele� bruto plaè v strukturi fiksnih stro�kov vsakega
proizvajalca oziroma samostojnega distributerja daljinske toplote.

Ponder indeksa cen proizvajalcev v industriji v RS (b) predstavlja dele� ostalih fiksnih stro�kov (brez bruto
plaè) v strukturi fiksnih stro�kov vsakega proizvajalca oziroma samostojnega distributerja daljinske toplote.

Vsota ponderja indeksa cen proizvajalcev v industriji v RS in ponderja meseènih bruto plaè v RS mora biti
enaka 1.

9. Nove cene za prikljuèno moè (FC) se izraèunavajo in usklajujejo enkrat letno. Vi�ina spremembe je
odvisna od sprememb indeksa cen proizvajalcev v industriji ter od sprememb vi�ine povpreènih meseènih
bruto plaè v RS, ki so nastale z dnem 1. 6. 2000.

4598. Uredba o barvi in oznakah službene obleke v
carinski službi

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena zakona o carin-
ski službi (Uradni list RS, št. 56/99) Vlada Republike Slove-
nije izdaja

U R E D B O
o barvi in oznakah službene obleke v carinski

službi

1. člen
Službena obleka delavcev Carinske uprave Republike

Slovenije je sivo zelene barve, srajca je svetlo siva, vsi
usnjeni deli službene obleke pa so črne barve.

2. člen
V carinski službi se uporabljajo naslednje vrste oznak:
– carinski emblem;
– carinski znak;
– napis carina;
– položajna oznaka.

3. člen
Carinski emblem ima obliko pokončnega pravokotnika

z zaobljenima spodnjo in zgornjo stranico. Na sivo zeleni
podlagi je v liku vrisan stiliziran mejni kamen v barvah sloven-
ske zastave – bela, modra, rdeča, z zlato rumeno obrobo in
razmejitvijo med barvami. Nad mejnim kamnom je grb Repu-
blike Slovenije v originalnih barvah z zlato rumenim robom.
Nad grbom je bel napis CARINA, pod mejnim kamnom pa
bel napis SLOVENIJA. Emblem je obrobljen z zunanjim rde-
čim in notranjim zlato rumenim robom.

4. člen
Carinski emblem se nosi v obliki izvezenega našitka na

službeni obleki. Pritrjen je na levem rokavu v višini 10 cm
pod ramo, in sicer na: suknjiču – jopiču, suknjiču dvodelne
obleke brez podobleke, bundi, vetrovki, letni srajci, letni
polo majici, kombinezonu in puloverju.

5. člen
Carinski znak ima obliko elipse. Na belem polju z zlato-

rumenimi žarki, ki izhajajo iz sredine elipse, je vrisan stilizi-
ran mejni kamen v barvah slovenske zastave, nad mejnim
kamnom je grb Republike Slovenije v originalnih barvah.
Obroba znaka in likov je zlatorumene barve.

6. člen
Carinski znak se nosi na čelnem delu letne in zimske

kape oziroma letnega in zimskega klobučka, na kravati in na
kravatni sponki ter na pasni sponki.

Znak na pasni sponki je na črni podlagi v obliki pravo-
kotnika. Carinski znak je kovinski in emajliran, na zimskem
in letnem klobučku ter letni kapi in kravati je izvezen tekstilni
carinski znak.

7. člen
Napis CARINA ima obliko pravokotnika. Na sivo zeleni

podlagi je napis CARINA v beli barvi. Napis je obrobljen z
zunanjim rdečim in notranjim zlato rumenim robom.

8. člen
Napis CARINA je tekstilni, izvezen in našit nad levim

prsnim žepom: suknjiča – jopiča, suknjiča dvodelne obleke
brez podobleke, bunde, letne srajce, letne polo majice,
puloverja, kombinezona ter na levem prsnem delu vetrovke.

9. člen
Položajna oznaka ima obliko trapeza z zaobljenima

spodnjo in zgornjo stranico. V trapezu so barve slovenske
zastave. Obroba trapeza in razmejitve med barvami so zla-
to rumene barve. Zgornjo stranico prekriva znak v obliki
elipse tako, da spodnji del elipse pokriva trapez, zgornji
del pa je nad trapezom. Iz sredine elipse z belo podlago
izhajajo zlato rumeni žarki, v zgornjem delu znaka prekriva
žarke grb Republike Slovenije v originalnih barvah. Na
modrem in rdečem polju trapeza je ena od številk od I do IV
v zlato rumeni barvi.

Položajne oznake vodilnih delavcev so obrobljene z
venčkom iz stiliziranih lipovih listov zlato rumene barve.
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10. člen
Položajna oznaka se pripenja na gumb levega prsne-

ga žepa: suknjiča, suknjiča – jopiča, zimskega suknjiča
dvodelne obleke s podobleko, letnega suknjiča dvodelne
obleke brez podobleke in letne srajce, letne polo majice
ter puloverja.

Položajna oznaka je kovinska in emajlirana, na zadnji
strani ima evidenčno številko.

11. člen
Položajne oznake pripadajo določenim delavcem Ca-

rinske uprave Republike Slovenije glede na delovno mesto,
ki ga zasedajo:

– položajno oznako I nosi carinik in izterjevalec;
– položajno oznako I z venčkom nosi carinik – vodja

izmene in carinik – vodja enote;
– položajno oznako II nosi inšpektor III in višji izterjeva-

lec;
– položajno oznako II z venčkom nosi inšpektor III –

vodja izmene in inšpektor II – vodja enote;
– položajno oznako III nosi inšpektor II, inšpektor I, višji

inšpektor, višji svetovalec, višji svetovalec – pomočnik vodje
izpostave, svetovalec predstojnika;

– položajno oznako III z venčkom nosi višji svetovalec
– vodja izpostave, vodja enote in vodja izmene ter svetova-
lec predstojnika – vodja oddelka in vodja izpostave;

– položajno oznako IV nosi pomočnik direktorja carin-
skega urada;

– položajno oznako IV z venčkom nosi direktor carin-
skega urada.

12. člen
Državni organi, gospodarske družbe, samostojni po-

djetniki posamezniki, društva ter druge pravne in fizične
osebe ne smejo reproducirati ali uporabljati službene oble-
ke in oznak, ki so po barvi, kroju in označbah nazivov enake
ali podobne službeni obleki in oznakam Carinske uprave
Republike Slovenije.

13. člen
Risbe oznak iz 3., 5., 7. in 9. člena te uredbe so

objavljene skupaj s to uredbo in so njen sestavni del.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 424-29/2000
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik
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4599. Uredba o primerih in pogojih, v katerih
pooblaščene uradne osebe carinske službe
opravljajo naloge službe v civilni obleki

Na podlagi prvega odstavka 18. člena zakona o carin-
ski službi (Uradni list RS, št. 56/99) Vlada Republike Slove-
nije izdaja

U R E D B O
o primerih in pogojih, v katerih pooblaščene

uradne osebe carinske službe opravljajo naloge
službe v civilni obleki

1. člen
Ta uredba določa primere in pogoje, v katerih poobla-

ščene uradne osebe carinske službe opravljajo naloge slu-
žbe v civilni obleki.

2. člen
V civilni obleki lahko naloge službe opravljajo vse poo-

blaščene uradne osebe v Sektorju za preiskovalne zadeve,
ki sicer naloge službe opravljajo v službeni obleki, razen
pooblaščenih uradnih oseb enot za zatiranje tihotapstva.

3. člen
Civilno obleko lahko nosijo pooblaščene uradne osebe

iz prejšnjega člena pri opravljanju vseh nalog službe, razen v
primerih, določenih v 27. členu zakona o carinski službi.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 424-30/2000-1
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

4600. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Grada
Ptuj za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) je Vlada
Republike Slovenije na 25. seji dne 23. 11. 2000 izdala

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Ptuj

za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi Gradu Ptuj za kulturni spomenik

državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen
spremeni tako, da se glasi:

»Spomenik iz 1. člena obsega zemljišča, parcelne šte-
vilke: 1046, 1047, 1048/1, 1049, 1050, 1051, 1062,
1063, 1064/1, 1064/2, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070,
1071, 1072, 1073/1, 1073/2, 1073/3, 1074, 1075,

1076, 1077, 1078, 1079, 1080/1, 1080/2, 1081/1,
1081/2, 1082/1, 1082/2, 1082/3, 4007 in 4035 vse
k.o. Ptuj.

Meja spomenika je zarisana na katastrskem načrtu v
merilu 1 : 1000, ki je sestavni del tega odloka. Načrt je na
vpogled na Ministrstvu za kulturo, Upravi Republike Sloveni-
je za kulturno dediščino in Javnem zavodu Republike Slove-
nije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu:
zavod).

Vplivno območje gradu obsega območje, oddaljeno
300 m od zarisnega območja gradu ter ves odprti prostor v
širši okolici, na katerem bi načrtovali objekte ali uporabo,
ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno
vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spo-
menika.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/99-2
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

4601. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) je Vlada
Republike Slovenije na 25. seji dne 23. 11. 2000 izdala

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Arboretuma
Volčji Potok za kulturni spomenik državnega

pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za

kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS,
št. 82/99) se v drugem odstavku 3. člena črta parcela
št. »809«, parcela št. »930-del« pa nadomesti s parcelo
št. »930/1-del«.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/99-2
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik
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4602. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
preoblikovanju Javnega zavoda Klinični center
Ljubljana

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena in petega odstav-
ka 5. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99,
31/00 in 36/00) je Vlada Republike Slovenije na 24. seji
dne 16. 11. 2000 sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa

o preoblikovanju Javnega zavoda Klinični center
Ljubljana

1. člen
V sklepu o preoblikovanju Javnega zavoda Klinični cen-

ter Ljubljana (Uradni list RS, št. 13/96) se v sedmem od-
stavku 4. člena doda nova alinea, ki se glasi:

‘– trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki, ki se
izvaja za potrebe KC, lahko pa tudi za potrebe ostalih bolni-
šnic v Republiki Sloveniji. Organizacijska enota KC, ki izvaja
dejavnost trgovine na debelo, se organizira kot posebno
stroškovno mesto.’.

2. člen
V 4. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
‘Dejavnost iz tega člena se v skladu z uredbo o uvedbi

in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list
RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in
12/99) razvršča v:

G 51.46 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
G 52.31 Dejavnost lekarn;
K 73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-

dročju naravoslovja;
K 73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-

dročju medicine;
M 80.422 Drugo izobraževanje, d.n.;
N 85.11 Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
N 85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena de-

javnost;
N 85.14 Druge zdravstvene dejavnosti.’.

3. člen
V prvem odstavku 6. člena se za besedo ‘pediatrične’

črta vejica in beseda ‘psihiatrične’.

4. člen
V 30. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
‘Iz proračuna Republike Slovenije KC pridobiva finan-

čna sredstva na osnovi letnega programa dela in finančnega
načrta, ki ga sprejme svet KC s soglasjem ustanovitelja.’.

5. člen
Svet zavoda mora v skladu s tem sklepom sprejeti

spremembe in dopolnitve statuta zavoda v 60 dneh od uve-
ljavitve tega sklepa.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 510-07/98-5
Ljubljana, dne 16. novembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

4603. Odredba o izobraževalnem programu Umetniške
gimnazije s slovenskim učnim jezikom na
narodno mešanem območju Slovenske Istre
(glasbena smer: modul A – glasbeni stavek,
modul B – petje-instrument; likovna smer)

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o izobraževalnem programu Umetniške
gimnazije s slovenskim učnim jezikom

na narodno mešanem območju Slovenske Istre
(glasbena smer: modul A – glasbeni stavek,
modul B – petje-instrument; likovna smer)

1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni pro-

gram Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na
narodno mešanem območju Slovenske Istre (glasbena smer:
modul A – glasbeni stavek, modul B – petje-instrument;
likovna smer), katerega splošni del je predlagal, posebni del
pa določil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno
izobraževanje na 26. seji dne 18. 3. 1999 in na 37. seji dne
6. 7. 2000.

2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe objavi

Ministrstvo za šolstvo in šport v posebni publikaciji.
Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno

veljaven.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0300/2000
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

4604. Odredba o preventivnih ukrepih v zvezi s
transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami

Na podlagi devete alinee 114. člena zakona o veteri-
narstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99,
101/99 in 8/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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O D R E D B O
o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi

spongiformnimi encefalopatijami

1. člen
Zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s transmisivnimi

spongiformnimi encefalopatijami je treba v klavnicah po za-
kolu odstraniti in neškodljivo uničiti naslednja tkiva in organe
(v nadaljnjem besedilu: živalska tkiva s specifičnim tvegan-
jem – SRM):

– pri govedu – celo glavo, razen jezika, hrbtenjačo v
celoti, vranico, priželjc, črevesje od dvanajstnika do zadnji-
ka in vidno limfatično tkivo;

– pri prašičih, težjih od 30 kg žive teže – možgane in
hrbtenjačo;

– pri ovcah, težjih od 20 kg žive teže – celo glavo,
vidne bezgavke in hrbtenjačo;

– vranico pri ovcah in kozah vseh starosti.

2. člen
Tkiva iz prejšnjega člena je v klavnicah potrebno zbirati

ločeno v zabojnike. Ti morajo biti trajno označeni z napisom
SRM, ki mora biti viden z vseh strani zabojnika. Zbrano
vsebino je potrebno dnevno preliti z metilenskim modrilom,
tako da se jasno loči od drugih živalskih odpadkov, ter
zagotoviti njeno neškodljivo uničenje.

3. člen
Prepovedan je uvoz:
– mesno-kostne moke;
– kostne moke in mesne moke;
– topljenih maščob, pridobljenih s predelavo živalskih

odpadkov in trupel vseh živalskih vrst;
– vseh krmil, pridobljenih s predelavo živalskih odpad-

kov, in trupel vseh živalskih vrst;
– krmilnih predmešanic in mešanic, ki vsebujejo kater-

okoli komponento iz prejšnjih alinej.

4. člen
Na obrazcu zdravstvenega spričevala za goveda, na-

menjena v zakol, je potrebno od dneva uveljavitve te odredbe
dalje dopolniti opombo pri izjavi imetnika živali z naslednjo
izjavo, ki se pripiše na obrazec:

– in da od dneva uveljavitve odredbe o prepovedi upo-
rabe mesno-kostne moke za prehrano prežvekovalcev (Urad-
ni list RS, št. 27/96 in 68/96) živali niso dobile takšne
moke.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-427/00
Ljubljana, dne 29. novembra 2000.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

4605. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi
uvoza pošiljk govedi, mesa, izdelkov in surovin,
ki izvirajo od govedi iz Velike Britanije, Irske,
Francije, Švice in Portugalske ter Belgije in
Nizozemske

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

O D R E D B O
o spremembi odredbe o prepovedi uvoza pošiljk

govedi, mesa, izdelkov in surovin, ki izvirajo
od govedi iz Velike Britanije, Irske, Francije,

Švice in Portugalske ter Belgije in Nizozemske

I
V naslovu, I. in II. točki odredbe o prepovedi uvoza

pošiljk govedi, mesa, izdelkov in surovin, ki izvirajo od gove-
di iz Velike Britanije, Irske, Francije, Švice in Portugalske ter
Belgije in Nizozemske (Uradni list RS, št. 18/96, 34/96,
29/98 in 72/98) se besedilo “Velike Britanije, Irske, Fran-
cije, Švice in Portugalske ter Belgije in Nizozemske“ nado-
mesti z besedilom “Velike Britanije, Irske, Francije, Švice,
Portugalske, Belgije, Nizozemske, Danske, Španije in Nem-
čije”.

II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-41/96-4
Ljubljana, dne 28. novembra 2000

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

4606. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o označevanju in registraciji govedi

Na podlagi dvanajste alinee 114. člena zakona o
veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96,
89/99, 101/99 in 8/00) in drugega odstavka 20. člena
zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78
in 29/86) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe

o označevanju in registraciji govedi

1. člen
V 4. členu odredbe o označevanju in registraciji govedi

(Uradni list RS, št.86/99 in 59/00) se za prvim odstavkom
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

“SIR naroča ušesne znamke iz prejšnjega odstavka od
dobavitelja, ki ga na podlagi javnega razpisa z odločbo, ki se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določi minister.“.
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Sedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.

2. člen
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Na ušesni znamki so, kot je prikazano v prilogi, ki je

sestavni del te odredbe, odtisnjene:
– kratica organa, ki izdaja ušesne znamke (MKGP);
– črtna koda identifikacijske številke, velikosti najmanj

8 mm;
– dvomestna oznaka Slovenije (SI), velikosti 6 mm;
– osemmestna neponovljiva identifikacijska številka ži-

vali, pri čemer je prva številka kontrolna številka. Prve štiri
številke iz te osemmestne številke so velikosti 6 mm, zadnje
štiri pa velikosti 20 mm.

Enak odtis je tudi na zadnjem delu ušesne znamke.“.

3. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo osme alinee

spremeni tako, da se glasi:
“- ime in priimek oziroma naziv in naslov imetnika živali

ter njegovo identifikacijsko številko kmetijskega gospodar-
stva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID), če jo ima,“.

Črta se deveta alinea prvega odstavka. Sedanja de-
seta, enajsta in dvanajsta alinea prvega odstavka postanejo
deveta, deseta in enajsta alinea.

Za enajsto alineo prvega odstavka se doda nova dva-
najsta alinea, ki se glasi:

“- podpis imetnika živali.“.
V prvem stavku drugega odstavka se besedi “dveh

izvodih“ nadomestita z besedama “enem izvodu“ in se črta
tretji stavek drugega odstavka.

4. člen
V 10. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
“Teleta do starosti 4 tednov se lahko premikajo z zača-

snim potnim listom. Začasni potni list izda prvi imetnik živali in
se dopolnjuje s podatki o vsakem naslednjem imetniku razen
prevoznika. Imetnik predloži začasni potni list SIR-u preden je
žival stara 4 tedne, če pa žival pogine ali je zaklana v klavnici
pred 4. tednom starosti, pa v 7. dneh od pogina ali zakola. Če
je tele še živo, SIR izda potni list v 14. dneh od prejema
začasnega potnega lista. Teleta, ki imajo začasni potni list, se
lahko premaknejo največ dvakrat med različnimi imetniki živa-
li. Premik telet med dvema imetnikoma živali skozi živinski trg
ali zbirni center se šteje kot en premik.“.

5. člen
Besedilo 11. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Potni list mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in priimek oziroma naziv in naslove vseh imetni-

kov živali, kjer se je žival zadrževala in njihov KMG-MID, če
ga imajo ter datume premikov;

– identifikacijsko številko živali, datum rojstva, spol,
pasmo in identifikacijsko številko matere ali izvor živali v
primeru uvoza;

– KMG-MID ali identifikacijsko številko gospodarstva,
kjer se je žival rodila;

– premijski status za moške živali;
– navedbo službe, ki je potni list izdala;
– datum izdaje potnega lista;
– podpis imetnika živali.
Začasni potni list mora vsebovati najmanj naslednje

podatke:
– ime in priimek oziroma naziv in naslov imetnika, kjer

se je žival rodila ter njegov KMG-MID, če ga ima;

– identifikacijsko številko živali, datum rojstva, spol,
pasmo, identifikacijsko številko matere in identifikacijsko
številko očeta;

– KMG-MID ali ime in priimek oziroma naziv ter naslov
novega imetnika živali;

– kodo in podpis označevalca, če ta ni imetnik živali;
– podpis imetnika;
– datum označitve.“.

6. člen
V drugem odstavku 14. člena se:
a) besedilo prve alinee spremeni, tako da se glasi:
“- ime in priimek oziroma naziv in naslov imetnika živali

ter njegov KMG-MID, če ga ima,“,
b) besedilo devete alinee spremeni, tako da se glasi:
“- ime in priimek oziroma naziv in naslov prejšnjega

imetnika živali ter njegov KMG-MID, če ga ima;“,
c) za deseto alineo dodata novi enajsta in dvanajsta

alinea, ki se glasita:
“- KMG-MID ali ime in priimek oziroma naziv ter naslov

novega imetnika živali,
– ime in podpis predstavnikov pristojnih služb, ki so

pregledali register govedi na gospodarstvu ter datum pregle-
da.“.

Sedanja enajsta alinea postane trinajsta alinea.

7. člen
V 22. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti

odstavek, ki se glasi:
“Do 31. 12. 2002 se sme uporabljati začasni potni list

tudi za govedo starejše od 4 tednov.“.
Sedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo

peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.

8. člen
Ta odredba začne veljati 1. januarja 2001, določbe

1. člena te odredbe pa se začnejo uporabljati naslednji
dan po objavi odločbe o izbiri dobavitelja v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 323-170/99-4
Ljubljana, dne 14. novembra 2000.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Priloga: Ušesna znamka

3456 
SI  7212 

MKGP 

OZNAKA DR�AVE KONTROLNA ŠTEVILKA 
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4607. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Plešivec

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in
56/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Plešivec

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Plešivec, št. 11-04/99 z dne
10. 10. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Slovenj Gradec, za obdobje od 1. 1. 1997
do 31. 12. 2006.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Plešivec na ravneh celotne gozdnogospodarske eno-
te, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Plešivec je izdelan v treh izvodih za
6937,11 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Slovenj Gradec, v Mestni občini Slovenj Gradec,
oziroma v katastrskih občinah Dobrava, Graška gora, Pod-
gorje, Sele, Spodnji Razbor, Stari trg, Šmartno, Šmiklavž,
Velunja, Vodriž, Vrhe in Zgornji Razbor.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega

načrta gozdnogospodarske enote Plešivec je na vpogled
na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gradec, na se-
dežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slo-
venj Gradec, Celjska c. 2, Slovenj Gradec in na Ministrs-
tvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slo-
venije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi doku-
mentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega
dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Plešivec.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-11/7-98
Ljubljana, dne 10. novembra 2000.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

4608. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Dravograd

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in
56/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Dravograd

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Dravograd, št. 11-5/98 z dne
10. 10. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Slovenj Gradec, za obdobje od 1. 1. 1998
do 31. 12. 2007.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Dravograd na ravneh celotne gozdnogospodarske
enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Dravograd je izdelan v treh izvodih za
5974,18 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Slovenj Gradec, v Mestni občini Dravograd, oziro-
ma v katastrskih občinah Vič, Dravograd-Grad, Goriški vrh,
Ojstrica, Sveti duh, Kozji vrh, Velka, Vrata, Trbonje, Danijel,
Otiški vrh, Štajerski Selovec, Šentjanž, Dobrava, Črneče,
Črneška gora, Libeliče in Libeliška gora.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Plešivec je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Slo-
venj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gradec, na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Dravograd,
Meža 70, Dravograd in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljublja-
na, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom
sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Dravograd.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-11-1/00
Ljubljana, dne 10. novembra 2000.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
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4609. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Žalec

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in
56/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Žalec

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Žalec, št. 09-33/96 z dne 15.
9. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Ob-
močna enota Celje, za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12.
2005.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Žalec na ravneh celotne gozdnogospodarske enote,
gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Žalec je izdelan v treh izvodih za 3523,64
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Celje, v Občini Žalec, oziroma v katastrskih občinah Kasa-
ze, Zabukovica, Gornja vas, Prebold, Latkova vas, Grajska
vas, Gomilsko, Ojstriška vas, Šmatevž, Braslovče, Male Bra-
slovče, Spodnje Gorče, Orla vas, Podvin, Polzela, Založe,
Zalog, Šempeter, Gotovlje, Žalec, Levec, Gorica, Železno,
Velika Pirešica in Petrovče.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Žalec je na vpogled na se-
dežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje,
Ljubljanska c. 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Žalec, Savinjska 59, Žalec, in na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike
Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi doku-
mentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Žalec.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-09/10-99
Ljubljana, dne 10. novembra 2000.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

4610. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Ravne

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99)
je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel dne
10. 11. 2000

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Ravne

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravne, iz-
delanega za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni

v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Prevalje, Trg 67, Prevalje. Javna razgrnitev se začne osmi
dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Prevalje.

4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve

organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-11-1/99
Ljubljana, dne 10. novembra 2000.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

4611. Pravilnik o potrjevanju zdravstvenega stanja in
kakovosti semenskega krompirja ter o prometu
s semenskim krompirjem

Na podlagi 45. člena zakona o semenu in sadikah
(Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86) ter enainštiridesete
alinee 55. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Urad-
ni list RS, št. 82/94 in 8/00) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o potrjevanju zdravstvenega stanja in kakovosti

semenskega krompirja ter o prometu
s semenskim krompirjem
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik predpisuje postopek potrjevanja, zahteve
za potrditev zdravstvenega stanja in kakovosti ter pogoje za
promet s semenskim krompirjem.

2. člen
(pomen izrazov)

V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:

1. Semenski krompir ali seme krompirja so gomolji,
mikrogomolji in minigomolji ter rastline oziroma deli rastlin
vrste Solanum tuberosum L., razen pravega (botaničnega)
semena, ki so namenjeni za nadaljnje razmnoževanje ali za
sajenje za pridelovanje semenskega ali drugega krompirja in
za katere je bilo s potrjevanjem ugotovljeno, da ustrezajo
zahtevam za potrditev in pogojem za promet semenskega
krompirja, predpisanim s tem pravilnikom.

2. Potrjevanje semenskega krompirja je s tem pravilni-
kom predpisan postopek, ki ga izvaja uradno imenovani
organ in namen katerega je zagotoviti, da semenski krompir
v prometu ustreza predpisanim zahtevam za potrditev zdrav-
stvenega stanja in kakovosti ter pogojem za promet.

3. Imenovani organ je organ, ki ga v skladu z določili
tega pravilnika imenuje minister, pristojen za kmetijstvo (v
nadaljnjem besedilu: minister).

4. Mesto pridelave je organizacijsko in poslovno zao-
krožena gospodarska celota (vključno z zemljišči, objekti,
stroji in opremo), ki se ukvarja s pridelavo semenskega
krompirja.

5. Zemljišče je del mesta pridelave, na katerem je
semenski nasad; določeno je s katastrsko številko (-ami)
parcele (parcel), ki ga sestavlja(-jo) in po kateri(-h) ga je
mogoče ločiti od drugega zemljišča.

6. Semenski nasad je nasad semenskega krompirja, ki
se prideluje v istem letu na istem zemljišču ali delu tega
zemljišča iz semenskega krompirja iste partije. Vsak semen-
ski nasad je označen s svojo številko semenskega nasada.

7. Partija je količina semenskega krompirja iste sorte,
kategorije in stopnje ter velikosti gomoljev, pridelana v istem
semenskem nasadu. Iz enega semenskega nasada se lahko
oblikuje ena ali več partij dodelanega semena. Vsaka partija
semenskega krompirja je označena s številko partije.

8. Številka semenskega nasada je oznaka, ki jo se-
menskemu nasadu dodeli imenovani organ na podlagi prija-
ve za potrjevanje in je sestavljena iz numerične oznake me-
sta pridelave in numerične oznake zemljišča.

9. Številka partije je numerična oznaka, ki je enaka
številki semenskega nasada. Če se iz enega semenskega
nasada oblikuje več partij, je posamezna partija iz istega
semenskega nasada označena s številko semenskega na-
sada in poddelilko.

3. člen
(kategorije semenskega krompirja)

Kategorije semenskega krompirja po tem pravilniku so:
1. Predosnovno seme je semenski krompir:
a) ki je v skladu z metodo vzdrževalne selekcije sort

krompirja, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika,
pridobljen neposredno od izvornih rastlin ali razmnožen iz
ene od predhodnih stopenj predosnovnega semena, za ka-
tero je bilo s potrjevanjem ugotovljeno, da ustreza predpisa-
nim zahtevam za potrditev,

b) ki je namenjen za nadaljnje razmnoževanje, pred-
vsem za pridelavo osnovnega semena, in

c) za katerega je bilo s potrjevanjem ugotovljeno, da
ustreza zahtevam za potrditev, predpisanim za to kategorijo.

Pri predosnovnem semenu ločimo naslednje stopnje:
– izvorno seme (v nadaljnjem besedilu: IS) so rastline

in mikrogomolji, razmnoženi v laboratoriju (v nadaljnjem be-
sedilu: in vitro) iz izvornih rastlin, ter minigomolji, pridelani v
zaščitenem prostoru, nedostopnem za insekte (rastlinjak ali
mrežnik) iz rastlin ali gomoljev, razmnoženih in vitro;

– stopnja S 1 so gomolji, pridelani iz izvornega se-
mena;

– stopnja S 2 so gomolji, pridelani iz semena stopnje
S 1.

2. Osnovno seme je semenski krompir:
a) ki je v skladu s predpisano metodo vzdrževalne

selekcije razmnožen iz predosnovnega semena ali iz ene od
predhodnih stopenj osnovnega semena, za katero je bilo na
podlagi uradnih pregledov in testiranj ugotovljeno, da ustre-
za predpisanim zahtevam za potrditev,

b) ki je namenjen za nadaljnje razmnoževanje, pred-
vsem za pridelavo certificiranega semena, in

c) za katerega je bilo s potrjevanjem ugotovljeno, da
ustreza zahtevam za potrditev, predpisanim za to kategorijo.

Pri osnovnem semenu ločimo naslednje stopnje:
– SE 1 ali super elitno seme 1 so gomolji, pridelani iz

predosnovnega semena;
– SE 2 ali super elitno seme 2 so gomolji, pridelani iz

osnovnega semena stopnje SE 1;
– E ali elitno seme so gomolji, pridelani praviloma iz

osnovnega semena stopnje SE 2, lahko pa tudi iz osnovne-
ga semena stopnje SE 1 ali iz predosnovnega semena, če
ne izpolnjujejo zahtev za potrditev v stopnjo SE 1 ali v sto-
pnjo SE 2.

3. Certificirano seme je semenski krompir:
a) ki je razmnožen iz osnovnega semena ali iz predo-

snovnega semena,
b) ki je namenjen za pridelavo drugega krompirja kot

semenskega, in
c) za katerega je bilo s potrjevanjem ugotovljeno, da

ustreza zahtevam za potrditev, predpisanim za to kategorijo.
Certificirano seme se iz predosnovnega semena ali iz

osnovnega semena razmnoži tudi na zahtevo žlahtnitelja.
Pri certificiranem semenu ločimo naslednje stopnje:
– stopnja A so gomolji, pridelani praviloma iz osnovne-

ga semena stopnje E, lahko pa tudi iz katerekoli predhodne
stopnje, če ne izpolnjuje zahtev za potrditev v višjo stopnjo
od stopnje A;

– stopnja B so gomolji, pridelani praviloma iz osnovne-
ga semena stopnje E, lahko pa tudi iz katerekoli predhodne
stopnje, če ne izpolnjuje zahtev za potrditev v višjo stopnjo
od stopnje B;

– stopnja C so gomolji, pridelani praviloma iz osnovne-
ga semena stopnje E, lahko pa tudi iz katerekoli predhodne
stopnje, če ne izpolnjuje zahtev za potrditev v višjo stopnjo
od stopnje C.

Zahteve za predosnovno seme, osnovno seme in certi-
ficirano seme ter za posamezne stopnje teh kategorij seme-
na so navedene v Zahtevah za potrditev semenskega krom-
pirja (v nadaljnjem besedilu: zahteve za potrditev), ki so kot
priloga 3 sestavni del tega pravilnika.

Z zakonom o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št.
42/73 in 29/86) opredeljene kategorije kmetijskega sor-
tnega semena ustrezajo naslednjim kategorijam in stopnjam
semenskega krompirja po tem pravilniku:
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Kategorija po zakonu Kategorija in stopnja po tem pravilniku

– elitno (osnovno) seme – osnovno seme stopnje E
– originalno seme – certificirano seme stopnje A
– seme I. sortne reprodukcije – certificirano seme stopnje B
– seme II. sortne reprodukcije – certificirano seme stopnje C
– potrjeno (proizvodno) seme – certificirano seme stopnje C

4. člen
(pogoji za promet semenskega krompirja)

Semenski krompir je lahko dan v promet, če:
– izpolnjuje zahteve za potrditev, predpisane s tem pra-

vilnikom, in ga je imenovani organ potrdil v eno od kategorij
in stopenj iz 3. člena tega pravilnika,

– izpolnjuje pogoje za promet iz 17. člena tega pravilni-
ka,

– je imenovani organ zanj izdal spričevalo o semen-
skem krompirju iz 22. člena tega pravilnika in

– je registrirani pridelovalec ali registrirani dodelovalec
zanj izdal deklaracijo na predpisanem obrazcu v skladu z
22. členom tega pravilnika.

5. člen
(imenovani organ)

Imenovani organ za potrjevanje semenskega krompirja
(v nadaljevanju: imenovani organ) določi minister na podlagi
javnega natečaja.

Za potrjevanje semenskega krompirja se lahko določi
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

1. da je pravna oseba vpisana v register za opravljanje
te dejavnosti oziroma da ima samostojni podjetnik posamez-
nik priglašeno opravljanje te dejavnosti,

2. da je kadrovsko usposobljena ter tehnično oprem-
ljena za potrjevanje semenskega krompirja in za izdajanje
uradnih etiket ter spričeval o kakovosti semenskega krom-
pirja,

3. da vodi politiko kakovosti v skladu z zahtevami stan-
darda SIST EN 45 011, ki določa splošne pogoje za imeno-
vanje organov za izvajanje sistema certifikacije, zlasti:

– da je nepristranska v razmerju do pravnih in fizičnih
oseb, za katere izvaja potrjevanje semenskega krompirja,

– da ima postopek potrjevanja semenskega krompirja
ter dejavnosti, povezane s tem postopkom, organizacijsko
in postopkovno ločene od ostalih dejavnosti,

– da ima izdelan poslovnik kakovosti, vključno s podat-
ki o administrativni in tehnični opremljenosti, z internimi
navodili za izvajanje postopkov potrjevanja semenskega
krompirja v skladu s tem pravilnikom ter s shemo odgovor-
nosti osebja, odgovornega za potrjevanje semenskega krom-
pirja,

– da zagotavlja, da o potrditvi semenskega krompirja in
o izdaji uradnih etiket in spričevala o semenskem krompirju
ne odloča oseba, ki je izvajala preglede,

– da zagotavlja poslovno tajnost in zaupnost podatkov.
Podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati pravna

oseba, določi minister z javnim natečajem.
Z imenovanim organom sklene minister pogodbo, s

katero se uredijo medsebojna razmerja.

II. POSTOPEK POTRJEVANJA

6. člen
(izvajanje potrjevanja)

Imenovani organ izvaja potrjevanje semenskega krom-
pirja na podlagi pisnih prijav, določenih v 7., 9., 11., 19.,

20. in 24. členu. Obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti,
priložene morajo biti vse predpisane priloge. Za vsako me-
sto pridelave mora biti izpolnjen svoj obrazec.

Obrazce za prijave ter druge obrazce v skladu z določ-
bami tega pravilnika pripravi in izdela imenovani organ. Pred
uporabo obrazce potrdi minister s sklepom.

Imenovani organ izvaja potrjevanje v skladu s tem pra-
vilnikom. Pri svojem delu mora upoštevati predpisane roke
za izvedbo posameznih postopkov in minimalne varstvene
ukrepe, da se prepreči prenos škodljivih organizmov.

Imenovani organ ne izvaja potrjevanja v naslednjih pri-
merih:

– če je bilo na zemljišču, na katerega se nanaša prija-
va, s pregledom iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika
ugotovljeno, da so v zemlji prisotne krompirjeve cistotvorne
ogorčice Globodera rostochiensis Woll. in Globodera pal-
lida Stone (v nadaljnjem besedilu: krompirjeve cistotvorne
ogorčice);

– če se prijava nanaša na sorto, ki ni na seznamu sort,
za katere je dovoljen promet v Republiki Sloveniji, oziroma
na zavarovano sorto in prijavi ni priloženo dovoljenje iz pete-
ga oziroma šestega odstavka 11. člena;

– če je iz prijave razvidno, da se na zemljišču, na
katerega se nanaša prijava, ni izvajalo vrstenje (kolobar), in
sicer najmanj 4-letno, če se prijava nanaša na pridelavo
semenskega krompirja kategorije ‘predosnovno seme’ in
‘osnovno seme’, oziroma najmanj 3-letno, če se prijava na-
naša na pridelavo semenskega krompirja kategorije ‘certifi-
cirano seme’;

– če je iz prijave oziroma iz zahtevanih prilog razvidno,
da je bil uporabljen semenski krompir kategorije ‘certificira-
no seme’; oziroma

– če prijava ni bila vložena pravočasno ali če je bila
nepopolna.

Nepopolno prijavo je mogoče dopolniti v roku, ki ga
določi imenovani organ, vendar najkasneje do prvega ura-
dnega pregleda semenskih nasadov.

Imenovani organ obvesti fitosanitarno inšpekcijo o pre-
jetih prijavah iz 9. in 11. člena najkasneje do 30. aprila za
tekoče leto.

7. člen
(prijava za pregled zemljišč)

Ustvarjalec sorte, imetnik žlahtniteljske pravice oziro-
ma fizična ali pravna oseba, ki je pooblaščena za izvajanje
vzdrževalne selekcije (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalec
sorte), ter samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna
oseba, ki sta vpisana v register pridelovalcev kmetijskega
semena in sadik za pridelavo semenskega krompirja (v nad-
aljnjem besedilu: registrirani pridelovalec), prijavijo pravilo-
ma do 1. aprila tekočega leta imenovanemu organu zemlji-
šča, na katerih nameravajo v naslednjem letu pridelovati
semenski krompir, za pregled na prisotnost krompirjevih
cistotvornih ogorčic.

Prijava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti na-
slednje podatke:

– ime, priimek in naslov oziroma firmo in sedež vzdrže-
valca sorte oziroma registriranega pridelovalca, pri registri-
ranem pridelovalcu tudi številko, pod katero je ta vpisan v
register pridelovalcev kmetijskega semena in sadik;

– o mestu pridelave (ime in priimek fizične osebe oziro-
ma firma in sedež pravne osebe, ki ji pripadajo zemljišča, na
katerih se bo prideloval semenski krompir oziroma oznako
mesta pridelave, ki jo je temu mestu pridelave dodelil imeno-
vani organ);

– šifro in ime katastrske občine ter številke parcel, na
katerih se bo prideloval semenski krompir oziroma oznako
zemljišč, ki jih je zemljiščem dodelil imenovani organ.
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Če prijavlja vzdrževalec sorte oziroma registrirani pride-
lovalec zemljišča, na katerih bo prideloval semenski krompir
po pogodbi z drugimi fizičnimi ali pravnimi osebami, mora
prijavo podpisati tudi pogodbeni pridelovalec.

8. člen
(pregled zemljišč)

Imenovani organ zagotovi odvzem vzorcev zemlje na
prijavljenih zemljiščih in testiranje vzorcev na prisotnost krom-
pirjevih cistotvornih ogorčic. Poročila o opravljenih testira-
njih vzorcev zemlje na krompirjeve cistotvorne ogorčice poš-
lje registriranim pridelovalcem najkasneje do 30. novembra
v letu prijave.

Če se s testiranjem ugotovi, da je zemljišče okuženo s
krompirjevimi cistotvornimi ogorčicami, imenovani organ ta-
koj obvesti registriranega pridelovalca in fitosanitarnega in-
špektorja, ki odredi predpisane ukrepe za preprečevanje
širjenja in zatiranje krompirjevih cistotvornih ogorčic.

9. člen
(prijava pridelave predosnovnega semena)

Vzdrževalec sorte prijavi imenovanemu organu pridela-
vo predosnovnega semena najkasneje do 1. aprila tekoče-
ga leta.

Prijava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti na-
slednje podatke:

– ime, priimek in naslov oziroma firmo in sedež vzdrže-
valca sorte,

– o mestu pridelave,
– o objektih, v katerih izvaja vzdrževalno selekcijo,
– o uporabljeni metodi vzdrževalne selekcije,
– o sortah, ki jih vzdržuje,
– o posebnih zahtevah glede potrjevanja semenskega

krompirja, če gre za pridelavo semena zavarovane sorte
oziroma če gre za pridelavo semena, ki se razmnožuje za
tujega naročnika.

Za potrjevanje predosnovnega semenskega krompirja,
ki se prideluje v mrežniku ali pod prekrivno tkanino, mora v
prijavi navesti tudi podatke:

– o zemljišču, vključno s podatki o predhodnih posev-
kih (kulturah/poljščinah) na tem zemljišču za pretekla 3 leta,

– o površini posameznega zemljišča, na kateri se pri-
deluje prijavljeni nasad semenskega krompirja,

– o semenskem nasadu na tem zemljišču: o sorti, kate-
goriji in stopnji uporabljenega semena, o količini uporablje-
nega semena, roku saditve in gostoti sajenja,

– o poreklu uporabljenega semena: vzdrževalca sorte
– pridelovalca semena, oznako mesta pridelave in zemlji-
šča, za uvoženo seme krompirja pa oznako uvoznika, drža-
vo izvoznico in uradno številko partije semenskega krom-
pirja,

– o morebitnih posebnih zahtevah glede potrjevanja.
V primeru iz prejšnjega odstavka je potrebno prijavi

priložiti:
– kopije katastrskega načrta z natančno vrisanimi zem-

ljišči, na katerih so semenski nasadi, ki so prijavljeni v potrje-
vanje,

– kopije dokazil, da v preteklem letu na prijavljenih
zemljiščih s testiranjem ni bila ugotovljena prisotnost krom-
pirjevih cistotvornih ogorčic,

– kopije poročil o potrjevanju pridelave uporabljenega
predosnovnega semena krompirja, oziroma kopije spričeval
o semenskem krompirju ali drugih ustreznih uradnih doku-
mentov o semenskem krompirju,

– popis vseh drugih nasadov krompirja, ki pripadajo
mestu pridelave.

Originale teh prilog mora vzdrževalec hraniti skupaj z
uradnimi etiketami, ki so bile pritrjene na embalaži uporab-
ljenega semena v prijavljenih semenskih in vseh drugih na-
sadih krompirja, in sicer najmanj do 1. aprila naslednjega
leta od leta prijave. Na njegovo zahtevo mora originale prilog
in etikete dati na vpogled imenovanemu organu.

10. člen
(potrjevanje predosnovnega semena)

Potrjevanje predosnovnega semena sestoji iz pregledov:
– objektov in opreme, ki se uporablja pri vzdrževalni

selekciji, rastnega substrata oziroma zemljišč, na katerih se
razmnožujejo izvorne rastline in njihovo potomstvo,

– evidenc o izvajanju predpisane metode vzdrževalne
selekcije, o poreklu izvornih rastlin, o izvedenih postopkih
preverjanja sortne pristnosti, o razmnoževanju rastlin in mi-
krogomoljev in vitro, o pridelovanju minigomoljev,

– zapiskov o izvedenih ukrepih za preprečevanje poja-
va in širjenja škodljivih organizmov in morebitnih drugih ukre-
pih v objektih in na zemljiščih, kjer se izvaja vzdrževalna
selekcija,

– zapiskov o morebitnih dodatnih vzorčenjih ter anali-
zah in testiranjih rastlin, gomoljev ali rastnega substrata,

– poročil o rezultatih analiz oziroma testiranj iz prejšnje
alinee

in odvzema vzorcev za testiranje rastlin kandidatk za
izvorne rastline ter rastlin in mikrogomoljev, razmnoženih in
vitro iz izvornih rastlin, na prisotnost škodljivih organizmov,
navedenih v zahtevah za potrditev.

Imenovani organ izvaja preglede in jemlje vzorce iz
prejšnjega odstavka najmanj dvakrat letno. Vzorce za testira-
nje rastlin kandidatk za izvorne rastline na prisotnost škodlji-
vih organizmov odvzame v prisotnosti pristojnega fitosanitar-
nega inšpektorja. Odvzete vzorce rastlin, gomoljev in ra-
stnega substrata pošlje v testiranje diagnostičnim laboratori-
jem.

Imenovani organ izvaja v semenskih nasadih v mrežni-
ku ali pod prekrivno tkanino poleg pregledov in vzorčenj iz
prejšnjih dveh odstavkov tudi preglede iz 12. člena tega
pravilnika.

Imenovani organ lahko na zahtevo vzdrževalca sorte
izda za rastline ali mikrogomolje, razmnožene in vitro, ali za
minigomolje, pridelane iz teh rastlin ali mikrogomoljev, poro-
čilo o potrjevanju pridelave semenskega krompirja iz tretje-
ga odstavka 15. člena tega pravilnika, če so bili pridelani v
skladu s predpisano metodo vzdrževalne selekcije in če so
izpolnjene zahteve za potrditev, predpisane s tem pravilni-
kom za predosnovno seme stopnje IS.

Imenovani organ izda za gomolje, pridelane v skladu s
predpisano metodo vzdrževalne selekcije, poročilo o potrje-
vanju pridelave semenskega krompirja iz tretjega odstavka
15. člena tega pravilnika, če so izpolnjene zahteve za potr-
ditev, predpisane s tem pravilnikom za predosnovno seme
stopnje S1 ali stopnje S2.

V skladu z 20. in 22. členom tega pravilnika izda
imenovani organ na zahtevo vzdrževalca sorte uradne eti-
kete in spričevalo o semenskem krompirju za predosnovno
seme, za katerega je bilo izdano poročilo o potrjevanju
pridelave semenskega krompirja, če so izpolnjeni pogoji iz
17. in 21. člena tega pravilnika.

11. člen
(prijava pridelave osnovnega in certificiranega semenskega

krompirja)
Registrirani pridelovalec prijavi imenovanemu organu

pridelavo osnovnega in certificiranega semenskega krom-
pirja najkasneje do 1. aprila za tekoče leto.
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Prijava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti na-
slednje podatke:

– ime, priimek in naslov oziroma firmo in sedež registri-
ranega pridelovalca,

– številko, pod katero je vpisan v register pridelovalcev
kmetijskega semena in sadik,

– o mestu pridelave (ime in priimek fizične osebe oziro-
ma firma in sedež pravne osebe, ki ji pripadajo zemljišča, na
katerih se bo prideloval semenski krompir) oziroma oznako
mesta pridelave, ki jo je temu mestu pridelave dodelil imeno-
vani organ,

– o zemljiščih (šifro in ime katastrske občine ter števil-
ke parcel, ki sestavljajo posamezno zemljišče, na katerem
bo prideloval semenski krompir) oziroma oznake zemljišč, ki
jih je tem zemljiščem dodelil imenovani organ,

– o površini posameznega zemljišča, na kateri se pri-
deluje prijavljeni nasad semenskega krompirja in o predho-
dnih posevkih (kulturah/poljščinah) na tem zemljišču za pre-
tekla 3 leta,

– o semenskem nasadu na tem zemljišču: o sorti, kate-
goriji in stopnji uporabljenega semena, o količini uporablje-
nega semena, roku saditve in gostoti sajenja,

– o poreklu uporabljenega semena: oznako registrira-
nega pridelovalca oziroma dodelovalca, številko partije upo-
rabljenega semena, za uvoženo seme pa oznako registrira-
nega dodelovalca, državo porekla semena, državo izvoznico
in uradno številko partije semenskega krompirja,

– o posebnih zahtevah glede potrjevanja, če gre za
pridelavo semena zavarovane sorte oziroma če gre za pride-
lavo semena, ki se razmnožuje za tujega naročnika.

Prijavi je potrebno priložiti:
– kopije katastrskega načrta z natančno vrisanimi zem-

ljišči, na katerih so semenski nasadi, ki so prijavljeni v potrje-
vanje,

– popis vseh drugih nasadov krompirja ki pripadajo
mestu pridelave,

– kopije uradnih spričeval o semenskem krompirju ozi-
roma drugih ustreznih uradnih dokumentov o semenskem
krompirju; če pridelavo semenskega krompirja prijavlja vzdr-
ževalec sorte, ki je uporabil lastno pridelano seme, pa kopi-
je poročil o potrjevanju pridelave uporabljenega semena,

– kopije dokazil, da je bilo v preteklem letu na prijavlje-
nih zemljiščih opravljeno testiranje vzorcev zemlje na krom-
pirjeve cistotvorne ogorčice.

Originale teh prilog mora vzdrževalec hraniti skupaj z
uradnimi etiketami, ki so bile pritrjene na embalaži uporab-
ljenega semena v prijavljenih semenskih in vseh drugih na-
sadih krompirja, in sicer najmanj do 1. aprila naslednjega
leta od leta prijave. Na njegovo zahtevo mora originale prilog
in etikete dati na vpogled imenovanemu organu.

Če se prijava nanaša na sorto, ki ni na seznamu potrje-
nih novih domačih sort oziroma v evidenci tujih sort, za
katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji, je
potrebno prijavi priložiti dovoljenje za pridelavo semena, ki
ga izda Urad Republike Slovenije za varstvo in registracijo
sort rastlin.

Če se prijava nanaša na zavarovano sorto in registrirani
pridelovalec, ki vlaga prijavo, ni imetnik žlahtniteljske pravi-
ce, je prijavi potrebno priložiti dovoljenje imetnika žlahtnitelj-
ske pravice.

12. člen
(pregledi semenskih nasadov ter potrjevanje pridelave

osnovnega in certificiranega semena)
Imenovani organ izvede pri potrjevanju pridelave se-

menskega krompirja praviloma štiri 4 preglede. Pregledi
sestojijo iz pregleda dokumentacije in evidenc pri registrira-

nem pridelovalcu, pregledov nasada semenskega krompirja
in površin v oddaljenosti 100 m od nasada (v nadaljnjem
besedilu: 100-metrski izolacijski pas) in iz kontrole izvede-
nih ukrepov v nasadu, ki jih je odredil imenovani organ.
Sestavni del potrjevanja pridelave semenskega krompirja je
odvzem vzorcev semenskega krompirja za kontrolo zdrav-
stvenega stanja po izkopu. Pri pregledih upošteva tudi po-
sebne zahteve glede potrjevanja, če so bile le-te navedene
na prijavi iz 11. člena tega pravilnika.

Imenovani organ s pregledi ugotavlja, ali so izpolnjene
zahteve za potrditev, predpisane s tem pravilnikom za posa-
mezno kategorijo in stopnjo. Prisotnost škodljivih organi-
zmov, ki v skladu z zahtevami za potrditev v nasadu ne smejo
biti prisotni, ugotavlja v semenskem nasadu in v 100-metr-
skem izolacijskem pasu. V skladu z zahtevami za potrditev
jemlje vzorce in ugotavlja prisotnost določenih škodljivih
organizmov s kontrolo zdravstvenega stanja gomoljev se-
menskega krompirja po izkopu. V primeru suma na prisot-
nost škodljivega organizma, ki v nasadu oziroma v semen-
skem krompirju ne sme biti prisoten, odvzame vzorce in jih
pošlje v analizo diagnostičnemu laboratoriju. Če se z analizo
potrdi prisotnost škodljivega organizma, ki v nasadu ne sme
biti prisoten, imenovani organ takoj obvesti registriranega
pridelovalca in fitosanitarnega inšpektorja, ki odredi predpi-
sane ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje ugotovlje-
nega škodljivega organizma.

Postopki in metode dela pri potrjevanju semenskega
krompirja so opredeljeni v prilogi 2, ki je sestavni del tega
pravilnika. Ne glede na prejšnjo določbo lahko imenovani
organ postopke pri posameznem pregledu in število nadalj-
njih pregledov prilagodi glede na ugotovitve pri posamez-
nem pregledu.

13. člen
(zapisnik o potrjevanju pridelave)

Imenovani organ vodi zapisnik o opravljenih pregledih
pri potrjevanju pridelave semenskega krompirja, in sicer za
vsak semenski nasad posebej. Pri predzadnjem pregledu
navede v zapisniku lokacijo skladišča, kjer bo imenovani
organ lahko odvzel vzorce semenskega krompirja za kontro-
lo zdravstvenega stanja po izkopu.

Zapisnik je napisan v treh izvodih, od katerih dobi en
izvod registrirani pridelovalec, enega obdrži imenovani or-
gan, enega pa imenovani organ pošlje fitosanitarni inšpekciji
takoj po končani kontroli zdravstvenega stanja po izkopu.

14. člen
(obveznosti pridelovalca)

Registrirani pridelovalec mora vsak semenski nasad
označiti s številko semenskega nasada, ki jo je nasadu
dodelil imenovani organ.

Ukrepe, ki jih odredi imenovani organ ob uradnih pre-
gledih, mora izvesti v najkrajšem možnem času, najkasneje
pa do naslednjega uradnega pregleda.

Registrirani pridelovalec je dolžan voditi evidence o
pridelavi semenskega krompirja. Vsak semenski nasad se v
evidenci vodi pod oznako, ki jo nasadu dodeli imenovani
organ. V evidenco se vpišejo po datumih vsi izvedeni agrote-
hnični in drugi ukrepi v nasadu, datumi nastopa pomembnej-
ših faz razvoja rastlin, datumi pojava bolezni oziroma škod-
ljivcev ter druge opombe in opažanja. Vpiše se datum spravi-
la, količina pridelka ter lokacija skladiščenja krompirja iz
posameznega semenskega nasada.

Semenski krompir mora po izkopu uskladiščiti v za ta
namen primernem skladišču, ki mora biti pred tem očiščeno
in dezinficirano. Skladišče, v katerem se skladišči semenski
krompir, mora biti ločeno od skladišča, v katerem se nahaja



Stran 11454 / Št. 111 / 1. 12. 2000 Uradni list Republike Slovenije

drug (jedilni) krompir. Ves čas skladiščenja je potrebno vzdr-
ževati čistočo skladišča v skladu s predpisi o zdravstvenem
varstvu rastlin.

Partije semenskega krompirja morajo biti v skladišču
med seboj fizično ločene. Seme ene partije se lahko skladi-
šči – odvisno od skupne količine semena v partiji – v eni ali
več skladiščnih enotah (celica, paletni zaboj, zabojnik, jum-
bo vreča, vreča). Vsaka skladiščna enota mora biti označe-
na in sicer tako, da je na oznaki jasno vidno: sorta, kategori-
ja in stopnja, leto pridelave, oznaka partije, skupna količina
semenskega krompirja iz tega semenskega nasada, količina
semena v skladiščni enoti. Če je bil semenski krompir pred
skladiščenjem tretiran s fitofarmacevtskimi sredstvi, mora
biti sredstvo navedeno na oznaki. Način skladiščenja mora
omogočati dostop do vsake posamezne partije in do vsake
posamezne skladiščne enote.

Registrirani pridelovalec vodi skladiščno evidenco po
partijah semenskega krompirja. V skladiščno evidenco se
vpišejo tudi datum sortiranja in pakiranja, način pakiranja,
količina sortiranega in pakiranega semenskega krompirja,
pripravljenega za promet, ter količina odpadka. V evidenco
se vpišejo vsi ukrepi, izvedeni v času skladiščenja.

Evidence iz tretjega in šestega odstavka tega člena
mora registrirani pridelovalec dati na zahtevo imenovanemu
organu na vpogled.

15. člen
(potrditev pridelave semenskega krompirja)

Imenovani organ potrdi pridelavo semenskega krom-
pirja, če pri pregledih semenskega nasada oziroma s kon-
trolo zdravstvenega stanja semenskega krompirja po izkopu
ugotovi, da so izpolnjene predpisane zahteve za potrditev
semenskega krompirja v ustrezno kategorijo in stopnjo in če
ne obstajajo razlogi za zavrnitev iz drugega odstavka 16.
člena.

Imenovani organ potrdi pridelavo semenskega krom-
pirja v nižjo kategorijo, če pri pregledih iz 12. člena tega
pravilnika ugotovi, da so bili gomolji uporabljenega semen-
skega krompirja pri saditvi rezani oziroma da je bilo uničenje
krompirjevke izvedeno prepozno ali nekakovostno, semen-
ski krompir pa kljub temu še ustreza zahtevam za potrditev.

Imenovani organ izda registriranemu pridelovalcu poro-
čilo o potrjevanju pridelave semenskega krompirja na obraz-
cu, v katerem navede naslednje podatke:

– ime, naslov in oznako registriranega pridelovalca, ki
je prijavil pridelavo semenskega krompirja v potrjevanje,

– sorto,
– kategorijo in stopnjo, v katero je potrjen semenski

krompir,
– leto pridelave,
– uradno številko semenskega nasada,
– oceno skupnega pridelka semenskega krompirja.
Poročilo iz prejšnjega odstavka izda imenovani organ

najkasneje do konca oktobra leta pridelave.

16. člen
(razlogi, zaradi katerih se potrditev pridelave semenskega

krompirja zavrne)
Imenovani organ zavrne potrditev pridelave semenske-

ga krompirja, če pri pregledih iz 12. člena tega pravilnika
ugotovi, da predpisane zahteve za potrditev niso izpolnjene.

Ne glede na prvi odstavek zavrne potrditev pridelave
tudi, če:

– se pri prvem uradnem pregledu ugotovi, da sega
semenski nasad preko površin zemljišča, ki je bilo pregleda-
no na prisotnost krompirjevih cistotvornih ogorčic,

– se ugotovi, da nasadi krompirja v 100-metrskem izo-
lacijskem pasu glede zdravstvenega stanja ne izpolnjujejo
zahtev za potrditev semenskega krompirja kategorije certifi-
cirano seme stopnje A,

– se pri drugem uradnem pregledu ugotovi, da je zara-
di okužbe s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans
de Bary) oziroma črno listno pegavostjo (Alternaria solani)
prizadetega več kot 30% semenskega nasada oziroma je
uničenih več kot 5% rastlin,

– je bila zaradi napada škodljivih organizmov, ki niso
navedeni v zahtevah za potrditev, zaradi poškodb, ki so
posledica nepravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ter
zaradi vremenskih ali drugih dejavnikov močneje uničena
listna površina, tako da ni bilo mogoče izvajati postopkov
potrjevanja,

– je bil semenski nasad močno zapleveljen,
– krompirjevka ni bila uničena.
Razloge, zaradi katerih zavrne potrditev pridelave se-

menskega krompirja, imenovani organ obvezno navede v
zapisniku.

17. člen
(pogoji za promet)

Semenski krompir, za katerega je bilo izdano poročilo
o potrjevanju pridelave semenskega krompirja, se dodela in
pripravi za promet tako, da se kalibrira, spakira ter uradno
označi in zaplombira.

Vsako partijo nedodelanega semena se kalibrira in pa-
kira ločeno v eno ali več partij dodelanega semena. Skupna
masa ene partije dodelanega semena je lahko največ
50.000 kg. Če se je iz ene partije semenskega krompirja
pripravilo za promet več partij dodelanega semena, se posa-
mezne partije dodelanega semena označijo z uradno števil-
ko partije in poddelilko, ki pomeni zaporedno številko dode-
lane partije iz iste partije nedodelanega semena.

V promet sme le kalibriran semenski krompir. Gomolji,
ki padejo skozi kvadratno mrežo dimenzij 25 mm x 25 mm
za dolge sorte oziroma 28 mm x 28 mm za ostale sorte, ne
smejo v promet kot semenski krompir. Če je velikost gomo-
ljev večja od 35 mm, morata biti spodnja in zgornja mejna
velikost gomoljev v partiji večkratnika števila 5. Največja
razlika med zgornjo in spodnjo mejno velikostjo je lahko
20 mm.

Dovoljeno je odstopanje od označene velikosti gomo-
ljev, in sicer je lahko do 3 utežne % gomoljev manjših od
spodnje in do 3 utežne % gomoljev večjih od zgornje mejne
velikosti.

Ne glede na prejšnji odstavek se sme pri dolgih sortah
nepravilnih oblik (rogljičaste sorte) dati v promet semenski
krompir, če so gomolji debelejši od 20 mm.

Dolge sorte so sorte, pri katerih je razmerje med dolži-
no in debelino gomolja večje od 2 proti 1.

Semenski krompir se lahko pakira v vreče ali zaboje
oziroma zabojčke. Dovoljeno je pakiranje v standardizirane
jumbo vreče, v juta vreče neto mase 50 kg ali 25 kg in v
mala pakiranja do neto mase vključno 10 kg. Embalaža do
neto mase vključno 50 kg mora biti nova, večja embalaža
mora biti čista in dezinficirana.

Semenski krompir mora biti v prometu uradno označen
in zaplombiran. Na embalaži mora biti pritrjena uradna etike-
ta iz 20. člena. Način zapiranja mora zagotavljati izvirnost
pakiranja. Izvirnost pakiranja je zagotovljena, če embalaže ni
mogoče odpreti, ne da bi se pri tem poškodovala, oziroma
ne da bi pri tem odstranili, pretrgali oziroma prelomili uradno
etiketo ali plombo.

Na embalaži ali v njej smejo biti natisnjene oziroma
pritrjene tudi druge oznake ali etikete registriranega pridelo-
valca, ki po izgledu ne smejo biti podobne uradni etiketi.
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Določbe tega člena glede najmanjše dovoljene velikosti
gomoljev in predpisane embalaže ne veljajo za predosnovno
seme stopnje IS, to je za mikrogomolje in minigomolje.

18. člen
(izjema za mala pakiranja)

Za promet malih pakiranj do neto mase vključno 10 kg
določilo osmega odstavka 17. člena o uradnem označeva-
nju ne velja. V teh primerih mora biti na embalaži natisnjena,
nalepljena oziroma pritrjena etiketa registriranega pridelo-
valca, na kateri mora biti jasno označeno:

– firma in sedež registriranega pridelovalca oziroma
njegova oznaka,

– datum pakiranja,
– sorta,
– kategorija in stopnja,
– uradna številka partije in morebitna poddelilka,
– velikost gomoljev,
– deklarirana neto masa semena v embalažni enoti,
– fitofarmacevtsko sredstvo, če je bil semenski krom-

pir tretiran, in z zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin
(Uradni list RS, št. 82/94 in 8/00) predpisana klavzula (v
nadaljnjem besedilu: predpisana klavzula).

19. člen
(premeščanje in prodaja nedodelanega semenskega

krompirja)
Premeščanje nedodelanega semenskega krompirja iz

skladišča v drugi obrat pridelovalca, kjer se krompir dodelu-
je in pripravi za promet, ne šteje za promet. Semenskega
krompirja pred premeščanjem ni potrebno uradno označiti
in zaplombirati. Vsak zaboj, paletni zaboj, zabojnik, vreča ali
druga embalaža, v kateri se semenski krompir premešča,
mora biti nedvoumno označena. Na oznaki mora biti nave-
deno vsaj: sorta, kategorija in stopnja, oznaka pridelovalca,
leto pridelave, oznaka partije semenskega krompirja.

V primeru iz prejšnjega odstavka mora registrirani pri-
delovalec obvestiti imenovani organ o premestitvi nedodela-
nega krompirja in o lokaciji obrata, kjer se bo vršila dodelava
in priprava semenskega krompirja za promet.

Izjemoma je dovoljena prodaja nedodelanega semen-
skega krompirja registriranemu dodelovalcu, če registrirani
pridelovalec sam nima opreme za dodelavo in pripravo za
promet. Partija nedodelanega semena mora biti pred odpre-
mo registriranemu dodelovalcu uradno pregledana v skladi-
šču registriranega pridelovalca. Označena mora biti z ura-
dnimi etiketami, predpisanimi s tem pravilnikom za nedode-
lano seme, in zaprta tako, da je zagotovljena izvirnost paki-
ranja. Pošiljko mora spremljati poročilo o pregledu
nedodelanega semenskega krompirja, ki ga na zahtevo re-
gistriranega pridelovalca izda imenovani organ.

Registrirani pridelovalec prijavi najmanj 5 dni pred pred-
videnim datumom odpreme imenovanemu organu pregled
nedodelanega semenskega krompirja v skladišču na obraz-
cu, ki je obenem tudi zahtevek za izdajo uradnih etiket za
nedodelano seme ter za izdajo poročila o pregledu nedode-
lanega semenskega krompirja.

V obrazcu za prijavo iz prejšnjega odstavka navede
vsaj:

– sorto, kategorijo in stopnjo semenskega krompirja,
– oznako partije,
– številko in datum poročila o potrditvi pridelave se-

menskega krompirja,
– količino nedodelanega semenskega krompirja,
– število uradnih etiket za nedodelano seme, ki naj jih

izda imenovani organ,

– predvideni datum odpreme.
Imenovani organ izda uradne etikete vsaj dva delovna

dneva pred datumom, ki ga v prijavi navede registrirani pri-
delovalec kot predvideni datum odpreme.

Ob pregledu imenovani organ:
– pregleda skladiščne evidence registriranega pridelo-

valca v skladu s sedmim odstavkom 14. člena tega pravilni-
ka,

– preveri, ali so v zvezi s skladiščenjem izpolnjene
zahteve iz četrtega in petega odstavka 14. člena tega pravil-
nika,

– preveri količine nedodelanega semenskega krompir-
ja po posameznih partijah in oceni količine semena po parti-
jah po dodelavi in

– od vsake partije odvzame vzorec, da ugotovi, ali se-
menski krompir ustreza predpisanim zahtevam za potrditev.

Če s pregledom v skladišču imenovani organ ugotovi,
da nedodelan semenski krompir izpolnjuje predpisane za-
hteve za potrditev, izda registriranemu pridelovalcu poročilo
o pregledu nedodelanega semenskega krompirja.

20. člen
(izdaja uradnih etiket)

Imenovani organ izda na zahtevo registriranega pride-
lovalca uradne etikete za semenski krompir. Uradne etikete
izda le za partije semenskega krompirja, za katere je bilo
izdano poročilo o potrditvi pridelave semenskega krompirja.

Imenovani organ lahko izda uradne etikete za semen-
ski krompir tudi na zahtevo registriranega dodelovalca, in
sicer za partije, za katere je bilo predhodno izdano poročilo
o pregledu nedodelanega semenskega krompirja iz osmega
odstavka 19. člena tega pravilnika.

Zahtevek za izdajo uradnih etiket vloži registrirani pride-
lovalec oziroma registrirani dodelovalec najkasneje 5 delov-
nih dni pred začetkom priprave posamezne partije semen-
skega krompirja za promet. Zahtevek za izdajo etiket je
obenem prijava za pregled semenskega krompirja pred pro-
metom iz 21. člena tega pravilnika.

Na zahtevku iz prejšnjega odstavka se navede zlasti:
– oznako registriranega pridelovalca oziroma registri-

ranega dodelovalca,
– sorto, kategorijo in stopnjo semenskega krompirja,
– številko partije,
– številko in datum poročila o potrditvi pridelave se-

menskega krompirja oziroma številko in datum poročila o
pregledu nedodelanega semenskega krompirja,

– količino nedodelanega semenskega krompirja,
– vrsto in velikost embalaže, maso semenskega krom-

pirja v embalažni enoti,
– zahtevano število etiket in način zapiranja embalaže,
– lokacijo obrata in predvideni čas priprave semenske-

ga krompirja za promet,
– če je bil semenski krompir tretiran, tudi fitofarmacevt-

sko sredstvo.
Imenovani organ izda uradne etikete:
– bele barve z vijoličasto črto za predosnovno seme,
– bele barve za osnovno seme,
– modre barve za certificirano seme,
– sive barve za nedodelano seme.
Uradne etikete so označene s serijskimi (zaporednimi)

številkami. Najmanjša velikost etiket je 110 x 67 mm.
Na uradnih etiketah morajo biti natisnjeni naslednji po-

datki:
– firma in sedež oziroma oznaka imenovanega organa,

ki izdaja uradne etikete,
– oznaka registriranega pridelovalca ali registriranega

dodelovalca, ki daje semenski krompir v promet,
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– datum uradnega zapiranja embalaže,
– rastlinska vrsta,
– sorta,
– kategorija in stopnja,
– uradna številka partije in morebitna poddelilka,
– velikost gomoljev,
– deklarirana neto masa v embalažni enoti,
– fitofarmacevtsko sredstvo, če je bil semenski krom-

pir tretiran, in predpisana klavzula.
Uradna etiketa s podatki iz prejšnjega odstavka tega

člena, ki jo registrirani pridelovalec ali dodelovalec pritrdi na
embalažo, se šteje tudi kot deklaracija registriranega pride-
lovalca ali dodelovalca.

Imenovani organ mora izdati uradne etikete do datuma,
ki je na zahtevku naveden kot predvideni datum priprave
semenskega krompirja za promet.

21. člen
(pregled partij semenskega krompirja pred prometom)

Pred prometom mora biti vsaka partija semenskega
krompirja pregledana. Imenovani organ opravi pregled pra-
viloma takoj po končani pripravi semenskega krompirja za
promet. Kolikor se iz objektivnih razlogov ta datum spreme-
ni, registrirani pridelovalec oziroma dodelovalec sporoči ime-
novanemu organu nov datum oziroma ga obvesti, da je
semenski krompir že pripravljen za promet.

Imenovani organ pri pregledu pred prometom semen-
skega krompirja:

– pregleda skladiščne evidence pridelovalca v skladu s
sedmim odstavkom 14. člena tega pravilnika,

– preveri količine semenskega krompirja, pripravljene-
ga za promet, in prevzame neuporabljene etikete,

– od vsake partije odvzame vzorec, da ugotovi, ali se-
menski krompir ustreza predpisanim zahtevam za potrditev
in ali so izpolnjeni pogoji za promet iz 17. člena tega pravilni-
ka, in

– odvzame vzorce za naknadno kontrolo.
Embalažo, ki je bila že uradno označena in zaplombira-

na in ji je bila pri vzorčenju odstranjena uradna etiketa,
imenovani organ ponovno zapre, na uradno etiketo pa odti-
sne besedilo ‘URADNO PREGLEDANO’ in žig imenovanega
organa.

Če imenovani organ pri pregledu pred prometom ugo-
tovi, da semenski krompir ne ustreza zahtevam tega pravilni-
ka, zavrne neustrezno partijo semenskega krompirja tako,
da za to partijo ne izda spričevala o semenskem krompirju.
Registrirani pridelovalec oziroma registrirani dodelovalec mo-
ra imenovanemu organu vrniti vse uradne etikete, ki so bile
izdane za zavrnjeno partijo semenskega krompirja.

Registrirani pridelovalec oziroma registrirani dodelova-
lec lahko zavrnjeno partijo semenskega krompirja ponovno
dodela in po dodelavi zahteva izdajo novih uradnih etiket in
prijavi ponovni pregled pred prometom v skladu z 20. čle-
nom tega pravilnika.

Če imenovani organ ugotovi, da po ponovni dodelavi
semenski krompir še vedno ne ustreza zahtevam tega pravil-
nika, dokončno zavrne neustrezno partijo semenskega krom-
pirja. Registrirani pridelovalec oziroma registrirani dodelova-
lec mora krompir izločenih partij odstraniti iz skladišča se-
menskega krompirja.

Imenovani organ obvesti kmetijsko in fitosanitarno in-
špekcijo o zavrnjenih partijah semenskega krompirja skupaj
z razlogi za zavrnitev.

22. člen
(izdaja spričevala o semenskem krompirju in deklaracije

o kakovosti semenskega krompirja)
Imenovani organ izda za vsako partijo semenskega

krompirja, za katero je bilo s pregledom pred prometom iz
21. člena tega pravilnika ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje
za promet, spričevalo o semenskem krompirju. Spričevalo
izda najkasneje 3 dni po opravljenem pregledu.

Registrirani pridelovalec oziroma registrirani dodelova-
lec izda na podlagi spričevala iz prejšnjega odstavka dekla-
racijo o kakovosti semenskega krompirja na obrazcu, ki je
kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika.

23. člen
(pogoji za promet uvoženega semenskega krompirja)

Uvoženi semenski krompir lahko da v promet registrira-
ni dodelovalec, če:

– je bil pridelan v okviru uradne nacionalne sheme
potrjevanja, ki je enakovredna shemi potrjevanja, predpisani
s tem pravilnikom, in ki zagotavlja, da semenski krompir
ustreza pogojem za promet v Republiki Sloveniji,

– je zapakiran in uradno označen na način, ki ga dolo-
ča ta pravilnik,

– je imenovani organ opravil pregled pred prometom in
zanj izdal spričevalo o semenskem krompirju,

– je registrirani dodelovalec zanj izdal deklaracijo o
kakovosti semenskega krompirja na predpisanem obrazcu.

24. člen
(pregled pred prometom, izdaja uradnih etiket in spričevala
o semenskem krompirju ter izdaja deklaracije o kakovosti

semenskega krompirja za uvoženi semenski krompir)
Uvoženi semenski krompir mora biti pred prometom

pregledan v skladu z 21. členom tega pravilnika in označen
z uradnimi etiketami iz 20. člena tega pravilnika.

Imenovani organ opravi uradni pregled pred prometom
na podlagi pisne prijave registriranega dodelovalca, ki je
semenski krompir uvozil. Prijava je obenem zahtevek za
izdajo uradnih etiket za uvoženi semenski krompir.

V prijavi iz prejšnjega člena navede registrirani pridelo-
valec oziroma dodelovalec naslednje podatke o semenskem
krompirju:

– oznako registriranega dodelovalca – uvoznika,
– izvoznika,
– državo, v kateri je bil semenski krompir pridelan,
– uradni organ, ki je izdal uradne etikete oziroma spri-

čevalo o semenskem krompirju,
– sorto, kategorijo in stopnjo,
– številko partije,
– vrsto in velikost embalaže, neto maso v embalažni

enoti;
– zahtevano število etiket in način zapiranja embalaže,
– lokacijo obrata in predvideni čas priprave semenske-

ga krompirja za promet,
– če je bil semenski krompir tretiran, tudi fitofarmacevt-

sko sredstvo.
Prijavi mora priložiti kopijo spričevala o semenskem

krompirju oziroma drugega ustreznega dokumenta, ki ga je
izdal uradni organ za potrjevanje v državi, v kateri je bil
semenski krompir nazadnje potrjen.

Ob pregledu imenovani organ:
– preveri, ali so v zvezi s skladiščenjem smiselno izpol-

njene zahteve iz četrtega in šestega odstavka 14. člena tega
pravilnika,
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– preveri količine uvoženega semenskega krompirja,
pripravljenega za promet,

– od vsake partije odvzame vzorec, da ugotovi, ali se-
menski krompir ustreza zahtevam za potrditev in ali so izpol-
njeni pogoji za promet iz 17. člena tega pravilnika, in

– odvzame vzorce za naknadno kontrolo.
Embalažo, ki je bila že uradno označena in zaplombira-

na in ji je bila pri vzorčenju odstranjena uradna etiketa,
imenovani organ ponovno zapre, na uradno etiketo pa odti-
sne besedilo ‘URADNO PREGLEDANO’ in žig imenovanega
organa.

Če so izpolnjeni pogoji za promet uvoženega semena
po tem pravilniku, izda imenovani organ registriranemu do-
delovalcu uradne etikete in spričevalo o semenskem krom-
pirju iz 22. člena tega pravilnika. Na podlagi izdanega spri-
čevala o semenskem krompirju izda registrirani dodelovalec
deklaracijo o kakovosti semenskega krompirja.

Če imenovani organ pri pregledu pred prometom ugo-
tovi, da uvoženi semenski krompir ne ustreza zahtevam tega
pravilnika, zavrne neustrezno partijo semenskega krompirja
tako, da za to partijo ne izda uradnih etiket in spričevala o
semenskem krompirju. Imenovani organ obvesti kmetijske-
ga in fitosanitarnega inšpektorja o zavrnitvi partije semen-
skega krompirja.

Registrirani dodelovalec lahko zavrnjeno partijo semen-
skega krompirja ponovno dodela tako, da ustreza zahtevam
za promet po tem pravilniku. Po dodelavi lahko zahteva
izdajo novih uradnih etiket in prijavi ponovni pregled pred
prometom v skladu z 20. členom tega pravilnika. Če imeno-
vani organ pri ponovnem pregledu ugotovi, da semenski
krompir še vedno ne ustreza predpisanim zahtevam, posto-
pa v skladu s šestim in sedmim odstavkom 21. člena tega
pravilnika.

25. člen
(ponovno zapiranje in označevanje)

Semenskega krompirja, ki je bil uradno označen in
zaplombiran po tem pravilniku, ni mogoče ponovno uradno
označevati in zaplombirati brez vednosti imenovanega or-
gana.

Če registrirani pridelovalec oziroma registrirani dodelo-
valec prepakira pred tem že uradno zaprto in označeno
partijo oziroma del te partije semenskega krompirja, ne sme
uporabiti starih uradnih etiket za označitev. V tem primeru
mora zahtevati izdajo novih uradnih etiket v skladu z 20.
členom tega pravilnika. Zahtevku za izdajo novih uradnih
etiket mora priložiti etikete, ki so bile izdane za partijo se-
menskega krompirja, ki jo želi prepakirati.

Imenovani organ opravi pregled prepakiranega semen-
skega krompirja pred prometom in če so izpolnjeni pogoji za
promet po tem pravilniku, izda za prepakirani semenski krom-
pir novo spričevalo o semenskem krompirju.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
(prehodne določbe)

Do izbire imenovanega organa po tem pravilniku oprav-
lja njegove naloge Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Ne glede na določbe prvega in petega odstavka
6. člena, četrtega odstavka 9. člena in tretjega odstavka
11. člena tega pravilnika se v letu 2001 štejejo kot ustrezne
naslednje priloge:

– namesto poročila o opravljenem testiranju vzorcev
zemlje na prisotnost krompirjevih cistotvornih ogorčic: izvid
laboratorijske analize, ki jo je opravil Kmetijski inštitut Slove-
nije ali drug pooblaščen laboratorij, ki ga je pooblastilo
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, po predpisih, ki so glede
obveznega testiranja na prisotnost krompirjevih cistotvornih
ogorčic veljali pred uveljavitvijo tega pravilnika,

– namesto poročila o potrjevanju pridelave semen-
skega krompirja: potrdilo o potrditvi semenskega posevka
in zapisnik o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov,
objektov za pridelovanje semena in sadilnega materiala
kmetijskih in gozdnih rastlin, ki ju je izdal Kmetijski inštitut
Slovenije po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega
pravilnika,

– namesto spričevala o semenskem krompirju: dekla-
racija o kakovosti semena, ki jo je izdal registrirani dodelo-
valec po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega pra-
vilnika.

Prehodni določbi iz druge in tretje alinee prejšnjega
odstavka veljata v primeru pridelave semenskega krompirja,
pri kateri je bilo uporabljeno seme krompirja, pridelano v
letu 2000 v Republiki Sloveniji.

27. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se za semenski
krompir prenehajo uporabljati:

– pravilnik o obveznem zdravstvenem pregledu posev-
kov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in
gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 52/86);

– pravilnik o kakovosti semena kmetijskih rastlin (Urad-
ni list SFRJ, št. 47/87, 60/87, 37/88, 55/88, 81/89,
Uradni list RS, št. 1/95, 59/99);

– pravilnik o enotnih metodah strokovne kontrole pri-
delovanja kmetijskega semena (Uradni list SRS, št. 36/74).

28. člen
(uveljavitev pravilnika)

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

Št. 321-08-300/00
Ljubljana, dne 22. novembra 2000.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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PRILOGA 1: Metoda vzdrževalne selekcije in pridelovanje predosnovnega semena po metodi in vitro ali s klonsko
selekcijo

1. Cilj

Za zagotavljanje kakovostnega predosnovnega semenskega krompirja, ki je sortno pristen in v katerem določeni škodljivi
organizmi niso prisotni oziroma so prisotni v predpisanih mejah, mora vzdrževalec sorte izvajati vzdrževalno selekcijo,
predpisano s to metodo. Predpisana metoda vzdrževalne selekcije je del postopka potrjevanja semenskega krompirja.

2.  Vzdrževalna selekcija in pridelava predosnovnega semena po metodi in vitro

2.1. Izbor kandidatk za izvorne rastline

Kandidatke za izvorne rastline lahko izberemo iz semenskega nasada, za katerega je bil uporabljen potrjen semenski
krompir  kategorije predosnovno seme stopnje S ali višje vzgojne stopnje. Pri novih sortah izberemo kandidatke za izvorne
rastline iz najkakovostnejšega žlahtniteljskega materiala. Odberemo lahko gomolje ali rastline, ki morajo biti na pogled
sortno pristni. Na odbranih rastlinah ali gomoljih ne sme biti nikakršnih znamenj prisotnosti bakterijskih, glivičnih ali virusnih
škodljivih organizmov.

2.2. Potrditev izvornih rastlin

Če smo odbrali gomolje, jih najprej posadimo in iz njih vzgojimo rastline. Odbranim rastlinam in rastlinam, ki so zrasle iz
odbranih gomoljev, odstranimo rastne vršičke in jih po sterilizaciji prenesemo v in vitro pogoje. Po vnosu v in vitro pogoje
testiramo kandidatke za izvorne rastline na prisotnost škodljivih organizmov, navedene v zahtevah za potrditev v točki A.2.

Vzorce rastlin kandidatk za testiranje na prisotnost navedenih škodljivih organizmov odvzame imenovani organ v prisotnosti
fitosanitarnega inšpektorja. Odvzete vzorce testira pooblaščeni diagnostični laboratorij.

Če se s testiranjem potrdi prisotnost katerega koli škodljivega organizma, se kandidatke za izvorne rastline zavrže in uniči.
Kandidatke za izvorne rastline, pri katerih so vsi rezultati testov negativni, se potrdijo kot izvorne rastline, če so izpolnjene
zahteve za izvorni material iz točke A. zahtev za potrditev semenskega krompirja.

2.3. Razmnoževanje rastlin in vitro

Posamezne potrjene izvorne rastline prenesemo v laboratorij v posebne prostore, ki so namenjeni izključno razmnoževanju
rastlin in vitro. Prostori morajo zagotavljati aseptične (sterilne) pogoje za delo, da ostanejo rastline, ki se razmnožujejo,
proste vseh škodljivih organizmov v skladu z zahtevami za izvorni material iz točke A. zahtev za potrditev.

Vsaka rastlina kandidatka in njeno potomstvo, razmnoženo in vitro, predstavlja svoj izvor. Izvore razmnožujemo ločeno na 4
do 6 tednov tako, da del rastline razrežemo na nodije, iz katerih vzgojimo rastlinice ali mikrogomolje. Razmnoževanje ne sme
potekati tako, da se tvorijo kalusi. Izvore obnavljamo vsake 2 do 3 leta.

Med razmnoževanjem rastlin in vitro jemlje imenovani organ vzorce rastlin za testiranje na prisotnost škodljivih organizmov iz
točke A.2. zahtev za potrditev. Vzorčenje opravi najmanj dvakrat letno. Prisotnost škodljivih organizmov ugotavljajo poo-
blaščeni diagnostični laboratoriji. Če se s testiranjem potrdi prisotnost katerega koli škodljivega organizma, se ves material,
razmnožen iz posameznega izvora, zavrže in uniči.

Sortno pristnost preverjamo najmanj vsaki dve leti. Imenovani organ pošlje vzorce za testiranje sortne pristnosti strokovni
instituciji, pooblaščeni za testiranje RIN, ki v poskusu posadi vsaj po 10 rastlin, razmnoženih iz posameznega izvora, in 10
rastlin, razmnoženih iz varstvenega vzorca semenskega materiala. Sortna pristnost se ugotavlja s pomočjo uradnega opisa
sorte, ki je bil podlaga za vpis sorte v sortno listo.
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2.4. Pridelava predosnovnega semena po metodi in vitro

Rastline in mikrogomolje, ki smo jih razmnožili in vitro, posadimo v zaščiten prostor (rastlinjak, plastenjak, mrežnik), ki naj bo
zgrajen tako, da preprečuje dostop prenašalcem virusnih bolezni. Pred sajenjem moramo izvesti ukrepe, s katerimi
zagotovimo, da v substratu oziroma v zemlji niso prisotni škodljivi organizmi iz točke 3.A zahtev za potrditev. Prisotnost
krompirjevih cistotvornih ogorčic v zemlji oziroma v substratu  preverimo s testiranjem vzorcev, ki ga opravi diagnostični
laboratorij. Rastline in mikrogomolje enega izvora sadimo ločeno, tako da predstavlja vsak izvor svoj semenski nasad. Če
sadimo rastline in mikrogomolje istega izvora v različnih objektih, so to različni semenski nasadi.

Med rastjo izvajamo v nasadih priporočene agrotehnične ukrepe in ukrepe za preprečevanje pojava, razvoja in širjenja
oziroma prenosa škodljivih organizmov, kot so: uporaba ustreznih fitofarmacevtskih sredstev, uporaba zaščitnih oblačil,
razkuževanje ali menjava obleke in obutve, razkuževanje orodja in opreme, uporaba vode iz vodovoda.

Iz rastlin in mikrogomoljev pridelamo minigomolje, ki jih lahko v zaščitenem prostoru še enkrat razmnožimo in ob ustrezni
tehnologiji ponovno pridelamo minigomolje.

Kontrolo zdravstvenega stanja nasadov in potrjevanje pridelave minigomoljev v zaščitenem prostoru izvaja imenovani organ.
Vizualno ugotavlja prisotnost škodljivih organizmov, navedenih v zahtevah za potrditev semenskega krompirja v točki B.I. in v
razpredelnici 1. točke B.II. (predosnovno seme stopnje IS). Iz vsakega nasada naključno odvzame vzorce najmanj 20%
rastlin za testiranje na prisotnost virusov PVA, PVM, PVS, PVX, PVY in PLRV. Pri tem lahko posamezne odvzete vzorce združi
v združene vzorce. Po izkopu odvzame vzorce minigomoljev za naknadno kontrolo zdravstvenega stanja po izkopu.
Minigomolji, pridelani v prvem ali v drugem letu, se potrdijo kot predosnovno seme stopnje IS, če ustrezajo zahtevam za
potrditev.

3. Vzdrževalna selekcija in pridelava predosnovnega semena s klonsko selekcijo

Postopek pridelave predosnovnega semena s klonsko selekcijo se prične z odvzemom kandidatk za izvorne rastline iz
semenskega nasada, v katerem se prideluje semenski krompir najmanj kategorije predosnovno seme stopnje S2. Kriteriji za
izbiro so enaki kot kriteriji za izbiro rastlin kandidatk za izvorne rastline, navedeni v točki 2.1. Kandidatke za izvorne rastline
testiramo oziroma vizualno ugotovimo prisotnost škodljivih organizmov iz točke 2.2.

Potrjene izvorne rastline razmnožujemo ločeno. Iz vsake izvorne rastline pridelamo v prvem letu klon I., nato klon II. in v
tretjem letu klon III. Kloni III. se združijo kot združeni kloni III.

Imenovani organ izvaja preglede nasadov klona I., klona II. in klona III., in sicer enako kot pri potrjevanju pridelave
semenskega krompirja. Vizualno ugotavlja prisotnost škodljivih organizmov, navedenih v zahtevah za potrditev semenskega
krompirja v točk B.I. in v razpredelnici 1. točke B.II.  za predosnovno seme stopnje IS. Če se v nasadu klona I., klona II. ali
klona III. ugotovi ena okužena rastlina, se cel klon izloči. Pri posameznih klonih se kontrola zdravstvenega stanja po izkopu
ne izvaja, vzorec za naknadno kontrolo zdravstvenega stanja po izkopu se odvzame iz združenih klonov III. Združeni kloni III.
se potrdijo praviloma kot predosnovno seme stopnje S1, lahko pa tudi nižje stopnje, če zahteve za potrditev v stopnjo S1
niso izpolnjene.

4. Metode testiranja vzorcev zemlje oziroma substrata, rastlin in gomoljev

Za testiranje na prisotnost škodljivih organizmov v vzorcih zemlje oziroma substrata, rastlin ali gomoljev se uporabljajo
metode, ki jih priporoča Evropska in mediteranska organizacija za varstvo rastlin (EPPO) oziroma druge mednarodno
priznane metode.

5. Vodenje evidenc

V vseh fazah vzdrževalne selekcije vodimo evidence o izvedenih postopkih in ukrepih, o vzorčenjih in rezultatih testiranj na
prisotnost škodljivih organizmov ter o številu vzgojenih rastlin ali mikrogomoljev, o številu  pridelanih minigomoljev. Evidence
se vodijo posebej za vsak izvor oziroma za vsak semenski nasad v zaščitenem prostoru. Evidence je potrebno dati v pregled
imenovanemu organu pri potrjevanju izvornega semena.
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PRILOGA 2.: Postopki in metode dela pri potrjevanju semenskega krompirja – pregledi semenskih nasadov,
pregled partij semenskega krompirja pred prometom

Potrjevanje pridelave semenskega krompirja kategorij osnovno seme in certificirano seme opravlja en potrjevalec, kategorije
predosnovno seme pa dva potrjevalca.

A. Pregledi semenskih nasadov

1. Postopki

Pregled semenskega nasada obsega pregled dokumentacije in evidenc, preglede semenskega nasada in zemljišč v
100-metrskem izolacijskem pasu, pregled morebitnih drugih nasadov krompirja, ki pripadajo mestu pridelave, odvzem
vzorcev rastlin in zemlje v primeru suma na prisotnost škodljivih organizmov, odvzem vzorcev gomoljev za kontrolo
zdravstvenega stanja po izkopu ter sestavo zapisnika o opravljenih pregledih. Pri pridelovanju semenskega krompirja pod
prekrivno tkanino stopnje IS opravi potrjevalec preglede v skladu z možnostmi, ki jih prekrivalo dopušča.

1.1. Pregled dokumentacije

Pregled dokumentacije sestoji iz pregleda:
– dokazil o poreklu uporabljenega semena (spričeval o semenskem krompirju oziroma drugih uradnih dokumentov o

semenskem krompirju, uradnih etiket, poročil o potrjevanju pridelave semenskega krompirja),
– dokazil, da se semenski krompir prideluje na površinah, ki so bile predhodno pregledane na prisotnost krompir-

jevih cistotvornih ogorčic (poročil o opravljenem testiranju vzorcev zemlje),
– evidenc o nasadu, uporabljeni tehnologiji pridelave in izvedenih agrotehničnih in drugih ukrepih v nasadu.

1.2. Pregledi semenskega nasada in 100-metrskega izolacijskega pasu

V vsakem semenskem nasadu se opravijo najmanj štirje pregledi. Potrjevalec prilagodi čas in obseg posameznega pregleda
razvojni fazi rastlin v nasadu. Glede na stanje nasada opravi po potrebi dodatne preglede. Pri posameznem pregledu
semenskega nasada in 100-metrskega izolacijskega pasu lahko potrjevalec:

– ugotovi dejansko površino semenskega nasada in preveri, ali je bilo celotno zemljišče, na katerem je semenski
nasad, predhodno pregledano na prisotnost krompirjevih cistotvornih ogorčic v zemlji,

–  ugotovi gostoto saditve (priporočena gostota saditve je 55 do 60.000 rastlin/ha, odvisno od sorte) in preveri, ali so
bili gomolji pred sajenjem rezani,

–  ugotovi odstotek praznih mest in oceni izenačenost nasada,
–  ugotovi sortno pristnost in čistost,
–  preveri izolacijo semenskega nasada,
–  vizualno ugotovi zdravstveno stanje (prisotnost škodljivih organizmov) v nasadu in v 100-metrskem izolacijskem

pasu,
–  iz nasada ali 100-metrskega izolacijskega pasu odvzame vzorce zemlje, rastlin oziroma gomoljev za testiranje na

prisotnost škodljivih organizmov,
–  oceni splošno stanje semenskega nasada in zapleveljenost,
–  preveri, če so bili v semenskem nasadu odrejeni ukrepi pravočasno in pravilno izvedeni,
–  izvede poskusni izkop gomoljev, da ugotovi njihovo zdravstveno stanje, določi rok za uničenje krompirjevke in

oceni pridelek semenskega krompirja,
–  ugotovi, ali je bilo uničenje krompirjevke izvedeno, in oceni kakovost in pravočasnost uničenja oziroma
–  odvzame vzorce gomoljev za kontrolo zdravstvenega stanja po izkopu semenskega krompirja.

1.3. Drugi pregledi

Na mestu pridelave lahko potrjevalec opravi še naslednje preglede:
–  pregled morebitnih drugih nasadov krompirja, ki pripadajo mestu pridelave,
–  pregled skladišča semenskega krompirja.
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2. Metode

2.1. Ugotavljanje izolacije semenskega nasada

Izolacijo semenskega nasada ugotovi potrjevalec tako, da v 100-metrskem izolacijskem pasu pregleda zlasti morebitne
druge nasade krompirja in gostiteljske rastline za krompirjeve škodljive organizme. Izolacija semenskega nasada je ustrezna,
če nasadi krompirja v 100-metrskem izolacijskem pasu glede prisotnosti škodljivih organizmov ustrezajo zahtevam za
certificirano seme stopnje A, navedenim v zahtevah za potrditev semenskega krompirja v točki B.I. in v razpredelnici 1. točke
B.II.

2.2. Ugotavljanje sortne čistosti, odstotka rastlin z znamenji škodljivih organizmov, gostote saditve in odstotka praznih mest,
določitev kontrolnih enot

Sortno čistost, odstotek rastlin z znamenji škodljivih organizmov, gostoto saditve in odstotek praznih mest ugotovi potrjeva-
lec na kontrolni enoti. Kontrolna enota je naključno izbran del nasada s 400 rastlinami krompirja, in sicer tako, da
posamezna vrsta v kontrolni enoti šteje od 20 do 40 rastlin, odvisno od dolžine in širine nasada.

Kontrolne enote določi potrjevalec na različnih mestih nasada tako, da predstavljajo povprečje nasada. Število kontrolnih
enot, ki jih določi in pregleda, je odvisno od velikosti nasada. V nasadih, velikih do 5 ha, pregleda najmanj eno kontrolno
enoto na hektar, v nasadih, večjih od 5 ha, pregleda vsaj 6 kontrolnih enot.

Mesta v semenskem nasadu, kjer so rasle okužene rastline krompirja, ki so bile pred pregledom odstranjene iz nasada, šteje
potrjevalec kot prazna mesta.

Mesta, kjer so po odstranitvi okuženih rastlin v tleh ostali gomolji, šteje potrjevalec kot močno okužene rastline.

2.3. Odvzem vzorcev gomoljev semenskega krompirja za kontrolo zdravstvenega stanja po izkopu

Potrjevalec odvzame vzorce gomoljev semenskega krompirja za kontrolo zdravstvenega stanja po izkopu najkasneje do
1. avgusta. Vzorce odvzame praviloma v skladišču, lahko pa tudi iz semenskega nasada, če vzorčenje v skladišču zaradi
neizkopanega krompirja še ni mogoče.

Potrjevalec odvzame reprezentativni vzorec za kontrolo po izkopu v skladišču tako, da iz vsake partije semenskega
krompirja odvzame enega ali več vzorcev po 110 gomoljev. Število vzorcev je odvisno od velikosti partije in od kategorije
semenskega krompirja. Pri predosnovnem semenu stopnje S1 in S2 ter pri osnovnem semenu odvzame po en vzorec na
vsakih 10.000 kg, pri certificiranem semenu pa po en vzorec na vsakih 20.000 kg. Vzorce jemlje iz naključno izbranih
skladiščnih enot (zabojnikov, zabojev, vreč), in sicer po 10 gomoljev iz enote, če jemlje vzorce iz večjih zabojev ali
zabojnikov (po 700 do 1000 kg), oziroma po 5 gomoljev, če jemlje vzorce iz vreč ali manjših zabojev.

Reprezentativni vzorec za kontrolo po izkopu odvzame iz semenskega nasada tako, da  odvzame enega ali več vzorcev po
110 gomoljev, in sicer po en gomolj od naključno izbranih rastlin na različnih mestih nasada, pri čemer morajo biti zajete tudi
rastline v robnih vrstah, ki so v bližini drugih nasadov krompirja. Število odvzetih vzorcev je odvisno od površine nasada in od
kategorije semenskega krompirja. Pri predosnovnem semenu stopnje S1 in S2 ter pri osnovnem semenu odvzame
2 vzorca, če je površina semenskega nasada do 1 ha, 3 vzorce iz nasada velikosti od 1 do 3 ha, 5 vzorcev iz nasada
velikosti od 3 do 10 ha. Iz nasada, ki je večji od 10 ha, odvzame najmanj 6 vzorcev.  Pri certificiranem semenu odvzame
1 vzorec iz nasada velikosti do 1 ha, 2 vzorca iz nasada velikosti 1 do 3 ha, 5 vzorcev iz nasada velikosti od 3 do 10 ha, iz
nasada, ki je večji od 10 ha, pa najmanj 6 vzorcev.

Pri predosnovem semenu stopnje IS (pridelava minigomoljev v zaščitenem prostoru) se iz vsakega semenskega nasada
oziroma iz vsake partije semena odvzame po 1 vzorec po 110 gomoljev na do 20.000 gomoljev oziroma po 2 vzorca po
110 gomoljev pri večjem številu gomoljev.

2.4. Ugotavljanje zdravstvenega stanja semenskega krompirja po izkopu

S posebnim nožem izrežemo apikalni del gomoljev in jih za 15 minut potopimo v raztopino giberelinske kisline (1 ppm GA3),
da prekinemo obdobje mirovanja. Za tretiranje 100 gomoljev porabimo 1,5 ml raztopine. Gomolje, ki smo jih čez noč
posušili, posadimo tako, da so gomolji enega vzorca nedvoumno ločeni od gomoljev drugega vzorca. Posamezne gomolje
istega vzorca posadimo ločeno v lonce ali v zemljo v razmaku vsaj 10 cm.
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Gomolje sadimo v začetku avgusta. Ko so rastline primerno razvite, ugotavljamo vizualno na vseh vzorcih prisotnost
škodljivih organizmov, navedenih v Zahtevah za potrditev v točki B. I. in v razpredelnici 1. točke B.II. Preglede opravimo dva
do trikrat. Pri vzorcih, odvzetih iz osnovnega semena, opravimo tudi testiranje na prisotnost virusov PLRV in PVY. Pri vzorcih,
odvzetih iz predosnovnega semena, je poleg vizualnega ugotavljanja škodljivih organizmov obvezno testiranje na viruse PVA,
PVM, PVS, PVX, PVY in PLRV.

Vsa testiranja opravi diagnostični laboratorij.

B. Pregled partij semenskega krompirja pred prometom – postopek in metode

1. Postopek

Potrjevalec pregleda vsako partijo dodelanega semenskega krompirja. Pri pregledu odvzame vzorce gomoljev, da ugotovi,
ali semenski krompir ustreza zahtevam za promet.

Pregled partije dodelanega semenskega krompirja pred prometom obsega:
– pregled dokumentacije in evidenc,
– pregled skladišča in odvzem vzorcev gomoljev,
– ugotavljanje prisotnosti škodljivih organizmov na gomoljih, poškodb oziroma deformacij gomoljev,
– ugotovitev izpolnjevanja drugih zahtev za potrditev partij semenskega krompirja,
– sestavo zapisnika o opravljenem pregledu.

2. Metoda

Odvzem in pregled vzorcev gomoljev semenskega krompirja

Vzorci gomoljev se iz partije dodelanega semenskega krompirja odvzamejo po naslednjih pravilih:
–  če je enota pakiranja v partiji semenskega krompirja neto mase do vključno 50 kg (vreče), se pregleda vsaka

dvajseta enota, praviloma ne manj kot 3 in ne več od 10 enot;
–  če so vreče naložene na paletah, se pregleda ena naključno izbrana vreča na paleto (vreče na paleti se po potrebi

preložijo, da se omogoči dostop do naključno izbrane vreče);
–  če je enota pakiranja v partiji semenskega krompirja neto mase nad 50 kg, se pregleda vsaka četrta enota,

praviloma ne manj kot 2 in ne več kot 5 enot; zagotovljen mora biti dostop do vseh pakirnih enot.

Iz vsake pregledane enote pakiranja se odvzame vzorec 200 gomoljev, preveri velikost gomoljev in ugotovi delež primesi,
gomoljev drugih sort, poškodovanih oziroma deformiranih gomoljev ter gomoljev, na katerih so prisotni škodljivi organizmi.
Pred pregledom je potrebno gomolje oprati z vodo. Za ugotavljanje določenih škodljivih organizmov oziroma napak v mesu
gomoljev se prereže najmanj 100 gomoljev.

C. Naknadna kontrola

Praviloma se za vsako partijo dodelanega semenskega krompirja, ki je bila pregledana pred prometom, iz odvzetih vzorcev
oblikuje vzorec 110 gomoljev za naknadno kontrolo. V naslednji vegetacijski sezoni se od tega vzorca posadi po 100
gomoljev v vegetacijskem poskusu. Posamezen vzorec se posadi na parcelico, v štiri vrste po 25 rastlin, gostota saditve je
5 rastlin/m2. Priprava tal in tehnologija pridelovanja naj bo v skladu s priporočeno tehnologijo pridelovanja krompirja v
Sloveniji. Ocenjevanje rastlin naj poteka v času, ko so škodljivi organizmi na rastlinah najbolje vidni, vendar pred pojavom
primarnih okužb z virusi. Imenovani organ ugotovi sortno pristnost, sortno čistost, vznik, odstotek rastlin z znamenji črne
noge, bele noge, virusa zvijanja krompirjevih listov, težkega in lahkega mozaika. Po potrebi se opravi testiranje rastlin na
prisotnost virusov PVA, PVM, PVS, PVX, PVY, PLRV.

Rezultati naknadne kontrole se objavijo v publikaciji, ki jo izda imenovani organ.
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PRILOGA 3:  Zahteve za potrditev semenskega krompirja

A. Zahteve za izvorni material

1. Izvorni material za pridelovanje predosnovnega semenskega krompirja (izvorne rastline ter rastline in mikrogomolji,
vzgojeni in vitro) mora biti sortno pristen, brez znamenj prisotnosti katerihkoli bakterijskih, glivičnih ali virusnih
škodljivih organizmov.

2. Z obveznim testiranjem kandidatk za izvorne rastline in s periodičnim testiranjem izvornega materiala oziroma z
vizualnim pregledom mora biti ugotovljeno, da v njem niso prisotni naslednji škodljivi organizmi:

– bakterije Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Erwinia spp.

– virusi in viroidi  PSTVd, PLRV,  PVA, PVM, PVS, PVX, PVY, PVV, TBRV, AMV, CMV, PAMV, PMTV, TMV, TNV,
TRV, ToMV, TSWV, Potato latent virus in TVNV.

3. V substratih, ki se uporabljajo pri razmnoževanju izvornega materiala, ne smejo biti prisotne ogorčice Globodera
rostochiensis, Globodera pallida, Ditylenchus destructor, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax in gliva
Synchytrium endobioticum.

4. Pri preverjanju sortne pristnosti ne smejo biti ugotovljene rastline z lastnostmi, ki bistveno odstopajo od uradnega
opisa sorte.

Razlaga oznak virusov, imena škodljivih organizmov, njihove razvrstitev v skupine oziroma bolezni, ki jih povzročajo, so
navedene v točki C. te priloge.

B. Zahteve za semenske nasade in za partije semenskega krompirja v prometu

I. Škodljivi organizmi, ki v zemljišču, v semenskih nasadih in v partijah semenskega krompirja v prometu ne smejo biti prisotni

1. S testiranjem v diagnostičnem laboratoriju mora biti potrjeno, da v zemljišču niso prisotne krompirjeve cistotvorne
ogorčice Globodera rostochiensi in Globodera pallida.

2. V semenskih nasadih, v zemljišču in v partijah semenskega krompirja v prometu ne smejo biti prisotni:
– bakterije: Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in Ralstonia solanacearum,
– glive: Synchytrium endobioticum,
– virusi in viroidi: neevropski virusi, Potato spindle tuber viroid (PSTVd),
– ogorčice: Globodera rostochiensis, Globodera pallida, Ditylenchus destructor, Meloidogyne chitwoodi in

Meloidogyne fallax,
– žuželke: Phthorimaea operculella.

3. V semenskih nasadih, oziroma v zemljiščih ali v partijah semenskega krompirja v prometu ne smejo biti prisotni
škodljivi organizmi iz seznamov škodljivih organizmov, ki na določenem območju še niso prisotni oziroma je njihova
prisotnost posebej nadzorovana in je krompir lahko njihov pomemben gostitelj, kot so Phoma andina, Puccinia
pitteriana, Thechaphora solani, Potato stolbur phytoplasma in Tomato spotted wilt tospovirus (TSWV).

II. Škodljivi organizmi, ki so v semenskih nasadih in v partijah semenskega krompirja v prometu lahko prisotni do določenega
odstotka, in druge zahteve za potrditev

1. Z vizualnimi pregledi semenskih nasadov mora biti ugotovljeno, da so škodljivi organizmi v semenskih nasadih prisotni
največ do odstotka, določenega za posamezno kategorijo in stopnjo semenskega krompirja v razpredelnici 1
(Zahteve za potrditev pridelave semenskega krompirja), in da so izpolnjene druge minimalne zahteve, določene v
razpredelnici 1 za potrditev semenskega krompirja v določeno kategorijo in stopnjo.
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2. S kontrolo zdravstvenega stanja po izkopu mora biti ugotovljeno, da virusi, določeni v razpredelnici 1 v 2. točki,
niso prisotni nad odstotkom, določenim v tej razpredelnici za posamezno kategorijo in stopnjo. Zdravstveno stanje
ugotavljamo vizualno, pri predosnovnem in pri osnovnem semenu pa tudi s testiranjem.  Pri predosnovnem semenu
določamo s testiranjem prisotnost virusov PVA, PVM, PVS, PVX, PVY, PLRV, pri osnovnem semenu pa samo PVY in
PLRV. Pri certificiranem semenu se prisotnost virusov ugotavlja s testiranjem le izjemoma.

3. Pri pregledu pred prometom mora biti ugotovljeno, da so za posamezno kategorijo in stopnjo semenskega
krompirja izpolnjene zahteve, navedene v razpredelnici 2 (Zahteve za partije semenskega krompirja v prometu).

Razlaga oznak virusov, imena škodljivih organizmov, njihove razvrstitev v skupine oziroma bolezni, ki jih povzročajo, so
navedene v točki C. te priloge.

C. Oznake virusov, imena škodljivih organizmov, razvrstitev škodljivih organizmov v skupine in bolezni, ki jih
škodljivi organizmi povzročajo

1. Bakterije:

–  Ralstonia solanacearum (Smith, 1896) Yabbuchi et al.) – rjava gniloba krompirja,
–  Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.) – obročkasta gniloba krompir-

ja,
–  Erwinia carotovora subsp. atroseptica (van Hall) Dye), Erwinia.carotovora subsp. carotovora  (Jones) Bergey et al. in

Erwinia chrysantemi Burkholder et al. – črna noga in mehka gniloba krompirjevih gomoljev.

2. Glive:

–  Synchitrium endobioticum (Schilb.) Perc. – krompirjev rak,
–  Thanatephorus cucumeris (Frank.) Donk (=Rhisoctonia solani Kühn) – bela noga,
–  Pythium ultimum Trow. – mokra gniloba krompirjevih gomoljev,
–  Fusarium spp. – bela trohnoba krompirja,
–  Phytophthora infestans de Bary – krompirjeva plesen,
–  Streptomyces scabies (ex Thaxter, 1892) – navadna krastavost krompirja,
–  Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. – prašnata krastavost,
–  Colletotrichum coccodes (Wallr.) Hughes – črna pikavost gomoljev,
–  Spondylocladium atrovirens Harz. – srebrolikost,
–  Verticilium albo-atrum Reinke in Berth,
–  Verticilium dahliae Kleb,
–  Phoma andina Turkensteen,
–  Thecaphora solani Barrus,
–  Puccinia pitteriana Hennings.

3. Virusi, viroidi in fitoplazme:

–  PSTVd (Potato spindle tuber viroid) – viroid vretenatosti krompirja,
–  PLRV (Potato leafroll luteovirus) – virus zvijanja krompirjevih listov,
–  PVA (Potato A potyvirus) – krompirjev virus A,
–  PVM (Potato M carlavirus) – krompirjev virus M,
–  PVS (Potato S carlavirus) – krompirjev virus S,
–  PVX (Potato X potexvirus) – krompirjev virus X,
–  PVY (Potato Y potyvirus) – krompirjev virus Y,
–  TBRV (Tomato black ring nepovirus),
–  TSWV (Tomato spotted wilt tospovirus),
–  AMV (Alfalfa mosaic alfamovirus = sin. Potato Calico virus) – virus lucerninega mozaika,
–  CMV (Cucumber mosaic cucumovirus) – virus kumaričnega mozaika,
–  PAMV (Potato aucuba mosaic potexvirus) – krompirjev aukuba mozaični virus,
–  PMTV (Potato mop-top furovirus) – krompirjev mop top virus,
–  PVV (Potato V potyvirus) – krompirjev virus V,
–  TMV (Tobacco mosaic tobamovirus) – virus tobačnega mozaika,
–  TNV (Tobacco necrosis necrovirus) – tobačni nekrotični virus,
–  TRV (Tobacco rattle tobravirus) – tobačni rattle virus,
–  ToMV (Tomato mosaic tobamovirus),
–  TVNV (Tobacco veinal necrosis),
–  Potato stolbur phytoplasma.

4. Ogorčice:

–  Globodera pallida (Stone) Behrens – bela cistotvorna krompirjeva ogorčica,
–  Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens – rumena ali zlata cistotvorna krompirjeva ogorčica,
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–  Meloidogyne chitwoodi Golden et al. – kolumbijska ogorčica koreninskih šišk,
–  Meloidogyne fallax Karssen,
–  Ditylenchus destructor Thorne.

5. Žuželke:
–  Phthorimaea operculella Zeller – krompirjev molj.
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4612. Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in
načinu zdravljenja merjascev v odobrenih
osemenjevalnih središčih

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

P R A V I L N I K
o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu

zdravljenja merjascev v odobrenih
osemenjevalnih središčih

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa rutinske diagnostične preiskave in
način zdravljenja merjascev v odobrenih osemenjevalnih sre-
diščih ter veterinarski inšpekcijski nadzor.

Merjasci, ki se vključujejo v odobreno osemenjevalno
središče, morajo izhajati iz rej oziroma vzrejnih centrov, ki so
pod stalno veterinarsko kontrolo, in biti pregledani ter prosti
bolezni, ki jih določajo predpisi, ki urejajo zdravstveno ustrez-
nost in sistematične preiskave plemenskih živali, živalskega
semena, jajčnih celic in zarodkov.

2. člen
(pomen izrazov)

V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:
1. Osemenjevalno središče je pooblaščena organiza-

cija, ki redi merjasce za pridobivanje in promet z njihovim
semenom.

2. Odobritev pomeni ugotovitev, da osemenjevalno sre-
dišče izpolnjuje predpisane veterinarsko-sanitarne pogoje.

3. Veterinar osemenjevalnega središča je strokovni de-
lavec veterinarske postaje osemenjevalnega središča, ki je
pooblaščen in odgovoren za delo ter stalno kontrolo v osem-
enjevalnem središču.

4. Pristojni organ za veterinarstvo je Veterinarska upra-
va Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).

5. Pooblaščeni laboratorij je laboratorij, ki ga pooblasti
predstojnik VURS.

6. Veterinarska registrska številka je številka, ki jo po
opravljenem postopku odobritve osemenjevalnemu sredi-
šču podeli VURS.

7. Živalsko seme je pripravljen oziroma razredčen eja-
kulat merjasca v svežem ali konzerviranem stanju (v nadalj-
njem besedilu: seme).

8. Serija semena so osemenjevalne doze, pripravljene
iz ejakulata istega merjasca, pridobljene istega dne. Če sta
isti dan pridobljena dva ali več ejakulatov istega merjasca, jih
je pred pripravo osemenjevalnih doz potrebno združiti.

9. Pošiljka semena je ena ali več serij merjaščevega
semena, za katero je bilo izdano eno zdravstveno potrdilo.

10. Država pridobivanja semena je država, v kateri se
seme pridobiva, skladišči in daje v promet.

II. RUTINSKE DIAGNOSTIČNE PREISKAVE

3. člen
(diagnostične preiskave)

Vsi merjasci v odobrenem osemenjevalnem središču
morajo biti vsaj enkrat letno pregledani na:

– tuberkulozo, in sicer z intradermalnim primerjalnim
testom, pri čemer mora biti rezultat vsakega testa negativen;

– brucelozo, in sicer z metodo reakcije vezanja kom-
plementa, kjer mora biti titer nižji od 20IE/ICFTU;

– klasično prašičjo kugo, in sicer s testom Elisa ali
serum-nevtralizacijskim testom za dokazovanje prisotnosti
virusa klasične prašičje kuge;

– bolezen Aujeszkega, in sicer s testom serumske ne-
utralizacije ali Elisa testom, s katerim se da dokazati protite-
lesa proti antigenu pri nevakciniranih prašičih, ter z Elisa
testom, ki vsebuje G1 antigen za dokazovanje G1 protiteles
pri merjascih, ki so bili vakcinirani z markirno vakcino (G1
deleted vaccine).

Vse preiskave iz druge in tretje alinee prejšnjega od-
stavka morajo biti opravljene v pooblaščenih laboratorijih.

Če je bil rezultat katerekoli preiskave iz tega pravilnika
pozitiven, je treba merjasca nemudoma premestiti iz objek-
tov za nastanitev plemenjakov v izolacijski prostor. Njegove-
ga semena ni dovoljeno dajati v promet, kot tudi ne zalog
njegovega semena od zadnjega negativnega rezultata dalje.
V promet se lahko da seme, pridobljeno šele potem, ko so
rezultati ponovnih preiskav negativni.

V primeru iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno dajati v
promet niti semena ostalih merjascev iz takšnega osemenje-
valnega središča, če je bil rezultat katerekoli preiskave iz
tega pravilnika pozitiven. V takšnem primeru semena ni do-
voljeno pridobivati in dajati v promet, dokler se s ponovnimi
preiskavami ne dokaže, da so rezultati preiskav negativni.

4. člen
(ostale bolezni)

Merjasci v odobrenem osemenjevalnem središču mo-
rajo biti poleg bolezni iz prvega odstavka prejšnjega člena in
bolezni, ki jih določajo predpisi, ki urejajo zdravstveno ustrez-
nost in sistematične preiskave plemenskih živali, živalskega
semena, jajčnih celic in zarodkov, prosti tudi:

– stekline,
– vraničnega prisada in
– vezikularne bolezni prašičev.
Predstojnik VURS z odločbo v upravnem postopku ime-

nuje strokovno komisijo, katere dolžnost je priprava ustrez-
nih ukrepov za zatiranje in izkoreninjenje bolezni iz tretje in
četrte alinee prvega odstavka prejšnjega člena in prvega
odstavka tega člena v odobrenem osemenjevalnem sredi-
šču.

III. NAČINI ZDRAVLJENJA

5. člen
(tuberkuloza)

Merjasce je potrebno enkrat letno tuberkulinizirati. Za
tuberkulinizacijo se lahko uporabljajo le registrirani tuberku-
lini.

Če so merjasci reagirali pozitivno po intradermalnem
monotestu, se jih ponovno tuberkulinizira z intradermalnim
primerjalnim testom (po navodilih proizvajalca tuberkulina)
po 42 dneh.

Če so merjasci po intradermalnem primerjalnem testu
iz prejšnjega odstavka reagirali sumljivo, jih je potrebno po
42 dnevih ponovno tuberkulinizirati. Če tudi tokrat reakcija
ni negativna, je treba pozitivne živali izločiti.

Za ponovno pridobitev statusa tuberkuloze proste črede
merjascev morajo biti po 42 dneh od izvedbe zadnje tuber-
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kulinizacije vsi merjasci v odobrenem osemenjevalnem sre-
dišču negativni.

6. člen
(bruceloza)

Za diagnosticiranje bruceloze se lahko uporabljajo le
registrirani antigeni in primerjalni serumi.

Preiskave morajo biti opravljene v skladu z drugo alineo
prvega odstavka 3. člena tega pravilnika. Če so rezultati
preiskav na brucelozo pozitivni, je treba pozitivne živali
izločiti.

Za ponovno pridobitev statusa bruceloze proste črede
merjascev morata biti opravljeni dve naknadni preiskavi, in
sicer z metodami BBA, serumske aglutinacije in reakcije
vezanja komplementa, pri čemer morajo biti rezultati obeh
preiskav negativni. Prvo preiskavo se opravi 30 dni po izloči-
tvi zadnjega pozitivnega merjasca v odobrenem osemenje-
valnem središču, drugo pa 60 dni kasneje.

7. člen
(klasična prašičja kuga)

Preiskave na klasično prašičjo kugo morajo biti oprav-
ljene v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 3. člena tega
pravilnika.

Če so rezultati preiskav pozitivni, je treba pozitivne
živali nemudoma izločiti in nadalje postopati v skladu s pred-
pisanim načrtom ukrepov v primeru pojava klasične prašičje
kuge v Republiki Sloveniji.

IV. NADZOR

8. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika najmanj dvakrat
letno opravi veterinarska inšpekcija.

Če veterinarski inšpektor pri izvajanju tega pravilnika
ugotovi pomanjkljivosti ali nepravilnosti, VURS odobrenemu
osemenjevalnemu središču začasno ali trajno odvzame ve-
terinarsko registrsko številko, v skladu s predpisi in urejajo
veterinarstvo.

V. PREHODNI DOLOČBI

9. člen
(metoda diagnostične preiskave na brucelozo)

Metoda iz druge alinee prvega odstavka 3. člena tega
pravilnika pri rutinskih diagnostičnih preiskavah na brucelo-
zo se uporablja do vključno 31. 12. 2000. Od 1. 1. 2001
dalje se za te preiskave uporablja test BBA (Bufferes Brucel-
la antigen test).

10. člen
(prehodno obdobje)

Do sprejema ustreznih predpisov se uporabljajo za
opravljanje tuberkulinizacije, diagnosticiranje bruceloze, kla-
sične prašičje kuge in bolezni Aujeszkega metode in tehni-
ke, ki jih določi VURS in jih izda v posebni publikaciji, ki je
dosegljiva javnosti na VURS.

VI. KONČNA DOLOČBA

11. člen
(veljavnost)

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

Št. 323-02-212/00
Ljubljana, dne 27. novembra 2000.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

4613. Pravilnik o nošenju in uporabi orožja v carinski
službi

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o carin-
ski službi (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja minister za finan-
ce v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve

P R A V I L N I K
o nošenju in uporabi orožja v carinski službi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja nošenje, uporabo, hranjenje in vzdr-

ževanje orožja pooblaščenih uradnih oseb carinske službe.

2. člen
Pravico in dolžnost nositi orožje in strelivo pri opravlja-

nju nalog službe imajo:
– cariniki, razporejeni na mejne prehode, za katere

vlada določi, da opravljajo kontrolo prehajanja blaga in oseb
čez državno mejo in

– druge pooblaščene uradne osebe, ki so posebej
izpostavljene nevarnosti in ogroženosti in ki jih določi gene-
ralni direktor Carinske uprave Republike Slovenije (v nada-
ljnjem besedilu: generalni direktor).

Pooblaščene uradne osebe iz prejšnjega odstavka (v
nadaljevanju: pooblaščene uradne osebe) pridobijo pravico
do nošenja orožja in streliva na podlagi pisnega pooblastila
za nošenje orožja iz 11. člena tega pravilnika, ki se izda po
uspešno opravljenem usposabljanju in preizkusu znanja po
programu in postopku iz drugega odstavka 19. člena zako-
na o carinski službi ter opravljenem posebnem zdravstve-
nem pregledu.

Poleg usposabljanja in preizkusa znanja iz prejšnjega
odstavka morajo pooblaščene uradne osebe enkrat letno
opraviti tudi praktičen preizkus iz streljanja in rokovanja z
orožjem po programu in postopku iz drugega odstavka 19.
člena zakona o carinski službi. V primeru, da preizkusa ne
opravijo, se jim orožje in pooblastilo odvzame ter razporedi
na delovno mesto, na katerem nošenje orožja in streliva ni
določeno.

3. člen
Oborožitev pooblaščenih uradnih oseb predstavlja

pištola kalibra do 9 mm s pripadajočim kompletom streliva in
priborom za to orožje.



Stran 11470 / Št. 111 / 1. 12. 2000 Uradni list Republike Slovenije

Pooblaščene uradne osebe smejo imeti na podlagi
zakona o carinski službi in tega pravilnika v posesti ter pri
opravljanju službe nositi le oborožitev iz prejšnjega odstavka
tega člena.

II. NOŠENJE OROŽJA

4. člen
Pooblaščene uradne osebe smejo nositi zaupano jim

orožje samo pri opravljanju nalog delovnega mesta, na kate-
rem je določena uporaba orožja, ter na redni poti v službo in
iz službe.

Pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo naloge v služ-
beni obleki, nosijo orožje v za to predpisani torbici, ki je
nameščena na posebnem pasu za nošenje orožja.

Pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo naloge v civil-
ni obleki, nosijo orožje v predpisani torbici na hlačnem pasu
ali v torbici za prikrito nošenje orožja. V izjemnih primerih se
glede na vrsto nalog lahko orožje nosi tudi na drug način, ki
omogoča učinkovitejšo uporabo.

III. UPORABA OROŽJA

5. člen
Pooblaščena uradna oseba sme pri opravljanju nalog

službe uporabiti orožje samo pod pogoji in na način kot to
določa 20. člen zakona o carinski službi. Pri tem se za
neposredni protipravni napad šteje zlasti napad s strelnim
orožjem, nevarnim orodjem ali drugim predmetom ali kakr-
šen koli drug neposredni protipravni napad, s katerim se
lahko ogrozi življenje napadene ali druge pooblaščene ura-
dne osebe. Za napad s strelnim orožjem se šteje tudi poteg
ali poskus potega strelnega orožja.

Po prenehanju neposrednega protipravnega napada
orožja ni več dovoljeno uporabiti.

6. člen
Pooblaščena uradna oseba sme uporabiti orožje tako,

da s tem ne ogroža drugih ljudi in da so posledice uporabe
orožja čim milejše, pri tem pa mora paziti tudi na to, da
izstrelek ne bo preletel državne meje.

IV. POROČANJE O UPORABI OROŽJA

7. člen
O vsakem primeru uporabe orožja mora pooblaščena

uradna oseba poleg vodje organizacijske enote takoj obve-
stiti tudi policijo ter napisati poročilo in ga izročiti vodji orga-
nizacijske enote, ta pa ga mora takoj poslati direktorju carin-
skega urada oziroma generalnemu direktorju. V poročilu
mora biti poleg datuma, časa in kraja uporabe orožja, nave-
deno proti komu in iz kakšnih razlogov je bilo uporabljeno
orožje, posledice uporabe in druge okoliščine, pomembne
za oceno zakonitosti in strokovnosti uporabe orožja.

8. člen
V vsakem primeru uporabe orožja mora direktor carin-

skega urada oziroma generalni direktor določiti tričlansko
komisijo. Komisija razišče okoliščine uporabe orožja, sesta-
vi zapisnik in da pisno mnenje o tem, ali je bilo orožje
zakonito in strokovno uporabljeno.

Poročilo ter izdelano mnenje komisije carinskega ura-
da je potrebno poslati v vednost generalnemu carinskemu
uradu in pristojni policijski upravi.

Carinska uprava zagotovi strokovno pravno pomoč po-
oblaščeni uradni osebi, ki je v kazenskem postopku ali je
tožena zaradi odškodnine, ker je po oceni organa pri oprav-
ljanju uradne naloge zakonito uporabila strelno orožje oziro-
ma je opravljala svoje delo v skladu s predpisi.

V. IZDAJANJE IN ZADOLŽEVANJE OROŽJA TER
NJEGOVA HRAMBA IN VZDRŽEVANJE

9. člen
Generalni direktor določi osebe v Generalnem carin-

skem uradu in carinskih uradih, ki posebej skrbijo za prevze-
manje in izdajanje orožja, hrambo in vzdrževanje orožja, ki ni
v uporabi ter vodijo predpisane evidence (v nadaljevanju:
skrbnik orožja).

Evidenca o nabavi in izdaji orožja, streliva in opreme ter
izdanih pooblastilih, se vodi na obrazcih št. 1., 2. in 3, ki so
sestavni del tega pravilnika in so objavljeni skupaj z njim.

10. člen
Orožje s priborom in strelivo Generalni carinski urad

razdeli Carinskim uradom, le-ti pa ga izdajo pooblaščenim
uradnim osebam na podlagi zapisnika o predaji in prevze-
mu. Zapisnik podpiše skrbnik orožja in pooblaščena uradna
oseba.

Zapisnik mora biti sestavljen v 3 izvodih, od katerih
prejme po en izvod Generalni carinski urad in carinski urad,
en izvod pa pooblaščena uradna oseba.

11. člen
Ob izročitvi orožja s priborom in streliva izda generalni

direktor pooblaščeni uradni osebi tudi pisno pooblastilo za
nošenje orožja.

Pooblastilo iz prejšnjega odstavka je izdano v obliki
plastificirane identifikacijske kartice v velikosti 85mm x
55 mm z vsebino, razvidno iz obrazca št. 4, ki je sestavni del
tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.

Pooblastilo za nošenje orožja mora imetnik nositi v
usnjenem ovitku skupaj s službeno izkaznico. Pooblaščena
uradna oseba, ki nosi orožje, mora imeti pooblastilo vedno
pri sebi.

12. člen
Pooblaščena uradna oseba, ki ji je zaupano orožje,

mora skrbeti, da je orožje v brezhibnem stanju, redno vzdr-
ževano, očiščeno in ustrezno zavarovano ter v času, ko
orožja ne nosi, skrbno shranjeno v primernem prostoru,
zavarovanem pred dostopom nepooblaščenih oseb, tatvino,
požarom in pred drugo nevarnostjo ali zlorabo.

Orožje je prepovedano posojati drugim.

13. člen
Pooblaščene uradne osebe orožje in strelivo, ki je v

njihovi osebni zadolžitvi, hranijo na svojem domu. Orožje in
strelivo morajo primerno zavarovati pred tatvino, dostopom
neupravičenih oseb ter pred drugo obliko zlorabe ali nevar-
nosti.

V posameznih primerih lahko direktor carinskega urada
sprejme odločitev, da lahko pooblaščene uradne osebe
orožje in strelivo hranijo tudi v prostorih carinskega urada,
izpostave ali mejnega prehoda. Orožje in strelivo mora biti v
tem primeru v posebej določenem prostoru, ki je zavarovan
pred požarom, tatvino, dostopom nepooblaščenih oseb in
pred drugo nevarnostjo ali zlorabo.
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14. člen
Generalni direktor imenuje tričlansko komisijo, ki v Ge-

neralnem carinskem uradu in carinskih uradih enkrat letno
opravi nadzor nad hrambo in vzdrževanjem orožja. Pri tem
preveri predvsem, ali pooblaščene uradne osebe in skrbniki
orožja ravnajo v skladu z določbami tega pravilnika. O svojih
ugotovitvah komisija sestavi poročilo, ki ga posreduje gene-
ralnemu direktorju in direktorjem carinskih uradov.

Generalni carinski urad in carinski uradi oziroma za to
posebej določena organizacija najmanj enkrat na dve leti
opravi pregled orožja, ki ga hrani in orožja, ki je dano v
uporabo pooblaščenim uradnim osebam.

VI. ODVZEM OROŽJA

15. člen
Za nezakonito nošenje in uporabo orožja ali neustrez-

no vzdrževanje, hrambo in varovanje orožja je pooblaščena
uradna oseba odgovorna disciplinsko, odškodninsko in ka-
zensko.

16. člen
Orožje s priborom in strelivo mora pooblaščena uradna

oseba vrniti oziroma se ji odvzame:
1. če ji preneha delovno razmerje;
2. če se razporedi na delovno mesto, za katero noše-

nje orožja ni predpisano;
3. če ji je v skladu s 44. členom zakona o carinski

službi odvzeta pravica izvajati carinska pooblastila;
4. če je zoper njo uvedena preiskava ali je vložen

obtožni predlog oziroma vložena obtožnica brez preiskave –
začasno, do zaključka kazenskega postopka;

5. če je pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno
kazen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžno-
sti.

VII. KONČNI DOLOČBI

17. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati

pravilnik o nošenju, uporabi in hrambi orožja pooblaščenih
uradnih oseb carinske službe (Uradni list RS, št. 42/95).

Pooblastila za nošenje orožja, izdana na podlagi v prej-
šnjem odstavku navedenega pravilnika, se uporabljajo do
izdaje pooblastil iz 11. člena tega pravilnika.

18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 224-2/2000
Ljubljana, dne 27. novembra 2000.

Zvonko Ivanušič l. r.
Minister

za finance

Soglašam!

dr. Peter Jambrek l. r.
Minister

za notranje zadeve
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4614. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih

Na podlagi 33. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96 in 44/00) izdaja minister za šolstvo in šport

P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o plačilih staršev za

programe v vrtcih

1. člen
Lestvica iz 3. člena pravilnika o plačilih staršev za pro-

grame v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98 in
102/00) se začne uporabljati s 1. 1. 2001.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0280/2000
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

4615. Pravilnik o spremembi pravilnika o organizaciji
in pogojih za opravljanje nalog regionalne
razvojne agencije

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena zakona o spod-
bujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št.
60/99) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o organizaciji

in pogojih za opravljanje nalog regionalne
razvojne agencije

1. člen
V pravilniku o organizaciji in pogojih za opravljanje na-

log regionalne razvojne agencije (Uradni list RS, št. 52/00)
se v 1. točki 5. člena za besedo »regije« doda besedilo: »pri
čemer mora delež tam živečega prebivalstva presegati 50
odstotkov prebivalstva statistične regije,«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 302-2/98-90
Ljubljana, dne 22. novembra 2000.

dr. Marjan Senjur l. r.
Minister

za ekonomske odnose
in razvoj

4616. Navodilo o spremembi navodila o minimalni
obvezni vsebini in metodologiji priprave ter
načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega
razvojnega programa

Na podlagi osmega odstavka 10. člena zakona o spod-
bujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št.
60/99) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj

N A V O D I L O
o spremembi navodila o minimalni obvezni
vsebini in metodologiji priprave ter načinu
spremljanja in vrednotenja regionalnega

razvojnega programa

1. člen
V navodilu o minimalni obvezni vsebini in metodologiji

priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega
razvojnega programa (Uradni list RS, št. 52/00) se v prvi,
peti, osmi, deveti in deseti alinei 2. člena, v prvi, drugi, četrti
in peti alinei drugega odstavka 5. člena in v 4. točki prvega
odstavka 16. člena pred besedo »podprogram« črta besedo
»operativni«.

2. člen
V 6. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Posebej se prikažejo podprogrami, ki so pomembni za
ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne sku-
pnosti in etnične skupnosti za območja na katerih le-te živijo.«

3. člen
V 3. in 5. točki prvega odstavka 16. člena se besedi

»operativni podprogrami« nadomestita z besedo »ukrepi«.

4. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 302-2/98-91
Ljubljana, dne 22. novembra 2000.

dr. Marjan Senjur l. r.
Minister

za ekonomske odnose
in razvoj

USTAVNO SODIŠČE
4617. Odločba o razveljavitvi odloka o spremembah in

dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
družbenega plana Občine Radovljica za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega plana Občine
Radovljica za obdobje 1986–1990 za območje
nove Občine Bohinj, ustanovljene z zakonom o
lokalni samoupravi in o odpravi odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za plansko
celoto Triglavski narodni park

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem z zahtevo vlade, na seji dne 9. novem-
bra 2000

o d l o č i l o:

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovlji-
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ca za obdobje 1986–2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št.
2/86, 23/88, 9/89 in 4/90) in srednjeročnega plana Ob-
čine Radovljica za obdobje 1986–1990 za območje nove
Občine Bohinj, ustanovljene z zakonom o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 19/97), se razveljavi.

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
storsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Triglavski na-
rodni park (Uradni list RS, št. 45/98) se odpravi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Vlada je vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zako-

nitosti odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine
Radovljica za obdobje 1986–1990 za območje nove Obči-
ne Bohinj, ustanovljene z zakonom o lokalni samoupravi (v
nadaljevanju: odlok o prostorskih sestavinah), češ da sta v
neskladju z 49. in s 50. členom zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl. – v nadaljevanju: ZU-
reP). Občina Bohinj namreč pred sprejetjem izpodbijanih
aktov ni pridobila mnenja vlade o njuni usklajenosti z obvez-
nimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega plana Re-
publike Slovenije in z rešitvami, določenimi v srednjeroč-
nem planu Republike Slovenije, ki se nanašajo na obvezna
izhodišča dolgoročnega plana Republike Slovenije. Vlada
navaja, da določbe izpodbijanih odlokov, ki se nanašajo na
širitev stavbnih zemljišč in na posege v območju Triglavske-
ga narodnega parka, niso usklajene z obveznimi izhodišči
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slove-
nije za obdobje 1986–2000 in z rešitvami, določenimi v
prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana
Republike Slovenije za obdobje 1986–1990 (Uradni list
SRS, št. 2/86 in nasl.), ki se nanašajo na obvezna izhodi-
šča dolgoročnega plana Republike Slovenije. Vlada je na
seji dne 21. 11. 1996 obravnavala predvidene rešitve v
osnutku odloka o prostorskih sestavinah in s sklepom št.
350-01/93-2/65-8 ugotovila, da nekateri posegi niso v
skladu z republiškimi planskimi akti. Po sprejetju odloka o
prostorskih sestavinah je Ministrstvo za okolje in prostor ob
koncu leta 1997 ugotovilo, da rešitve, ki se nanašajo na
širitev stavbnih zemljišč in na predvidene posege v območju
Triglavskega narodnega parka, niso v skladu z navedenimi
republiškimi planskimi akti. O tej ugotovitvi je Ministrstvo za
okolje in prostor obvestilo Občino Bohinj z dopisom št.
350-13-1-147/95 z dne 7. 10. 1997 in ji predlagalo ustrez-
ne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Občina
teh nepravilnosti ni odpravila, temveč je na podlagi odloka o
prostorskih sestavinah sprejela še odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plan-
sko celoto Triglavski narodni park (v nadaljevanju: odlok o
PUP za Triglavski narodni park) in v njem navedla vse tiste
zemljiške parcele, za katere je vlada z mnenjem o neuskla-
jenosti z obveznimi izhodišči izrečno ugotovila, da niso za-
zidljive. Zato vlada predlaga, naj ustavno sodišče odloka o
prostorskih sestavinah razveljavi, odlok o PUP za Triglavski
narodni park pa odpravi.

2. Župan Občine Bohinj v odgovoru na zahtevo najprej
poudarja funkcije občine kot temeljne samoupravne lokalne
skupnosti, ki v okviru ustave in zakonov samostojno ureja
lokalne zadeve. V skladu z 21. členom zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. – v nadaljeva-
nju: ZLS) občina samostojno opravlja lokalne zadeve javne-
ga pomena in za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev v

okviru svojih pristojnosti med drugim načrtuje prostorski
razvoj ter v skladu z zakonom izvaja naloge na področju
posegov v prostor in graditve objektov. Pri sprejemanju reši-
tev v izpodbijanih aktih pa naj bi občina izhajala prav iz
navedenih ustavnih funkcij, zavedajoč se, da mora pomaga-
ti svojim občanom. Izpodbijana akta sta bila pripravljena in
sprejeta na podlagi individualnih pobud fizičnih in pravnih
oseb z območja občine za spremembo namembnosti kme-
tijskih zemljišč v stavbna zemljišča. Navedene pobude so
občani in pravne osebe predlagali že leta 1994 bivši Občini
Radovljica, ki je tudi pričela s postopki za spremembo ob-
činskih planskih dokumentov. Pri tem župan podrobneje
opisuje posamezne sporne posege v prostor in navaja razlo-
ge za njihovo utemeljenost. Župan navaja, da je bil na nje-
govo pobudo organiziran posvet v okviru Ministrstva za oko-
lje in prostor, na katerem so predstavniki občine in
predstavniki Urada Republike Slovenije za prostorsko plani-
ranje obravnavali sporne posege. Na tem posvetu so pred-
stavniki občine utemeljevali razloge za sprejetje posega, pri
čemer naj bi bila med njimi in predstavniki navedenega
urada dosežena uskladitev glede nekaterih spornih pose-
gov. Na podlagi tako doseženih uskladitev je občina v letu
1998 sprejela odlok o PUP za Triglavski narodni park, s
katerim so bila določena območja urejanja za tiste posege,
ki so bili predmet odloka o prostorskih sestavinah. Glede na
navedeno župan Občine Bohinj meni, da zahteva vlade ni
utemeljena.

3. Vlada v pojasnilih v zvezi z odgovorom na zahtevo
navaja, da opravljeno usklajevanje o spornih posegih med
predstavniki občine in Urada Republike Slovenije za pro-
storsko planiranje sredi leta 1998 v ničemer ne vpliva na
vloženo zahtevo. Vlada je namreč na seji 20. 8. 1998 po-
novno obravnavala navedene posege in sprejela sklep št.
350-00/98-41/N, da rešitve, ki se nanašajo na širitev ure-
ditvenih območij, niso usklajene z obveznimi izhodišči pro-
storskih sestavin državnega prostorskega plana.

B)
4. Vprašanja o izvajanju vsebinskega nadzora nad

usklajenostjo občinskih planskih dokumentov z obveznimi
izhodišči planskih dokumentov države so urejena v 49. in
50. členu ZUreP. Po prvem odstavku 49. člena ZUreP
vlada pred sprejetjem dolgoročnih planov občin ugotavlja
usklajenost prostorskih sestavin teh planov z obveznimi iz-
hodišči prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike
Slovenije. Po prvem odstavku 50. člena ZUreP pa vlada
pred sprejetjem srednjeročnih družbenih planov občin ugo-
tavlja usklajenost prostorskih sestavin teh planov z obvezni-
mi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega plana Repu-
blike Slovenije in z rešitvami, določenimi v srednjeročnem
družbenem planu Republike Slovenije, ki se nanašajo na
obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike Sloveni-
je. O morebitnih neusklajenostih mora vlada najpozneje v
45 dneh obvestiti občinski svet in mu naložiti odpravo ugo-
tovljenih neskladij.

5. Ministrstvo za okolje in prostor je v imenu vlade
obvestilo občino o ugotovljenih neskladjih ter ji naložilo od-
pravo pomanjkljivosti. Občina pomanjkljivosti ni odpravila.
Vlada v svoji zahtevi podrobneje navaja pomanjkljivosti pri
nekaterih konkretnih posegih na sporno območje, vendar
pa je temeljno izhodišče zahteve v načelni ugotovitvi, da sta
bila izpodbijana akta sprejeta v nasprotju z določbami 49. in
50. člena ZUreP.

6. Iz dokumentacije v spisu izhaja, da občina pred
sprejetjem odloka o prostorskih sestavinah ni pridobila skle-
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pa vlade o njegovi usklajenosti s prostorskimi sestavinami
planskih dokumentov države in da ni upoštevala obveznosti
iz 49. in 50. člena ZUreP. Navedeni instrument je poglavitni
način kontrole usklajenosti občinskih planskih dokumentov
z obveznimi izhodišči državnih planov, zato je bistvenega
pomena v postopku sprejemanja občinskega planskega ak-
ta. Nespoštovanje navedenega načela pomeni bistveno kr-
šitev zakona, kar je ustavno sodišče dosedaj že večkrat
ugotovilo v svojih odločitvah (odločba št. U-I-29/92 z dne
17. 12. 1992, Uradni list RS, št. 3/93 in OdlUS I, 103,
odločba št. U-I- 188/93 z dne 12. 5. 1994, Uradni list RS,
št. 32/94 in OdlUS III, 51 in odločba št. U-I-341/96 z dne
3. 7. 1997, Uradni list RS, št. 45/97 in OdlUS VII, 98).
Ugotovljena kršitev ZUreP je torej takšne narave, da že
sama po sebi zadošča za razveljavitev odloka o prostorskih
sestavinah. Zato se ustavno sodišče ni spuščalo v ocenje-
vanje skladnosti posameznih planiranih posegov z državnimi
planskimi akti.

7. Po 22. členu zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84 in nasl. – v
nadaljevanju: ZUN) se s prostorskimi izvedbenimi akti ob
upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana podrobneje ob-
delajo v srednjeročnem družbenem planu države oziroma
lokalne skupnosti sprejete odločitve o graditvi, širitvi in pre-
novi naselij ter o drugih posegih v prostor. Prostorski izved-
beni akti (prostorski ureditveni pogoji in prostorski izvedbeni
načrti) so, kot pove že samo ime, akti za izvedbo prostor-
skih usmeritev in planskih dokumentov države ali lokalne
skupnosti. Izpodbijani odlok o PUP za Triglavski narodni
park določa območja urejanja za tiste posege, ki so pred-
met odloka o prostorskih sestavinah, in pomeni le operacio-
nalizacijo rešitev iz navedenega izpodbijanega planskega
dokumenta. Po navedbah vlade so v odloku o PUP za Tri-
glavski narodni park naštete vse tiste zemljiške parcele, za
katere je vlada s svojim mnenjem o neusklajenosti z obvez-
nimi izhodišči izrečno ugotovila, da niso zazidljive. Odlok o
PUP za Triglavski narodni park temelji na odloku o prostor-
skih sestavinah, za katerega je ustavno sodišče ugotovilo,
da je v neskladju z ZUreP. Nezakonitost navedenega plan-
skega akta ima za posledico tudi poseg ustavnega sodišča v
prostorski izvedbeni akt, zato je ustavno sodišče odlok o
PUP za Triglavski narodni park odpravilo. Ustavno sodišče
se je v skladu s predlogom vlade odločilo za odpravo izpod-
bijanega akta zato, ker je treba odpraviti morebitne nezako-
nite posege v prostor, nastale na podlagi odpravljenega
akta. Ker je ugotovljena nezakonitost planskega akta zado-
sten in utemeljen razlog za odpravo prostorskega izvedbe-
nega akta, izdanega za njegovo realizacijo, se ustavno sodi-
šče ni spuščalo v presojo trditev vlade o domnevnih
nepravilnostih v postopku za pripravo in sprejemanje odloka
o PUP za Triglavski narodni park.

C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

drugega in tretjega odstavka 45. člena zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: pred-
sednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Če-
bulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr.
Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je spre-
jelo soglasno.

Št. U-I-261/98-9
Ljubljana, dne 9. novembra 2000.

Predsednik
Franc Testen l. r.

BANKA SLOVENIJE

4618. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 4. do 10. 12. 2000

Na podlagi drugega odstavka 14. točke navodila o
unovčevanju akceptnih nalogov v bankah v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 65/00) objavlja Banka Slovenije
podatke o pravnih osebah, ki bodo v naslednjem tednu
zaprle račun pri Agenciji RS za plačilni promet in odprle
transakcijski račun v banki.

S E Z N A M
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno

okolje v obdobju od 4. do 10. 12. 2000

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

A.M.E. Auguštiner & Imenšek d.n.o. 90672-0000000934
A.S.A. d.o.o. 10100-0000003681
ABC Trgovina d.d. 02921-0012013979
Abies d.o.o. Celje 06000-0062445407
ABN d.o.o. Celje 06000-0092411326
Adriamed d.o.o. 29000-0003042262
Aeroklub letalska šola Celje 06000-0003553021
Ajda d.o.o. 11970-0016199903
Aka, d.o.o. 26330-0017255358
Akvasol d.o.o. 11970-0014198211
Alba d.o.o. Celje 06000-0083234059
Almima d.o.o. 14000-0584621895
Altel d.o.o. 02085-0012414134
Altel PCB d.o.o. 02085-0053965151
Amadej d.o.o. 02012-0015078518
Ammi d.o.o. 05100-8010007773
Antikvitete Novak d.o.o. 02010-0014533379
Antomika d.o.o. 07000-0000012312
Arctur Nova Gorica d.o.o. 03130-1009056844
Aries d.o.o. 02085-0015278447
Avbiro d.o.o. 02056-0016111740
Avto moto društvo Tržič 07000-0000023952
B.B.L. TRI d.o.o. 03100-1012851984
Balinarski klub Tržič 07000-0000024340
Bami d.o.o. 05100-8000062363
Basf Slovenija d.o.o. 02083-0016673405
Bi - informacijski inženiring d.o.o. 07000-0000010372
Biro Arcus d.o.o. 05100-8010008549
Bosio d.o.o. 17000-0000006245
Cestnik d.o.o. 02010-0019448369
Cestno podjetje Kranj d.d. 07000-0000000284
Dezas d.o.o. 03138-1009911119
Die Steiermarkische d.o.o. 25100-9703983172
Diva d.o.o. 03138-1009023278
Dovita d.o.o. 05100-8010008258
Dovžan d.o.o. 05100-8000052081
Društvo joga v vsakd. življenju

N. Gorica 04750-0000116839
Dvorec d.o.o. 02054-0015969927
Dynamics - Paušner & Co. d.n.o. 17000-0000028167
Eko d.o.o. 02085-0010803546
Elbit, Drčar in drugi d.n.o. 24100-9003843589
Elektro VMS d.o.o. 03171-1012163588
Epic commerce d.o.o. 10100-0000046361
Esko Trade d.o.o., Ljubljana 02045-0051370906
Etiks d.o.o. Štore 06000-0058695193
Evrosad d.o.o. 04821-0000117434
Exotic tours d.o.o. 02010-0015554110
Fantasy Šuštaršič in člani d.n.o. 11430-0012408249
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

FD avtodeli d.o.o. 03134-1008568059
Ferma JR d.o.o. 14000-0577767487
Fingra d.o.o 25100-9700094151
Fira d.o.o. 04102-0000116193
Firas d.o.o. 04515-0000117102
Fravan d.o.o. 04515-0000117781
Gamsport d.o.o. Kobarid 04753-0000116304
Gastroprojekt, d.o.o. 26338-0012199326
Geniusnet d.o.o. 05100-8010008161
Giga Co d.o.o. 02010-0019584072
Gorjan d.o.o. 10100-0000000480
Gradles d.o.o. 02029-0020058732
Grafis Grosuplje d.o.o. 02022-0013423790
Grafis trade d.o.o. 02022-0052342615
GTT Jošt d.o.o. 07000-0000024146
Heli pro d.o.o. 07000-0000024631
Hennlich d.o.o. 29000-0002016584
Hidrogea d.o.o. 04515-0000116617
Hop d.o.o. 11970-0020141207
HP Vili d.o.o. 20470-0013549008
HQL d.o.o. Braslovče 06000-0058940312
Hsh d.o.o. 17000-0000006536
I Art d.o.o. Šentjur 06000-0113479532
Iliria M trade d.o.o. 02083-0010058490
Imag d.o.o. 02010-0012637611
IMP Telekom d.d. 02921-0016801026
Info-team system d.o.o. 03106-1007442097
Insema d.o.o. 02023-0014346405
Interconti d.o.o., Ljubljana 02018-0018160981
Irida d.o.o. 02010-0011943479
Iva d.o.o. Šempeter 06000-0353554144
Javno komunalno podj.

Dravograd d.o.o. 04851-0000116255
Jekloprom d.o.o. 03113-1012641633
Jelovica d.d. 07000-0000003291
Jurančič, d.o.o. 26330-0013166808
K&G d.o.o. 05100-8010009616
Kala d.o.o. 10100-0000006203
Karanta d.o.o. 02056-0016237355
Kas plus d.o.o. 03135-1012420074
Kavčič d.o.o. 02312-0012144312
Kažipot tours d.o.o. 02010-0014125688
Keber d.o.o. 04515-0000117005
Kenda d.o.o. 07000-0000024728
King d.o.o. 02023-0010609771
Klobuk d.o.o. Šmarje pri Jelšah 06000-0119765714
KM d.o.o. 03138-1011082297
Knjigoveštvo Horvat d.o.o. 02034-0017979098
Komunalni biro d.o.o. 04515-0000115938
Komunalno podjetje Logatec d.o.o. 02025-0010650607
Konjeniški klub Z Nova Gorica 04750-0000116936
Konsi d.o.o. 90672-0000001031
Kontakt P d.o.o. 05100-8000091851
Kopit d.o.o. 03110-1009206137
Kosport d.o.o. 03138-1006235886
KPK d.o.o. 02034-0019756914
Kulturno društvo pihalni orkester 05100-8010009228
Lesingdan Kemi Arrow slo d.o.o. 04515-0000117393
Lesko d.o.o. 03162-1008859530
Lesna TP Pameče d.o.o. 25100-9700559169

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

Lesna TP Pameče d.o.o. 20470-0010364498
Le-tehnika d.o.o. 07000-0000006589
Li & Lo d.o.o. 20470-0017428717
Living livarski inženiring d.o.o. 04750-0000115384
Lora-Ljubljana d.o.o. 02056-0014211898
MA-JA grafika 22, Logatec 02027-0019320757
Mani d.o.o. Žalec 06000-0077586040
Marsha d.o.o. 05100-8000034136
Marton d.o.o. 03155-1010701030
Mary M d.o.o. 19100-0010008708
May International d.o.o.

Rogaška Slatina 06000-0113058746
MGV d.o.o. 02014-0017391094
Mibo modeli, d.o.o., Logatec 02025-0014615288
Mini go d.o.o. Nova Gorica 14000-0539003668
Mini tehno d.o.o. 04515-0000117878
Mlinar & Slovenc d.o.o. 03115-1009037112
Mobilia plus d.o.o. 03128-1012330013
Monty d.o.o. 02056-0017100946
Napotnik & Napotnik

- vrt in sad d.n.o. 17000-0000025936
Nevim d.o.o 25100-9706431161
Nina d.o.o. 04515-0000116520
Obrtna zadruga Železopromet p.o. 02085-0011592835
Obrtno podjetje Prestor d.o.o. 07000-0000023855
Okus Podjetje za opravlj.

gost. stor. d.o.o. 04750-0000116451
Oonet d.o.o. 03100-1061309886
Oražem d.o.o. 02083-0018973760
Ost d.o.o. 17000-0000026033
Oxon d.o.o. 07000-0000024922
Pandel Trade d.o.o. 20470-0013352583
Patka d.o.o. 24100-9003971144
Pegam Fortun in družbeniki d.n.o. 02022-0014214146
PE-NI d.o.o., Ljubljana 02018-0015124396
Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o. 19100-0010009193
Perutninarska zadruga Ptuj, z.o.o. 02150-0014311179
Petre d.o.o. Žalec 06000-0073893056
PGD Tržič 05100-8010008064
PIGD Peko Tržič 05100-8010009131
Pik AS d.o.o. 03138-1006704493
Planing d.o.o. 05100-8010009422
Planinsko društvo Tržič 05100-8010009034
Podhod d.o.o. 02010-0012699303
Premica d.o.o. Celje 06000-0068683283
Prevc d.o.o. 03128-1009756409
Primada d.o.o. 06000-0095080766
Prireditvena agencija 19 d.o.o. 02023-0012661127
Prizma d.o.o. 10100-0000028804
Prostovoljno gasilsko društvo Križe 07000-0000024049
Protrade d.o.o. 03106-1007369250
Quick computers d.o.o. 03179-1061249076
R & R Cezanjevci d.o.o. 17000-0000028070
Raič & Opec - Fokus d.n.o. 02010-0053857761
Remop d.o.o. 10100-0000021432
Ribiška družina Tržič 05100-8010007967
Rng d.o.o. 11970-0035098316
Roesler d.o.o. 02150-0018120951
Roma-tex d.o.o. 07000-0000003970
Roto Inox d.o.o 14000-0572198911
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

Rova international d.o.o. 10100-0000010180
Ruzio d.o.o. 02056-0019629930
Sbg d.o.o. 29000-0001911533
Scarbo d.o.o 25100-9705364161
Schindler Service d.o.o. 02085-0016420040
Sector d.o.o. 14000-0564989774
Semikron d.o.o. 02085-0012300159
SG Automotive d.o.o.

Slovenske Konjice 06000-0503914232
Siam engineering d.o.o. 10100-0000030453
Sindikat podjetja Peko Tržič 07000-0000023661
Slaščičarna Drejči Asfalter d.o.o. 02083-0016220512
Son d.o.o. 11430-0010795527
Specor d.o.o. 05100-8000030547
Spekter d.o.o. 10100-0000024439
Spirala inženiring d.o.o. 02078-0014714250
Srečnik Mojca & Co. d.n.o. 03138-1012651951
Steklarski Hram d.o.o. 06000-0145824861
Storitve in svetovanje

Dolinar in ostali d.n.o. 07000-0000024437
Strmi & Peso d.o.o. 05100-8010008743
Studio Macarol d.o.o. 02085-0010309428
Šekli & Kukovica,

Veterinarska ambulanta d.o.o. 02023-0020002572
Šenk trade d.o.o. 03126-1009409441
Špeding d.o.o. 25100-9702740117
Športno društvo Krvavec Cerklje 07000-0000023758
Tamstan d.o.o. 03120-1012376868
TBS, podjetje za kovinske

konstrukcije, d.o.o. 07000-0000024825
Tebag, d.o.o. 26338-0012787049
Tempograd d.o.o. 25100-9704869170
Tenis Log d.o.o. 04515-0000115550
Tesarstvo Hudovernik d.o.o. 20470-0019430894
Tomi d.o.o. 11430-0014357173
Tyrol sport d.o.o. 02019-0019483527
Učila d.o.o. 05100-8010009325
Unitrade d.o.o. 11970-0012026866
Uno Elektronika d.o.o. 10100-0000001062
Utrip Brežice d.o.o. 03157-1006211384
Vams d.o.o. 11430-0010844124
Vencelj Preddvor d.o.o. 03138-1006462672
Venty d.o.o. 04515-0000117684
Vesna d.d. 04515-0000116714
Vila Bistrica d.o.o. 03160-1010524245
Von d.o.o. 02085-0011323078
Westo I d.o.o. 06000-0069594792
Wilsonic d.o.o. 02021-0014491324
WK Profil d.o.o. 25100-9705167154
Wvterm d.o.o. 05100-8000040150
Zarja pleskarstvo Žalec d.o.o. 17000-0000025742
Zavčan, d.o.o., Rovte 02025-0012919437
Zelena Točka d.o.o., Ljubljana 02018-0015789913
Zveza delovnih invalidov Slovenije 07000-0000024243

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 4. do 10. 12. 2000
so na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/

Ljubljana, dne 28. novembra 2000.

Dr. France Arhar l. r.
Guverner

Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

4619. Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere
zavarovanja

Na podlagi 213. člena v zvezi z 266. členom zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99 in 72/00) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 22. 11. 2000
sprejela

S K L E P
o določitvi prispevkov za posebne primere

zavarovanja

I
Ta sklep določa pavšalne zneske prispevkov in pri-

spevno stopnjo za prispevke, ki jih plačujejo pravne in fizič-
ne osebe za posebne primere zavarovanja za zavarovance iz
26., 27. in 28. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (v nadaljevanju: zakon).

II
Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za

osebe, ki so zavarovane za invalidnost, telesno okvaro ali
smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni,
obračunavajo in plačujejo zavezanci iz III. do IX. točke tega
sklepa v pavšalnih zneskih ali v odstotku od prejemka iz
pravnega razmerja.

III
Prispevke iz II. točke tega sklepa plačujejo v meseč-

nem znesku 800 SIT za:
– otroke in mladostnike z motnjami v telesnem in du-

ševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za uspo-
sabljanje ali na obveznem praktičnem delu,

– osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni
praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado,

– vojaške invalide, civilne invalide vojne in druge invali-
dne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju
pri praktičnih delih in vajah,

organizacije, pri katerih so te osebe na usposabljanju
ali prostovoljni praksi ali na poklicni rehabilitaciji.

IV
Prispevke iz II. točke tega sklepa plačujejo v letnem

znesku 1.200 SIT za dijake in študente pri praktičnem pou-
ku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prak-
se in na strokovnih ekskurzijah, šole, ki zahtevajo oziroma
organizirajo opravljanje takega dela in ekskurzij.

Prispevke iz II. točke tega sklepa plačujejo v letnem
znesku 1.200 SIT za dijake in študente pri opravljanju proiz-
vodnega dela oziroma delovne prakse pravne in fizične ose-
be v primerih, kadar so pri njih dijaki in študentje na prosto-
voljnem praktičnem delu.

V
Prispevke iz II. točke tega sklepa plačujejo v letnem

znesku 1.200 SIT za dijake ter študente na dodiplomskem
in podiplomskem študiju pri opravljanju dela prek poobla-
ščenih študentskih servisov, pooblaščene organizacije v
skladu s posebnimi predpisi.
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VI
Prispevke iz II. točke tega sklepa plačuje v mesečnem

znesku 1.600 SIT za osebe na prestajanju kazni zapora, ki
niso obvezno zavarovane po 24. členu zakona ter mladolet-
niki, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v pre-
vzgojni dom pri delu, poklicnem izobraževanju in pri oprav-
ljanju dovoljenih dejavnosti v skladu z zakonom, Uprava RS
za izvrševanje kazenskih sankcij.

VII
Prispevke iz II. točke tega sklepa plačujejo v meseč-

nem znesku 4.000 SIT:
– osebe, ki so uveljavile izvzem iz zavarovanja po 18.

členu zakona,
– osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisa-

ne v razvid samostojnih podjetnikov posameznikov, pa niso
zavarovane po 15. členu zakona,

– osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost, pa niso
zavarovane po 15. členu zakona, ker so skladno s 25.
členom zakona prednostno zavarovane po drugih podlagah,

– osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, pa niso za-
varovane po 16. členu zakona, po četrti alinei prvega od-
stavka 26. člena ali po šesti alinei prvega odstavka 34.
člena zakona.

Osebe iz prve do tretje alinee prejšnjega odstavka pla-
čujejo polovico zneska iz prejšnjega odstavka za mesec, v
katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj.

VIII
Prispevke iz II. točke tega sklepa plačujejo v znesku

6% od bruto zneska osebnega prejemka iz pravnega ra-
zmerja za zavarovance, ki v okviru kakšnega drugega prav-
nega razmerja opravljajo delo za plačilo in niso na podlagi
istega pravnega razmerja že obvezno zavarovani po petem
odstavku 13. člena zakona, izplačevalci tega plačila.

Za prejemek iz drugega pravnega razmerja iz prejšnje-
ga odstavka se šteje:

– plačilo po pogodbi o delu ali delovršni pogodbi,
– plačilo za opravljanje funkcije v organih fondacije,

zadruge, javnega organa, zbornice, zavarovalniškega skla-
da, zasebne družbe, vzajemne zavarovalnice, zasebne po-
kojninske družbe ali lokalne skupnosti,

– nagrada stečajnemu upravitelju, likvidacijskemu upra-
vitelju in upravitelju prisilne poravnave,

– plačilo za delo sodnih izvedencev in sodnih cenilcev.

IX
Osebe, ki niso zavarovane na drugi podlagi, so obvez-

no zavarovane za invalidnost, telesno okvaro ali smrt kot
posledico poškodbe pri delu s plačilom prispevka v letnem
pavšalnem znesku 400 SIT v primerih, ko:

– sodelujejo pri organiziranih delovnih akcijah, pri re-
ševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju v primerih narav-
nih in drugih nesreč,

– kot udeleženci mladinskih taborov v Republiki Slove-
niji sodelujejo pri opravljanju del oziroma nalog na mladin-
skem taboru,

– opravljajo naloge vojaške službe ali nadomestne ci-
vilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obve-
ščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze ter pri
usposabljanju za obrambo in zaščito,

– pomagajo policiji in pooblaščenim uradnim osebam
državnih organov pri izpolnjevanju nalog s področja varstva
ustavne ureditve, osebne varnosti občanov in varnosti pre-
moženja, vzdrževanja javnega reda in miru, pri preprečeva-
nju in odkrivanju kaznivih dejanj ter pri odkrivanju in prijema-

nju storilcev in pri varovanju pred kršitvami nedotakljivosti
državne meje,

– opravljajo naloge policije kot osebe v rezervnem se-
stavu policije,

– opravljajo na poziv državnih in drugih pooblaščenih
organov javno in drugo družbeno funkcijo ali državljansko
dolžnost,

– kot športniki ali šahisti, trenerji ali organizatorji v okvi-
ru organizirane športne ali šahovske dejavnosti sodelujejo
pri športnih ali šahovskih akcijah,

– kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih
organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in
reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju
na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri
javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demon-
strativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti,

– kot člani gorske reševalne službe ali potapljači oprav-
ljajo naloge reševanja življenj ali odvrnitve oziroma preprečitve
nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje
oziroma se organizirano usposabljajo za navedene naloge.

Prispevek za te osebe plačujejo organizatorji del in
akcij, pri katerih te osebe sodelujejo.

X
Prispevke iz III., VI. in VII. točke tega sklepa plačujejo

zavezanci do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Prispevke iz IV. točke tega sklepa za vsako šolsko leto

plačujejo zavezanci v šestih dneh po zaključku praktičnega
pouka, strokovnih ekskurzij, proizvodnega dela oziroma de-
lovne prakse. Če zavarovanci iz tega odstavka prejmejo
plačilo za praktično delo oziroma delovno prakso, obraču-
najo zavezanci prispevke iz IV. točke tega sklepa ob prvem
izplačilu tega plačila v šolskem letu, vendar plačajo najka-
sneje v šestih dneh po izplačilu tega plačila.

Prispevke iz V. točke tega sklepa obračunajo zavezanci
za koledarsko leto in sicer ob prvem izplačilu prejemka v
koledarskem letu, vendar plačajo najkasneje v šestih dneh
po izplačilu tega prejemka.

Prispevke iz VIII. točke tega sklepa obračunajo zave-
zanci ob vsakokratnem izplačilu prejemka iz pravnega ra-
zmerja, vendar plačajo najkasneje v šestih dneh po izplačilu
tega prejemka.

Prispevke iz IX. točke tega sklepa plačujejo zavezanci za
koledarsko leto, in sicer ob prvi udeležbi akcije v koledarskem
letu, vendar najkasneje v šestih dneh po zaključku te akcije.

XI
Zneski pavšalnih prispevkov iz III. do VII. in IX. točke

tega sklepa se letno uskladijo z gibanjem povprečnih plač v
Republiki Sloveniji. Sklep o uskladitvi zneskov pavšalnih
prispevkov sprejme Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije in jih objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

XII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.

Št. 01000-015/2000
Ljubljana, dne 22. novembra 2000.

Skupščina
Zavoda za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje
Slovenije

Predsednik
Milan Utroša l. r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 111 / 1. 12. 2000 / Stran 11479

4620. Pravilnik o honorarjih za uporabo avtorskih del
iz repertoarja združenja ZAMP

Na podlagi 148. In 153. člena zakona o avtorski in
sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95) objavlja orga-
nizacija avtorjev Združenje avtorjev in nosilcev malih in dru-
gih avtorskih pravic Slovenije

P R A V I L N I K
o honorarjih za uporabo avtorskih del

iz repertoarja združenja ZAMP
(prečiščeno besedilo)

1
Za uporabo avtorskih del oziroma primerkov avtorskih

del iz repertoarja Združenja avtorjev in nosilcev malih in
drugih avtorskih pravic Slovenije (Združenje ZAMP) na način
iz drugega odstavka tega člena se plačuje avtorski honorar
po določilih tega pravilnika in njegove tarifne priloge.

Ta pravilnik se nanaša na uporabo avtorskih del oziro-
ma primerkov avtorskih del iz repertoarja Združenja ZAMP v
naslednjih primerih:

– javno priobčevanje del (male pravice),
– reproduciranje avtorskih del za privatno in drugo la-

stno uporabo,
– kabelska retransmisija avtorskih del,
– reproduciranje književnih del na fonograme in video-

grame (mehanične pravice),
– dajanje v najem in javno posojanje primerkov avtor-

skih del, fonogramov in videogramov s temi deli, vključno s
CD-romi,

– reproduciranja avtorskih del v čitankah in učbenikih,
– ponatis aktualnih člankov v dnevnem in periodičnem

tisku,
– ponatis odlomkov ali krajših pisnih del s področja

leposlovja v dnevnem in periodičnem tisku,
– reprodukcija in javna priobčitev del v okviru propa-

gandnih sporočil, ki trajajo do 60 sekund.

2
Za javno priobčitev del iz repertoarja združenja ZAMP

se šteje:
– javno izvajanje (v živo: z branjem in recitiranjem),
– prenašanje javne žive izvedbe po zvočniku ali zaslo-

nu publiki zunaj prostora, v katerem se delo izvaja,
– javno predvajanje s fonogrami in videogrami,
– oddajanje z radiofuznimi signali (RTV emitiranje –

brezžično ali po kablu),
– priobčitev radiofuzno oddajanega dela preko radij-

skega ali TV-sprejemnika oziroma zvočnika ali zaslona v
javnem prostoru (sekundarno radiofuzno oddajanje),

– sočasna priobčitev radiofuzno oddajanega dela, ki jo
s svojimi brezžičnimi radiofuznimi signali opravi druga RTV
organizacija od prvotne (retransmisija) oziroma kabelski ope-
rater po kablu (kabelska retransmisija).

3
Repertoar avtorskih del združenja ZAMP sestavljajo pi-

sana dela s področja književnosti, znanosti, publicistike,
odlomki gledaliških del, ki niso programska celota, ter pre-
vodi teh del, katerih avtorji so s pogodbo prenesli uveljavlja-
nje svojih pravic do uporabe del v primerih iz 1. člena tega
pravilnika na združenje ZAMP.

V primeru javne priobčitve del iz prvega odstavka tega
člena ter javnega posojanja fonogramov in videogramov s
temi deli lahko združenje ZAMP uveljavlja pravice avtorjev
teh del tudi brez pogodbe z njimi že po samem zakonu (tretji

odstavek 156. člena ZASP). Zato se šteje, da v omenjenih
primerih spadajo v repertoar združenja ZAMP tudi ustrezna
dela tistih avtorjev, ki združenja niso s pogodbo pooblastili
za uveljavljanje svojih pravic.

4
Uporabnik mora v zvezi z uporabo del iz repertoarja

združenja ZAMP na način iz 1. člena tega pravilnika:
– predhodno pisno obvestiti združenje o nameravani

uporabi in zaprositi za dovoljenje,
– po izvršeni uporabi ali občasno sporočati podatke o

obsegu in strukturi uporabljenih del, razen če je za takšno
uporabo določen pavšalni honorar,

– plačati honorar na podlagi tarifnega dela tega pravil-
nika oziroma pogodbe z združenjem v roku osem dni od
prejema računa.

Dovoljenje ni potrebno za reproduciranje del v čitankah
in učbenikih (47. člen ZASP) ter za ponatis aktualnih član-
kov v periodičnem tisku iz takega tiska (47. člen ZASP).

5
Uporabniki so dolžni najkasneje v 30 dneh po izvršeni

uporabi sporočiti združenju natančne podatke o uporablje-
nih delih, ki so potrebni za izračun avtorskih honorarjev po
tarifnem delu tega pravilnika in za njihovo razdelitev med
upravičene avtorje, če s pogodbo med uporabnikom in zdru-
ženjem ni drugače določeno.

Prireditelji kulturno umetniških in zabavnih prireditev so
dolžni v 15 dneh po javni priobčitvi poslati združenju spored
uporabljenih del.

RTV organizacije so dolžne enkrat mesečno dostavljati
združenju sporede oddajanih del.

Založniki in izdajatelji revij so dolžni enkrat mesečno
dostavljati podatke o objavi del v čitankah in učbenikih ter o
ponatisih aktualnih člankov in odlomkov ali krajših pisanih
del s področja leposlovja v dnevnem in periodičnem tisku.

6
Višina avtorskega honorarja je praviloma sorazmerna

prihodku, ki ga ustvari uporabnik z uporabo avtorskega dela.
Osnova za obračun honorarja od javnega izvajanja del je:
– bruto prihodek, ki ga doseže uporabnik z javnim

izvajanjem,
– bruto znesek izplačil izvajalcem, če uporabnik ni us-

tvaril prihodka,
– pavšal kot najnižji znesek, če ni nikakršnih plačil.
Honorarji za uporabo avtorskih del v čitankah in učbe-

nikih ter v dnevnem in periodičnem tisku se obračunavajo
glede na obseg uporabljenega dela, in sicer glede na število
vrstic oziroma verzov, pri čemer ena vrstica obsega 62
znakov, vključno s presledki in ločili.

Osnova za obračun honorarja za uporabo del na propa-
gandnih tiskovinah (plakati, letaki, prospekti) je strošek nati-
sa, za uporabo del v reklamnih spotih pa strošek medijskega
oglaševanja.

Honorar za sekundarno radiodifuzno oddajanje del se
obračunava v mesečnem pavšalnem znesku glede na število
aparatov v posameznem objektu.

7
Za radiodifuzno oddajanje in radiodifuzno retransmisijo

del plačujejo RTV organizacije in kabelski operaterji honorar
v višini, ki se določi s pogodbo med združenjem in posa-
meznim uporabnikom, pri čemer se upošteva njegova pro-
gramska usmerjenost. Če pogodbe ni, plačujejo ti uporabni-
ki honorar v mesečnem pavšalnem znesku iz tarifnega dela
tega pravilnika ne glede na obseg uporabljenih del.
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8
Uporabnik ne potrebuje dovoljenja in ne plača honorar-

ja, tudi če je bilo delo uporabljeno na način iz 1. člena tega
pravilnika, v primerih, ko zakon dopušča prosto uporabo del:

– zaradi pridobitve informacije javnega značaja
(48. člen ZASP),

– za namene pouka (49. člen ZASP),
– s citati (51. člen ZASP),
– v dokaznih postopkih (56. člen ZASP),
– pri preizkusu naprav (57. člen ZASP).

9
Če so bila dela iz repertoarja združenja ZAMP uporab-

ljena brez potrebnega predhodnega dovoljenja, se honorar
odmeri v dvakratnem znesku najvišjega honorarja, kot ga
določa ustrezna tarifna številka.

Če uporabnik ne pošlje pravočasno podatkov, ki jih je
po zakonu ali pogodbi dolžan dostaviti zaradi obračuna in
razdelitve honorarjev, se honorar odmeri v 50% višjem zne-
sku.

10
Pri dovoljeni uporabi del se honorar obračuna po tarifi,

ki velja na dan uporabe dela. V ostalih primerih se honorar
obračuna po tarifi, ki velja na dan obračuna.

11
Dela iz repertoarja združenja ZAMP so dostopna vsem

zainteresiranim uporabnikom pod enakimi pogoji.
Vsak uporabnik lahko dobi pri združenju informacijo, ali

določeno delo spada v njegov repertoar in pod kakšnimi

pogoji je možna njegova uporaba v primerih iz 1. člena tega
pravilnika.

Vsak uporabnik lahko z združenjem sklene pogodbo o
pridobitvi dovoljenja za uporabo del iz njegovega repertoarja
na način iz 1. člena tega pravilnika po pogojih iz tega pravil-
nika in njegove tarifne priloge.

Združenje lahko z določeno skupino uporabnikov skle-
ne pogodbo ali tarifni sporazum pod ugodnejšimi pogoji, če
mu ti ponudijo ugodnosti, ki omogočijo znižanje stroškov
pobiranja in razdeljevanja honorarjev ter nadzora nad upora-
bo del pri združenju.

Združenje lahko odkloni sklenitev pogodbe z uporabni-
kom, ki je pred tem zavestno kršil avtorske pravice na delih
iz njegovega repertoarja, oziroma odstopi od sklenjene po-
godbe, če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti plačevanja
honorarjev in sporočanja podatkov o uporabi del.

12
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja zdru-
ženja ZAMP (Uradni list RS, št. 81/97).

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu RS po predhodni odobritvi Urada RS za intelektu-
alno lastnino.

Št. 01/2000
Ljubljana, dne 23. marca 2000.

Predsednik
Združenja ZAMP
Igor Bratož l. r.

TARIFA ZA UPORABO AVTORSKIH DEL

A) JAVNA PRIOBČITEV
1. Honorarji za izvajanje avtorskih del na prireditvah
Tarifna številka 1
Honorar se plača v višini:

Zap. Vrsta prireditve Bruto honorar Znesek Najnižji znesek
št. izvajalcev na delo prireditve

1. Proslava, akademija 10%
in podobno honorarja 3000 10.000 SIT

2. Literarni večer, recital, predstavitev del, 8%
tisk, konferenca ipd. honorarja 3500 15.000 SIT

3. Skeči in odlomki odrskih del 15% 6000 20.000 SIT

2. Izvajanje neodrskih del pri uprizarjanju odrskih del
Tarifna številka 2
Za nenaročena književna dela, ki se izvajajo v dramskoodrskih delih bodisi kot podlaga, ilustracija, ali so vključena v

samo dramsko besedilo ali pa se izvajajo pred začetkom, med ali po predstavi, se honorar plača na predstavo:

Zap. Trajanje Vstopnina ali Vstop prost Najnižji znesek
št. drugo plačilo prireditve

1. do 10 minut 2% bruto prihodka 2% honorarja izvajalcev 20.000 SIT

2. nad 10 minut 3% bruto prihodka 3% honorarja izvajalcev 30.000 SIT

3. Sekundarno oddajanje
Tarifna številka 3
Honorar za predvajanje avtorskih del po napravah za prenos slike ali zvoka, kadar se te nahajajo na javnih mestih oziroma

so javnosti dostopni (trgovine, gostišča, obrtni obrati, domovi, agencije, podjetja, knjižnice, športna igrišča in kopališča,
igralnice, družabni in klubski prostori, vojaški objekti, prevozna sredstva in podobno) znaša honorar 1000 tolarjev mesečno.
Kadar gre za prostore, ki imajo centralno ozvočenje (trgovine, hoteli, sejmi, hale ipd.) je honorar povečan za 100%.

Če pa gre za ločene objekte s centralnim ozvočenjem ali za objekte z ozvočenjem v etažah, se za vsak tak objekt ali
etažo obračuna honorar kot samostojni objekt s centralnim ozvočenjem.
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4621. Spremembe pravil igre na srečo »Hitra srečka«

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95) in poslovnika o delu uprave Športna loterija in igre
na srečo, d. d. Ljubljana, Cigaletova 15, je uprava družbe
dne 22. 11. 2000 sprejela

S P R E M E M B E   P R A V I L
igre na srečo »Hitra srečka«

1. člen
V pravilih igre na srečo »Hitra srečka«, ki jih je sprejel

nadzorni svet na seji dne 20. 10. 1998, spremembe igre pa
uprava družbe dne 11. 2. 1999 in 14. 7. 2000, se v drugi
alinei 6. člena besedilo »črke A, K, Q in J« nadomesti z
besedilom »črke AS, KR, DA in FA«.

2. člen
Te spremembe pravil začnejo veljati z dnem, ko bodo

potrjene, uporabljajo pa se za 16. serijo srečk.

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesije,
ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim skle-
pom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je te spremembe igre »Hitra srečka« potrdilo
pod številko 471-212-10/99-8 dne 23. 11. 2000.

4. Primarno oddajanje
Tarifna številka 4
Radijske postaje, TV postaje in kabelske TV postaje

plačujejo avtorski honorar.
Avtorski honorar se plača po posebni pogodbi, lahko

pa tudi v pavšalu.
1. Po posebni pogodbi plačujejo avtorski honorar radij-

ske in TV postaje, ki presegajo lokalni značaj oddajanja.
2. V pavšalu lahko plačujejo le manjši uporabniki glede

na število ur dnevnega oddajanja:
– do 5 ur, 10.000 SIT mesečno
– do 10 ur, 20.000 SIT mesečno
– nad 10 ur, 40.000 SIT mesečno
Kabelski operaterji plačujejo polovične zneske iz te

tarifne številke.

Tarifna številka 5
Za predvajanje avtorskih del po PTT napravah in tele-

tekstu se plača honorar:
– za predvajanje po PTT napravah v višini 4% od vre-

dnosti impulza,
– za predvajanje po teletekstu 500 SIT od strani.
Najnižji mesečni honorar je 5.000 tolarjev.
B) REPRODUCIRANJE KNJIŽEVNIH DEL NA FONO-

GRAMIH
Tarifna številka 6
Honorar se plača od maloprodajne cene fonograma v

višini 8%.
C) DAJANJE V NAJEM IN JAVNO POSOJANJE
Tarifna številka 7
Avtorski honorar se plača mesečno in znaša 5% od

ustvarjenega prihodka.

D) HONORARJI ZA UPORABO AVTORSKIH DEL V TISKU
Tarifna številka 8
Honorar se plača od objave v višini:

Zap. Vrsta dela Znesek Najnižji znesek
št.

1. Odlomki književnih del v časopisih in revijah:
– poezija 300 SIT od verza 3.000 SIT
– proza in dramatika 75 SIT od vrstice 3.000 SIT
– publicistika 75 SIT od vrstice 3.000 SIT
– strokovna in znanstvena proza 75 SIT od vrstice 3.000 SIT
– polliterarne, mešane, poljudne zvrsti (strip,
uganka, notni zapis, recept ipd.) 50 SIT od vrstice 3.000 SIT

2. Reproduciranje književnih del v berilih in učbenikih dvojni honorarji  iz 1. točke 6.000 SIT
3. Književna dela na letakih, plakatih, prospektih, 8% od stroškov natisa 5.000 SIT

knjižnih ovitkih, katalogih ipd.
4. Književna dela in njihove priredbe v reklami ali 5% od plačil za reklamo 10.000 SIT

propagandnem sporočilu: (za vsako izvedbo)
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OBČINE

KOBILJE

4622. Sklep o uvedbi občinskega samoprispevka na
območju Občine Kobilje

Na podlagi 47.b 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), 3. in 7. člena zakona o samopri-
spevku (Uradni list SRS, št. 35/85, 48/86 in Uradni list RS,
št. 99/99 – odl. US), 30. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 54/96) in 47.
člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99) ter
izida glasovanja na referendumu v Kobilju dne 19. 11. 2000
je Občinski svet občine Kobilje dne 20. 11. 2000 sprejel

S K L E P
o uvedbi občinskega samoprispevka na območju

Občine Kobilje

1. člen
Na podlagi odločitve občanov Občine Kobilje ter lastni-

kov vinskih kleti in stanovanjskih hiš, ki nimajo stalnega
prebivališča v Občini Kobilje se na referendumu, ki je bil
dne 19. 11. 2000, uvede občinski samoprispevek za ob-
dobje petih let, in sicer od 1. 12. 2000 do 30. 11. 2005.

2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo namenila

za naslednje:
– obnova vodovodnega omrežja, izgradnja novega vo-

dnega zajetja in postavitev hidrantov;
– ureditev in vzdrževanje cest in poti;
– obnova in razširitev ulične razsvetljave;
– izgradnja poslovno-stanovanjske zgradbe – ambu-

lante za splošnega zdravnika in zobozdravnika;
– izgradnja parkirišč pri pokopališču, ureditev mrliške

vežice.

3. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka bodo občani s

stalnim bivališčem na Kobilju ter lastniki vinskih kleti in sta-
novanjskih hiš, ki nimajo stalnega bivališča v Občini Kobilje.

Samoprispevek bodo plačevali zavezanci v denarju v
naslednji višini:

– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtor-
skega dela in pogodbenega dela;

– 2% od neto pokojnin;
– 2% od neto plač obrtnikov oziroma samostojnih po-

djetnikov
– 5% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavno-

sti;
– 2.000 SIT mesečno krajani, ki so stalno ali začasno

zaposleni v tujini;
– 2.000 SIT mesečno osebe, ki prejemajo pokojnino

samo iz tujine;
– 1.000 SIT mesečno lastniki vinskih kleti, ki nimajo

stalnega bivališča v občini Kobilje.
– 1.500 SIT mesečno lastniki stanovanjskih hiš, ki ni-

majo stalnega bivališča v občini Kobilje.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, pla-

čujejo samoprispevek od vsakega vira posebej.

4. člen
Plačevanje samoprispevka so oproščeni zavezanci v

skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.

5. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali na-
domestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem bo obraču-
navalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Davčni urad Murska Sobota, izpostava
Murska Sobota.

Izplačevalci plač in pokojnin so dolžni pri nakazilu odteg-
njenega samoprispevka navesti podatke, za katere zavezan-
ce je znesek plačan. Če je zavezancev več, je izplačevalec
dolžan poslati seznam z ustreznimi podatki Občini Kobilje.

Zavezanci, ki prejemajo nakazila iz tujine in lastniki vin-
skih kleti in stanovanjskih hiš, ki nimajo stalnega bivališča v
Občini Kobilje, plačujejo samoprispevek dvakrat letno na zbir-
ni račun Občine Kobilje, in sicer do 30. 6. za prvih šest
mesecev in do 31. 12. za drugih šest mesecev tekočega
leta. Položnice za plačilo pošlje zavezancem Občina Kobilje.

6. člen
Z občinskim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo

v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega
sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Občine Kobi-
lje številka 51920-842-047-82196.

7. člen
Občina lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno

prosta, vroči pri banki za določen čas.

8. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,

se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.

9. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s

samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Občinski svet
občine Kobilje, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru
občanov.

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet RS oziroma banka ter
pristojna izpostava DURS, v okviru svojih pristojnosti.

10. člen
Po izteku obdobja, za katero se uvede samoprispevek,

se sestavi zaključni račun in se predloži v obravnavo zboru
krajanov.

11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 12. 2000 dalje.

Št. 846
Kobilje, dne 20. novembra 2000.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.
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4623. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o
uvedbi občinskega samoprispevka na območju
Občine Kobilje

Na podlagi zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(Uradni list RS, št. 15/94 in 54/96), zakona o samopri-
spevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 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) daje Občinska
volilna komisija občine Kobilje

P O R O Č I L O  O  I Z I D U  G L A S O V A N J A
na referendumu o uvedbi občinskega

samoprispevka na območju Občine Kobilje
z dne 19. 11. 2000

Na referendumu dne 19. 11. 2000 o uvedbi občinske-
ga samoprispevka na območju Občine Kobilje so bili ugo-
tovljeni naslednji izidi:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih skupaj 540 volivcev,
od tega v splošni volilni imenik 505 in v posebni volilni
imenik 35 volivcev.

2. Po volilnem imeniku je glasovalo 362 volivcev, to je
67,04%.

3. S potrdilom pristojnega organa ni glasoval nobeden
volivec.

4. Po pošti ni glasoval nobeden volivec.
5. Neveljavne so bile 4 glasovnice, to je 1,10%.
6. Veljavnih je bilo 358 glasovnic, to je 98,90%.
7. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 261 voliv-

cev, to je 72,10% od volivcev, ki so glasovali.
8. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 97 voliv-

cev, to je 26,80% od volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in v skladu s 47.b členom

zakona o lokalni samoupravi, Občinska volilna komisija ob-
čine Kobilje ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uved-
bo občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje,
ker se je zanj izreklo 261 volivcev ali 72,10% volivcev, ki so
glasovali.

Kobilje, dne 20. novembra 2000.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Kobilje
Jasna Bračič-Szabo l. r.

MURSKA SOBOTA

4624. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Bakovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00), 65. člena statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) in izida referen-
duma z dne 19. 11. 2000 je Svet KS Bakovci na seji dne
20. 11. 2000 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Bakovci

1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Bakovci se na podlagi

odločitve krajanov na referendumu, ki je bil dne 19. novem-
bra 2000, uvede krajevni samoprispevek v denarju.

2. člen
Krajevni samoprispevek za območje KS Bakovci se

uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. 1. 2001 do 31. 12.
2005.

3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena

za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in si-
cer za:

– sofinanciranje izgradnje vodovodnega omrežja,
– izgradnjo pločnikov,
– izgradnjo in sanacijo cest,
– ureditev zelenic in vzdrževanje vaških javnih poti,
– dograditev ulične razsvetljave,
– ostala vzdrževalna dela na objektih in opremi ter dru-

ge potrebe v krajevni skupnosti.

4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani, ki imajo stalno

bivališče na območju KS Bakovci ter lastniki nepremičnin, ki
nimajo stalnega bivališča na območju KS Bakovci.

Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega od-
stavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:

– 1,5% mesečno od neto plač zaposlenih,
– 4% mesečno samostojni podjetniki od zavarovalne

osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje,

– 1,5% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin
z varstvenim dodatkom,

– 2,5% mesečno zaposleni v tujini od neto povprečne
plače v RS za preteklo leto,

– 6% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 100 DEM letno v tolarski protivrednosti po srednjem

tečaju Banke Slovenije lastniki nepremičnin na območju KS
Bakovci, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Bakovci.

5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci po

določbah 12. člena zakona o samoprispevku.

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačeval-

ci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samo-

stojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samo-
prispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Re-
publiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska
Sobota.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, ter lastniki nepre-
mičnin, ki nimajo stalnega bivališča v KS Bakovci, plačujejo
samoprispevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna
skupnost.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Bakovci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek na naslov
Krajevna skupnost Bakovci, Bakovci, Partizanska ul. 38,
9000 Murska Sobota.

Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki
so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov in prispevkov občanov.
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7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni

žiro račun Krajevne skupnosti Bakovci, št. 51900-842-080-
82000.

Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega pro-
grama je odgovoren Svet KS Bakovci.

O realizaciji programa in porabi sredstev mora Svet KS
Bakovci najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001 naprej.

Št. 21/2000
Bakovci, dne 20. novembra 2000.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Bakovci

Štefan Vereš l. r.

4625. Poročilo Volilne komisije KS Bakovci o izidu
glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Bakovci

P O R O Č I L O
Volilne komisije KS Bakovci o izidu glasovanja na

referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti

Bakovci

1
Na območju Krajevne skupnosti Bakovci je bil na refe-

rendumu, izvedenem v nedeljo, dne 19. 11. 2000, o uved-
bi krajevnega samoprispevka, ugotovljen naslednji izid gla-
sovanja:

1. v splošni volilni imenik je bilo vpisanih 1281 voliv-
cev, v posebni volilni imenik – lastniki nepremičnin, ki nima-
jo stalnega prebivališča v KS Bakovci, pa 17 volivcev, sku-
paj 1298 volivcev;

2. na referendumu je glasovalo 634 volivcev ali
48,84%,

3. ZA uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo
428 volivcev ali 67,51%,

4. PROTI je glasovalo 206 volivcev ali 32,49%,
5. neveljavnih glasovnic ni bilo.

2
Na podlagi 47.b 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), 8. člena sklepa o razpisu referen-
duma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS
Bakovci (Uradni list RS, št. 91/00) in izida glasovanja volilna
komisija ugotavlja, da je bil v KS Bakovci izglasovan krajevni
samoprispevek, saj je za uvedbo samoprispevka glasovala
večina volivcev, ki so glasovali.

Št. 20/2000
Bakovci, dne 19. novembra 2000.

Predsednik
Volilne komisije KS Bakovci

Štefan Kaučič l. r.

4626. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Nemčavci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00), 65. člena statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) in izida referen-
duma z dne 19. 11. 2000 je Svet KS Nemčavci na seji dne
19. 1. 2000 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Nemčavci

1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Nemčavci se na podla-

gi odločitve krajanov na referendumu, ki je bil dne 19.
novembra 2000, uvede krajevni samoprispevek v denarju.

2. člen
Krajevni samoprispevek za območje KS Nemčavci se

uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. 2. 2001 do 31. 1. 2006.

3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo porabljena

za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in si-
cer za:

– adaptacijska in vzdrževalna dela vaškega zvonika s
pripadajočimi prostori (kapele);

– gradnjo dodatnega kraka kanalizacije proti Vaško-
gasilskemu domu Nemčavci;

– obnovo cest in dokončno ureditev pločnikov;
– ureditvena in vzdrževalna dela komunalnih objektov v

KS Nemčavci;
– urejevanje pokopališča;
– nadaljevanje izgradnje kompleksa Vaško-gasilkega

doma in ŠRC Nemčavci;
– sofinanciranje drugih nalog in investicij pomembnej-

ših za KS Nemčavci;
– financiranje funkcionalnih obveznosti KS Nemčavci

in dotiranje delovanja društev in klubov, ki delujejo v KS
Nemčavci.

4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivali-

ščem v Krajevni skupnosti Nemčavci ter lastniki nepremič-
nin v KS Nemčavci, ki nimajo stalnega bivališča v Krajevni
skupnosti Nemčavci.

Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega od-
stavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:

– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestilo
plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po po-
godbah o delu;

– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti;
– 150 DEM letno v tolarski protivrednosti po srednjem

tečaju Banke Slovenije lastniki nepremičnin v Krajevni sku-
pnosti Nemčavci, ki nimajo stalnega bivališča v Krajevni
skupnosti Nemčavci;

– 2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki
– nosilci dejavnosti od zavarovalne osnove, od katere plaču-
jejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki
opravljajo svojo dejavnost v KS Nemčavci;

– 2% od pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim do-
datkom;

– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne neto
plače v Republiki Sloveniji za preteklo leto.
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5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci po

določbah 12. člena zakona o samoprispevku.

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačeval-

ci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samo-

stojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samo-
prispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Re-
publiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska
Sobota.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, ter lastniki nepre-
mičnin, ki nimajo stalnega bivališča v KS Nemčavci, plačuje-
jo samoprispevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna
skupnost.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Nemčavci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek na naslov
Krajevna skupnost Nemčavci, Nemčavci 28, 9000 Murska
Sobota.

Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki
so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov in prispevkov občanov.

7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni

žiro račun Krajevne skupnosti Nemčavci, št. 51900-842-
080-82539.

Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega pro-
grama je odgovoren svet KS Nemčavci.

O realizaciji programa in porabi sredstev mora svet KS
Nemčavci najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. februarja 2001 naprej.

Št. 30/2000
Nemčavci, dne 19. novembra 2000.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Nemčavci
Štefan Barbarič l. r.

4627. Poročilo Volilne komisije KS Nemčavci o izidu
glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Nemčavci

P O R O Č I L O
Volilne komisije KS Nemčavci o izidu glasovanja

na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti

Nemčavci

1
Na območju Krajevne skupnosti Nemčavci je bil na

referendumu, izvedenem v nedeljo, dne 19. 11. 2000, o

uvedbi krajevnega samoprispevka, ugotovljen naslednji izid
glasovanja:

1. v splošni volilni imenik je bilo vpisanih 240 volivcev,
v posebni volilni imenik – lastniki nepremičnin, ki nimajo
stalnega prebivališča v KS Nemčavci, pa 4 volivci, skupaj
244 volivcev;

2. na referendumu je glasovalo 183 volivcev ali 75%,
3. ZA uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo

148 volivcev ali 80,9%,
4. PROTI je glasovalo 34 volivcev ali 18,6%,
5. neveljavna je bila 1 glasovnica ali 0,5%.

2
Na podlagi 47.b 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), 8. člena sklepa o razpisu referen-
duma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS
Nemčavci (Uradni list RS, št. 94/00) in izida glasovanja
volilna komisija ugotavlja, da je bil v KS Nemčavci izglasovan
krajevni samoprispevek, saj je za uvedbo samoprispevka
glasovala večina volivcev, ki so glasovali.

Št. 29/000
Nemčavci, dne 19. novembra 2000.

Predsednica
Volilne komisije KS Nemčavci

Gabika Cigut l. r.

PODČETRTEK

4628. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Ura-
dni list RS, št. 49/99 in 95(99) je Občinski svet občine
Podčetrtek na 19. redni seji dne 23. 11. 2000 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št.

475/3, pot v izmeri 416 m2, vpisan pri ZK vl. št. 249, k.o.
Ema.

2
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti

značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Občine Pod-
četrtek.

3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-126/2000
Podčetrtek, dne 24. novembra 2000.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.
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ROGAŠOVCI

4629. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Rogašovci za leto 2000

Skladno z določilom zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) ter na podlagi 57.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40.
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in
22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št.
66/99) je Občinski svet občine Rogašovci sprejel na seji
dne 24. 11. 2000

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Rogašovci za leto 2000

1. člen
Spremeni in dopolni se 3. člen odloka o proračunu

Občine Rogašovci za leto 2000 (Uradni list RS, št. 18/00)
tako, da glasi:

Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov se do-
ločijo ocenjeni skupni prihodki in odhodki proračuna za leto
2000 v višini 375,000.000 SIT.

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v SIT
I. Skupaj prihodki 363,800.000
II. Skupaj odhodki 370,800.000
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) -7,000.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil 2,900.000
V. Dana posojila
VI. Prejeta minus dana posojila 2,900.000
VII. Skupni presežek (primanjkljaj) -4,100.000
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna 8,300.000
IX. Odplačevanje dolga 4,200.000
X. Neto zadolževanje 4,100.000
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih –

2. člen
Ocenjeni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti (ožjih

delov), ki so zajeti v 1. členu in znašajo 16,000.000 SIT se
namenijo izključno za njihovo neposredno porabo.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z

dnem sprejetja, objavijo pa se v Uradnem listu RS.

Št. 40302-1/00-1
Rogašovci, dne 27. novembra 2000.

Župan
Občine Rogašovci

Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

ZAVRČ

4630. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Zavrč za leto 2000

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 79/99 in 89/99),
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 statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Ob-
činski svet občine Zavrč na 21. redni seji dne 10. 11. 2000
sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Zavrč za leto 2000

1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Zavrč

za leto 2000 (Uradni list RS, št. 19/00) tako, da glasi:
Predvideni prihodki proračuna Občine Zavrč za leto

2000 znašajo 237,815.484 tolarjev, in sicer:

A) bilanca prihodkov in odhodkov: v SIT
I. prihodkov 237,815.484
II. odhodkov 254,185.952
III. proračunski primanjkljaj –16,370.468
B) račun finančnih terjatev in naložb:
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 0
V. dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev 0
VI. prejeta minus dana posojila in

sprememba kapitalskih deležev 0
VII. skupni primanjkljaj –16,370.468
C) račun financiranja:
VIII. zadolževanje 5,000.000
IX. odplačilo dolga 5,000.000
X. neto zadolževanje 0
XI. povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računih –16,370.468

Proračunski primanjkljaj se krije iz prenesenih sredstev
iz leta 1999.

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 z dnem sprejema na Občinskem

svetu občine Zavrč in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 403-02-3/99
Zavrč, dne 10. novembra 2000.

Župan
Občine Zavrč

Miran Vuk l. r.
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VLADA

4631. Uredba o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi
izdelki

Na podlagi 5. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki

I. POGLAVJE: Vsebina

1. člen
(vsebina uredbe)

Ta uredba določa:
– ciljno ceno za mleko in intervencijski ceni za maslo in

posneto mleko v prahu;
– ukrep intervencijskega nakupa masla in posnetega

mleka v prahu;
– ukrep podpor za skladiščenje masla, smetane, po-

snetega mleka v prahu in sirov;
– ukrep pospeševanja prodaje mleka in mlečnih izdel-

kov;
– evideco količin mleka in mlečnih izdelkov.
Ta uredba velja za izdelke, ki se uvrščajo v naslednje

tarifne oznake kombinirane nomenklature carinske tarife:

Tarifna Poimenovanje
oznaka

0401 Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez
dodatnega sladkorja ali drugih sladil

0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil

0403 Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir
in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana,
koncentrirano ali ne, z dodatkom sladkorja ali dru-
gih sladil, aromatizirano ali z dodanim sadjem, lupi-
nastim sadjem ali kakavom

0404 Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkor-
ja ali drugih sladil; izdelki iz naravnih mlečnih
sestavin z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali
brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

0405 Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz
mleka; mlečni namazi

0406 Sir in skuta

II. POGLAVJE: Cene

2. člen
(ciljna cena)

Ciljna cena za mleko s 3,7% mlečne maščobe, odda-
no v mlekarne, je 7.100 SIT/100 kg.

Ciljna cena iz prejšnjega odstavka je želena cena, ki
naj bi jo proizvajalci mleka dosegali za oddano mleko.

Minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano (v nadalj-
njem besedilu: minister) predpiše elemente za oblikovanje
odkupne cene mleka.

3. člen
(intervencijski ceni)

Intervencijska cena masla je 77.850 SIT/100 kg.
Intervencijska cena posnetega mleka v prahu je 49.335

SIT/100 kg.

III. POGLAVJE: Intervencijski odkup

4. člen
(uvedba intervencijskega nakupa masla)

Ko je tržna cena masla dva tedna zapored nižja od 92%
intervencijske cene, Agencija Republike Slovenije za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agenci-
ja) po postopku zbiranja ponudb iz 10. člena te uredbe,
začne z intervencijskim nakupom masla, ki izpolnjuje pred-
pisane pogoje iz 5. člena te uredbe.

Cena masla, po kateri agencija odkupi maslo, ne sme
biti nižja od 90% intervencijske cene masla.

Ko je tržna cena masla dva tedna zapored enaka ali
višja od 92% intervencijske cene, agencija preneha z inter-
vencijskim nakupom masla.

Tržna cena masla pomeni izračunano povprečje proiz-
vajalčevih (ex-factory) cen svežega masla, pakiranega v blo-
ke po 25 kg neto, ki izpolnjuje predpisane pogoje iz 5.
člena te uredbe, brez obračunanih davkov in obremenitev,
povečana za 540 SIT/100 kg za transportne stroške dosta-
ve masla do skladišča agencije.

5. člen
(pogoji za maslo)

Maslo za intervencijski nakup mora biti izdelano nepo-
sredno in izključno iz pasterizirane smetane in mora vsebo-
vati najmanj 82 masnih % maščobe in največ 16 masnih %
vode ter mora izpolnjevati druge predpisane pogoje glede
kakovosti.

Maslo iz prejšnjega odstavka mora biti izdelano v obra-
tu, ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena te uredbe.

Minister predpiše kakovostne parametre, analizne me-
tode za določanje fizikalno-kemijskih in mikrobioloških para-
metrov, metodo senzoričnega ocenjevanja ter metode je-
manja vzorcev masla za intervencijski nakup.

6. člen
(intervencijski nakup posnetega mleka v prahu)

Agencija v obdobju od 1. marca do 31. avgusta nepo-
sredno nakupuje posneto mleko v prahu, ki izpolnjuje pred-
pisane pogoje iz 7. člena te uredbe in je pakirano kot je to
določeno v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

Ponudba za prodajo posnetega mleka v prahu:
– mora vsebovati ime in priimek oziroma firmo in naslov

oziroma sedež ponudnika;
– mora vsebovati ponujeno količino posnetega mleka v

prahu, ki je najmanj 20 ton posnetega mleka v prahu;
– se mora glasiti na cele tone;
– mora vsebovati navedbo vsebnosti beljakovin in upo-

rabljenega postopka izdelave (razprševanje ali valjar);
– se mora nanašati samo na posneto mleko v prahu, ki

je bilo proizvedeno v roku 1 meseca pred dnem, ko agenci-
ja prejme ponudbo za nakup;

– mora imeti priloženo dokazilo o zagotovljeni varščini
v višini 2.580 SIT/tono posnetega mleka v prahu. Namen
varščine je vzdrževanje ponudbe in zagotovitev dostave po-
snetega mleka v prahu do skladišča agencije. Za varščine
se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo vrste
finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo svoje
obveznosti v postopkih javnega naročanja.

Agencija vodi evidenco o dnevu prejetja ponudb za
intervencijski nakup posnetega mleka v prahu, o ponujenih
količinah, o datumu izdelave in o kraju skladiščenja posne-
tega mleka v prahu.

Inšpektorat Republike Slovenije za kontrolo kakovosti
kmetijskih pridelkov in živil (v nadaljnjem besedilu: inšpekto-
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rat za kakovost) ugotavlja, ali posneto mleko v prahu izpol-
njuje predpisane pogoje iz 7. člena te uredbe. Inšpektor za
kakovost napiše zapisnik o rezultatih analiz vsake ponujene
serije posnetega mleka v prahu, ki ga posreduje agenciji.

Po preveritvi ponudbe agencija obvesti vse ponudnike
o rezultatu njihovega sodelovanja v postopku intervencijske-
ga nakupa posnetega mleka v prahu. Neizbranim ponudni-
kom se hkrati sprosti varščina.

Izbranim ponudnikom agencija izda oštevilčeno in dati-
rano naročilo, ki vsebuje:

– količino posnetega mleka v prahu, ki naj se dostavi;
– rok za dostavo posnetega mleka v prahu;
– lokacijo skladišča kamor naj se posneto mleko v

prahu dostavi.
Varščina se izbranemu ponudniku sprosti, potem ko v

roku iz druge alinee tega odstavka dostavi v skladišče agen-
cije količine posnetega mleka v prahu, navedene v naročilu.

Agencija v roku med 60. in 90. dnem od dneva prevze-
ma posnetega mleka v prahu v skladišče agencije plača
izbranim ponudnikom prevzeto posneto mleko v prahu po
odkupni ceni. Odkupna cena je enaka intervencijski ceni
posnetega mleka v prahu, če je vsebnost beljakovin v nema-
stnem suhem ekstraktu 35,6 ali več %. V primeru, da je
vsebnost beljakovin v nemastnem suhem ekstraktu manj kot
35,6%, vendar ne manj kot 31,4%, je odkupna cena enaka
intervencijski ceni, zmanjšani za znesek, ki je enak: inter-
vencijska cena x [(0,356 – vsebnost beljakovin) x 1,75].

Intervencijski nakup posnetega mleka v prahu se preki-
ne, če nakupljene količine posnetega mleka v prahu v ob-
dobju od 1. marca do 31. avgusta v tekočem letu, presežejo
1.000 ton. V tem primeru minister določi, da agencija do
konca tega obdobja odkupuje posneto mleko v prahu po
postopku zbiranja ponudb v skladu z 10. členom te uredbe
ali da se uvede pomoč za skladiščenje posnetega mleka v
prahu v skladu z 22. členom te uredbe.

7. člen
(pogoji za posneto mleko v prahu)

Posneto mleko v prahu za intervencijski nakup mora
biti izdelano po postopku razprševanja neposredno in iz-
ključno iz posnetega mleka, mora vsebovati najmanj 31,4%
beljakovin v suhi snovi brez maščob ter mora izpolnjevati
druge predpisane pogoje glede kakovosti, minimalne količi-
ne in pakiranja.

Posneto mleko v prahu iz prejšnjega odstavka mora biti
izdelano v obratu, ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena te uredbe.

Minister predpiše kakovostne parametre, analizne me-
tode za določanje fizikalno-kemijskih in mikrobioloških para-
metrov, metodo senzoričnega ocenjevanja ter metode je-
manja vzorcev posnetega mleka v prahu za intervencijski
nakup.

8. člen
(pogoji za obrate)

Obrati, ki izdelujejo maslo, smetano oziroma posneto
mleko v prahu, ki so predmet intervencijskih ukrepov, morajo:

– imeti sedež v Republiki Sloveniji;
– imeti dovoljenje agencije;
– biti registrirani v skladu s predpisi, ki urejajo veteri-

narsko-sanitarne pogoje za proizvodnjo živil živalskega izvo-
ra ter oddajo v promet za javno potrošnjo in morajo imeti
ustrezno tehnično opremo;

– stalno voditi ločeno evidenco o izdelavi masla oziro-
ma posnetega mleka v prahu, ki je predmet intervencijskih
ukrepov po tej uredbi. Ta evidenca vsebuje izvor surovin
(Republika Slovenija, uvoz), količine izdelanega masla oziro-
ma posnetega mleka v prahu, način pakiranja in označeva-

nja, datum odpreme vsake serije ter v primeru posnetega
mleka v prahu tudi tip toplotne obdelave posnetega mleka;

– o svoji nameri za izdelavo masla oziroma posnetega
mleka v prahu za intervencijski nakup obvestiti Inšpektorat
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat za kmetijstvo),
najkasneje dva delovna dneva pred začetkom izdelave.

Obrati iz prejšnjega odstavka morajo na agencijo po-
sredovati vlogo za pridobitev dovoljenja za izdelavo masla,
smetane oziroma posnetega mleka v prahu, da so lahko
predmet intervencijskih ukrepov po tej uredbi. Agencija izda
to dovoljenje po opravljenem pregledu kmetijskega inšpek-
torja, če obrat izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka tega
člena.

Agencija vodi evidenco obratov, katerim je bilo dovolje-
nje izdano, zavrnjeno oziroma odvzeto.

9. člen
(nadzor nad obrati)

Inšpektorat za kmetijstvo izvaja v obratih iz prejšnjega
člena nenapovedane preglede glede izpolnjevanja zahtev,
in sicer:

– najmanj en inšpekcijski pregled v obdobju 28 dni, ko
se izdeluje maslo, smetana oziroma posneto mleko v prahu;

– najmanj en inšpekcijski pregled vsakih 6 mesecev.
Če se ugotovi, da obrat ne izpolnjuje pogojev iz prej-

šnjega člena te uredbe, mu agencija za 6 mesecev odvzame
dovoljenje za izdelavo masla, smetane oziroma posnetega
mleka v prahu za intervencijske ukrepe te uredbe. Obrat
lahko po preteku tega obdobja zaprosi za ponovno pridobi-
tev dovoljenja za izdelavo masla, smetane oziroma posnete-
ga mleka v prahu. Če kmetijski inšpektor na podlagi oprav-
ljenih pregledov ugotovi, da obrat izpolnjuje pogoje iz prej-
šnjega člena, mu agencija dovoljenje ponovno dodeli.

Če se ugotovi, da eden od obratov podjetja ne izpolnju-
je pogojev iz prejšnjega člena te uredbe, agencija celotne-
mu podjetju, razen v primeru višje sile, glede na resnost
nepravilnosti, odvzame dovoljenje za izdelavo masla, smeta-
ne oziroma posnetega mleka v prahu za intervencijske ukre-
pe te uredbe za 1 do 12 mesecev. Za višjo silo se šteje, če
nastopijo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni mogoče pred-
videti in katerih posledice ni moč odvrniti.

O vsakem opravljenem pregledu kmetijski inšpektor
napiše zapisnik o pregledu, ki ga posreduje agenciji. Zapi-
snik mora vsebovati datum, trajanje pregleda, ugotovitve in
predlagane ukrepe.

10. člen
(intervencijski nakup masla oziroma posnetega mleka v

prahu po postopku zbiranja ponudb)
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in prehrano (v nadalj-

njem besedilu: ministrstvo) v Uradnem listu Republike Slo-
venije objavi obvestilo o zbiranju ponudb za intervencijski
nakup masla oziroma posnetega mleka v prahu.

Rok za oddajo ponudb za posamezno objavljeno obve-
stilo o zbiranju ponudb se izteče drugi ali četrti torek v
mesecu, ob dvanajstih.

Pravne in fizične osebe sodelujejo v postopku z oddajo
pisne ponudbe, ki se neposredno izroči agenciji ali se poš-
lje po pošti, telefaksu ali po elektronskem mediju z dokazi-
lom o prejemu.

V ponudbi mora biti navedeno:
– ime in priimek oziroma firma in naslov oziroma sedež

ponudnika;
– ponujena količina masla oziroma posnetega mleka v

prahu z navedbo dejanske vsebnosti beljakovin ter uporab-
ljen postopek izdelave (z razprševanjem ali na valjih);
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– ponudbena cena v SIT za 100 kg masla oziroma
posnetega mleka v prahu, brez davkov in obremenitev, fco
skladišče agencije;

– naslov skladišča, kjer se nahaja maslo oziroma po-
sneto mleko v prahu.

Ponudba se mora nanašati:
– na maslo oziroma posneto mleko v prahu, ki izpolnju-

je predpisane pogoje iz 5. oziroma 7. člena te uredbe;
– na maslo oziroma posneto mleko v prahu, proizvede-

no v obratu, ki izpolnjuje zahteve iz 8. člena te uredbe;
– na najmanj 10 ton masla oziroma najmanj 20 ton

posnetega mleka v prahu in se mora glasiti na cele tone;
– na maslo, ki je pakirano po 25 kg neto, v nov mate-

rial, ki zagotavlja zaščito masla med transportom, skladišče-
njem in trženjem oziroma na posneto mleko v prahu, ki je
pakirano v skladu s Prilogo 1 te uredbe;

– na maslo oziroma na posneto mleko v prahu, katere-
ga označba vsebuje: številko dovoljenja iz 8. člena te ured-
be, datum izdelave, neto težo, označbo “surovo maslo I.
vrste“ (za maslo) in označbo “posneto mleko v prahu izdela-
no z razprševanjem“ (za posneto mleko v prahu);

– na maslo, ki je bilo izdelano v roku 23 dni oziroma na
posneto mleko v prahu, ki je bilo izdelano v roku 21 dni,
pred iztekom roka za vložitev ponudb po drugem odstavku
tega člena.

Ponudbi mora biti priložena:
– pisna izjava ponudnika, da je bilo maslo oziroma

posneto mleko v prahu izdelano v roku iz zadnje alineje
prejšnjega odstavka;

– pisna izjava ponudnika, da prevzema obveznosti iz
11. člena te uredbe;

– dokazilo o zagotovljeni varščini v višini 10.750 SIT/to-
no za maslo oziroma 10.320 SIT/tono za posneto mleko v
prahu. Namen varščine je vzdrževanje ponudbe po kon-
čnem datumu za vložitev ponudb in zagotovitev dostave
masla oziroma posnetega mleka v prahu do skladišča agen-
cije v roku iz desetega odstavka tega člena. Za varščine se
smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo vrste finančnih za-
varovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo svoje obveznosti v
postopkih javnega naročanja.

Agencija vodi evidenco o dnevu prejetja ponudb, o
ponujenih količinah, o datumu izdelave in o kraju skladišče-
nja masla oziroma posnetega mleka v prahu.

Agencija naslednji dan po preteku roka za vložitev po-
nudb obvesti ministrstvo o ponudbenih količinah in cenah.
Minister ob upoštevanju intervencijskih cen masla oziroma
posnetega mleka v prahu določi najvišjo odkupno ceno, po
kateri agencija lahko odkupi maslo oziroma posneto mleko v
prahu. Ponudbe z višjo ceno, kot jo določi minister, agenci-
ja zavrne.

Po preveritvi ponudbe agencija obvesti vse ponudnike
o rezultatu njihovega sodelovanja v intervencijskem nakupu
masla oziroma posnetega mleka v prahu po postopku zbira-
nja ponudb. Neizbranim ponudnikom se hkrati sprosti var-
ščina.

Izbranim ponudnikom agencija izda oštevilčeno in dati-
rano naročilo, ki vsebuje:

– količino masla oziroma posnetega mleka v prahu, ki
naj se dostavi;

– končni datum za dostavo masla oziroma posnetega
mleka v prahu;

– lokacijo skladišča, kamor naj se maslo oziroma po-
sneto mleko v prahu dostavi.

Varščina se izbranemu ponudniku sprosti po tem, ko ta
v roku 28 dni od zadnjega dne za vložitev ponudb v skladi-
šče agencije dostavi količine masla oziroma posnetega mle-
ka v prahu, navedene v naročilu.

Agencija v roku med 60 in 90 dni od dne prevzema
masla oziroma posnetega mleka v prahu plača izbranim
ponudnikom prevzeto maslo oziroma posneto mleko v pra-
hu. Za dan prevzema masla oziroma posnetega mleka v
prahu se šteje dan, ko je bilo maslo oziroma posneto mleko
v prahu vskladiščeno v skladišče agencije.

Agencija plača izbranim ponudnikom prevzeto maslo
po ceni, ki je bila navedena v ponudbi.

Agencija plača izbranim ponudnikom prevzeto posneto
mleko v prahu po ceni, ki je bila navedena v ponudbi, če je
vsebnost beljakovin v nemastnem suhem ekstraktu 35,6 ali
več %. Če je vsebnost beljakovin v nemastnem suhem ek-
straktu manj kot 35,6%, vendar ne manj kot 31,4%, agenci-
ja plača izbranim ponudnikom prevzeto posneto mleko v
prahu po ceni, ki je bila navedena v ponudbi, zmanjšani za
znesek, ki je enak: cena, navedena v ponudbi x [(0,356 –
vsebnost beljakovin) x 1,75].

11. člen
(kontrola kakovosti ob vskladiščenju)

V ponudbah se ponudniki obvežejo, da bodo, v prime-
ru, če se s kontrolo kakovosti ugotovi, da maslo oziroma
posneto mleko v prahu ob prevzemu v skladišče agencije,
ne izpolnjuje predpisanih pogojev iz 5. oziroma 7. člena te
uredbe, ali če maslo v obdobju 30 dni od dneva prevzema
masla v skladišče agencije ne ustreza predpisanim senzo-
ričnim pogojem:

– prevzeli tako maslo oziroma posneto mleko v prahu
in

– plačali stroške za obdobje skladiščenja tega masla
oziroma posnetega mleka v prahu od dneva prevzema v
skladišče agencije do dne odpreme iz skladišča.

Stroški iz druge alinee prejšnjega odstavka obsegajo
stroške vskladiščenja, skladiščenja in odpreme iz skladišč,
in sicer:

– stroški vskladiščenja se izračunajo tako, da se zavr-
njene količine masla oziroma posnetega mleka v prahu pom-
nožijo z zneskom iz prve alinee drugega odstavka 14. člena
te uredbe;

– stroški skladiščenja se izračunajo tako, da se zavr-
njene količine masla oziroma posnetega mleka v prahu pom-
nožijo z zneskom iz druge alinee drugega odstavka 14.
člena te uredbe, za obdobje od vskladiščenja do odpreme iz
skladišča;

– stroški odpreme iz skladišč se izračunajo tako, da se
zavrnjene količine masla oziroma posnetega mleka v prahu
pomnožijo z zneskom iz tretje alinee drugega odstavka 14.
člena te uredbe.

Zneske iz prejšnjega odstavka vplačajo ponudniki ma-
sla oziroma posnetega mleka v prahu v proračun Republike
Slovenije.

12. člen
(pogoji za skladišča)

Skladišča, v katerih se skladišči maslo oziroma posne-
to mleko v prahu, morajo poleg izpolnjevanja pogojev, ki so
določeni s predpisi, ki urejajo veterinarsko-sanitarne pogoje
za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za
javno potrošnjo, izpolnjevati tudi pogoje iz tega člena.

Temperatura v skladiščih, v katerih se skladišči maslo,
ki je predmet intervencijskega nakupa, ne sme presegati
minus 15 0C.

Posneto mleko v prahu se lahko skladišči v skladi-
ščih, ki:

– so suha, dobro vzdrževana in brez škodljivcev;
– nimajo tujih vonjev;
– omogočajo dobro ventilacijo;
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– imajo zadostno kapaciteto in opremo za takšno ka-
paciteto.

Vskladiščeno maslo oziroma posneto mleko v prahu
mora biti spravljeno na paletah in se mora skladiščiti tako,
da je lahko dostopno in je možno enostavno ugotoviti isto-
vetnost masla oziroma posnetega mleka v prahu.

Skladišča agencije morajo zavarovati intervencijske za-
loge masla oziroma posnetega mleka v prahu.

13. člen
(prodaja masla oziroma posnetega mleka v prahu iz

intervencijskih zalog)
Maslo oziroma posneto mleko v prahu se sprošča iz

intervencijskih zalog tako, da ne pride do motenj ravnovesja
na trgu in da imajo kupci zagotovljeno enako obravnavo in
dostop do masla oziroma posnetega mleka v prahu, ki se
prodaja.

Enak dostop do masla oziroma posnetega mleka v
prahu se kupcem zagotovi s prodajo preko javnega razpisa
ali s prodajo po fiksni ceni.

Pri odpremi iz skladišč agencija pripravi maslo oziroma
posneto mleko v prahu na paletah na nakladalni rampi skla-
dišča.

Minister podrobneje predpiše način in pogoje prodaje
masla oziroma posnetega mleka v prahu iz intervencijskih
zalog.

14. člen
(stroški fizičnih operacij)

Fizične operacije, povezane z intervencijskim naku-
pom masla oziroma posnetega mleka v prahu, vključujejo:

1. Ugotavljanje ustreznosti masla oziroma posnetega
mleka v prahu in vskladiščenje:

– premik v skladiščni prostor s prevoznega sredstva ob
prihodu v skladišče agencije;

– tehtanje;
– kontrola označb in pakiranja;
– vzorčenje in kontrola kakovosti;
– premik v hladilnico in zamrzovanje (za maslo);
– ponovno vzorčenje in kontrola kakovosti ob koncu

tridesetdnevnega obdobja iz prvega odstavka 11. člena te
uredbe (za maslo).

2. Skladiščenje masla oziroma posnetega mleka v pra-
hu:

– najem prostorov;
– zavarovanje (samo, če to ni vključeno že v prvi alinei

te točke);
– kontrola temperature (samo, če to ni vključeno že v

prvi alinei te točke);
– letna inventura (samo, če ta ni vključena že v prvi

alinei te točke).
3. Odprema masla oziroma posnetega mleka v prahu iz

skladišča:
– tehtanje;
– kontrola označb in pakiranja;
– vzorčenje in kontrola kakovosti;
– premik iz skladiščnega prostora na nakladalno ram-

po skladišča ter nakladanje na prevozno sredstvo.
Agencija skladišču plača dejanske stroške fizičnih ope-

racij na podlagi računov, vendar največ do višine:
– 2.660 SIT/tono (za maslo) oziroma 1.300 SIT/tono

(za posneto mleko v prahu), za fizične operacije iz 1. točke;
– 77,50 SIT/tono (za maslo) oziroma 15 SIT/tono (za

posneto mleko v prahu) na dan skladiščenja, za fizične
operacije iz 2. točke;

– 1.500 SIT/tono (za maslo) oziroma 450 SIT/tono
(za posneto mleko v prahu), za fizične operacije iz 3. točke.

15. člen
(evidence)

Skladišče agencije mora o zalogah masla oziroma po-
snetega mleka v prahu, ki sta predmet intervencijskega na-
kupa, voditi ločeno evidenco v računalniški obliki, ki vsebuje
podatke o vskladiščenju, skladiščenju in odpremi iz skladišč
(količine, datum, označbe serij).

Agencija za vse količine masla oziroma posnetega mle-
ka v prahu v skladiščih agencije vodi evidenco, ki vsebuje
podatke o količinah in datumih vskladiščenja, skladiščenja
ter odpreme serij masla oziroma posnetega mleka v prahu.

16. člen
(mesečno poročilo skladišč agencije)

Skladišča agencije posredujejo agenciji mesečno po-
ročilo na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe,
do desetega v tekočem mesecu za pretekli mesec.

Mesečno poročilo mora vsebovati podatke o količinah
masla oziroma posnetega mleka v prahu:

– ki se prenašajo iz predhodnega meseca;
– ki so se vskladiščile in odpremile iz skladišč po posa-

meznih serijah;
– ki so v skladišču ob koncu meseca.

17. člen
(letno poročilo skladišč agencije)

Skladišča agencije posredujejo agenciji letno poročilo
na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, do 31.
marca v tekočem letu za preteklo leto.

Letno poročilo mora ločeno povzeti količine masla ozi-
roma posnetega mleka v prahu v skladiščih, po posameznih
serijah. Letno poročilo mora biti potrjeno s strani kmetijske-
ga inšpektorja, ki vpiše ugotovitve iz opravljenega pregleda.
Skladišče agencije o morebitnih ugotovljenih odstopanjih
poda obrazložitev, ki je sestavni del letnega poročila.

18. člen
(nadzor nad skladiščenjem masla oziroma posnetega

mleka v prahu)
Inšpektorat za kmetijstvo izvaja v skladiščih agencije

skozi vse leto nenapovedane preglede v neenakomernih
intervalih.

Vsako skladišče agencije mora biti pregledano najmanj
enkrat na leto. Pri pregledu se ugotavlja:

– način zbiranja podatkov iz 16. in 17. člena te ured-
be;

– usklajenost evidenc skladišča s podatki, ki so bili
posredovani agenciji;

– prisotnost količin masla oziroma posnetega mleka v
prahu, ki so navedene v zadnjem mesečnem poročilu skla-
dišča v skladišču na podlagi vizualne ocene. V primeru
dvoma ali spora se prisotnost ugotavlja s tehtanjem v skladu
z drugo alineo četrtega odstavka tega člena. Kmetijski in-
špektor lahko razširi pregled na tehtanje vseh količin masla
oziroma posnetega mleka v prahu v seriji ali v skladišču.

Inšpektorat za kmetijstvo pred pregledom skladišča
agencije na podlagi evidenc agencije izbere serije za pre-
gled. Izberejo se serije, ki predstavljo najmanj 5% vseh
količin masla oziroma posnetega mleka v prahu v skladišču.

Pregled izbranih serij obsega:
– pregled številk serij in pakiranj (na osnovi dokumen-

tacije ob nakupu in vskladiščenju);
– tehtanje palet (ena od desetih) in tehtanje pakiranj

(eno na paleto);
– vizualni pregled vsebine pakiranja (eno pakiranje na

pet palet) in stanja pakiranj.
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Če se pri pregledu izbranih serij ugotovijo odstopanja,
kmetijski inšpektor določi dodatne količine proizvodov, ki se
pregledajo po enakem postopku.

19. člen
(zapisnik o pregledu)

Kmetijski inšpektor o vsakem opravljenem pregledu
napiše zapisnik.

Zapisnik mora vsebovati:
a) ime in priimek oziroma firmo in naslov oziroma sedež

skladišča;
b) opis pogojev skladiščenja in stanja ter dostopnosti

pakiranj ter označb serij;
c) količine v evidenci agencije, količine v evidenci skla-

dišča in morebitna odstopanja med obema evidencama (za
vsako serijo oziroma količino proizvoda v skladišču);

d) količine, ki so bile ugotovljene pri pregledu izbranih
serij in vsa morebitna druga odstopanja glede na evidence;

e) navedbo dodatno pregledanih količin pri razširjenem
pregledu in ugotovljena odstopanja;

f) obrazložitev skladišča v primerih ugotovljenih odsto-
panj;

g) kraj, datum in čas začetka in konca pregleda ter
podpis pristojnega kmetijskega inšpektorja in podpis odgo-
vorne osebe skladišča.

Kmetijski inšpektor nemudoma posreduje zapisnik
agenciji, ki v primeru ugotovljenih odstopanj uskladi svoje
evidence z ugotovitvami iz zapisnika.

20. člen
(manjkajoče količine in poslabšanje kakovosti masla
oziroma posnetega mleka v prahu pri skladiščenju)
Skladišče agencije je odgovorno za vsa odstopanja

med količinami v skladišču in navedbami v poročilih skladi-
šča, ki jih ugotovi kmetijski inšpektor, ter za poslabšanje
kakovosti masla oziroma posnetega mleka v prahu.

Vrednost manjkajočih količin oziroma poslabšanja ka-
kovosti iz prejšnjega odstavka se izračuna tako, da se
manjkajoče količine oziroma količine slabše kakovosti
pomnožijo z intervencijsko ceno, povečano za 5%. Če je
tržna cena višja od 105% intervencijske cene, mora skladi-
šče povrniti agenciji vrednost, ki se izračuna tako, da se
manjkajoče količine oziroma količine slabše kakovosti pom-
nožijo s tržno ceno, povečano za 5%.

Vrednost manjkajočih količin oziroma poslabšanja ka-
kovosti vplača skladišče agencije v proračun Republike Slo-
venije.

IV. POGLAVJE: Podpora za skladiščenje

21. člen
(podpora za skladiščenje masla oziroma smetane)
Če na podlagi gibanja cen in zalog masla ministrstvo

oceni, da je prišlo ali da bo prišlo do neravnovesja na trgu, ki
bi se odpravilo ali zmanjšalo s sezonskim skladiščenjem,
lahko minister uvede podporo za skladiščenje:

– smetane, pridobljene neposredno in izključno iz kra-
vjega mleka, z najmanj 35% in največ 80% mlečne ma-
ščobe;

– masla, ki vsebuje najmanj 82 masnih % mlečne ma-
ščobe in največ 16 masnih % vode, in ki ustreza oznaki
“Surovo maslo I. vrste“ v skladu s predpisi, ki urejajo kako-
vost mleka, mlečnih izdelkov, siril in čistih cepiv.

Maslo oziroma smetana morata biti izdelana v obratu, ki
izpolnjuje predpisane pogoje iz 8. člena te uredbe, v roku
28 dni pred začetkom pogodbenega skladiščenja.

Za uveljavljanje podpore za skladiščenje, mora biti seri-
ja masla oziroma smetane najmanj eno tono, mora biti ho-
mogene sestave in kakovosti, mora biti izdelana v enem
obratu in mora biti vskladiščena v enem dnevu.

Vskladiščenje masla oziroma smetane lahko poteka le
med 15. marcem in 15. avgustom istega leta. Odprema iz
skladišč je možna od 16. avgusta tega leta.

Podpora za skladiščenje masla oziroma smetane se
lahko dodeli, če skladiščenje traja najmanj 90 dni in največ
210 dni.

Višina podpore za skladiščenje masla znaša:
– 5.160 SIT/tono masla za fiksne stroške;
– 150 SIT/tono masla na dan pogodbenega skladi-

ščenja.
Za izračun višine podpore za skladiščenje smetane se

smetana preračuna v ekvivalent masla z vsebnostjo 82%
mlečne maščobe tako, da se vsebnost mlečne maščobe v
smetani pomnoži s koeficientom 1,20.

Minister lahko vnaprej določi minimalno vsebnost ma-
ščobe v smetani iz prve alineje prvega odstavka tega člena.
V tem primeru se podpora za skladiščenje smetane dodeli
na osnovi minimalne vsebnosti maščobe. Če inšpektorat za
kakovost ugotovi, da je vsebnost maščobe v smetani nižja
od določene minimalne vsebnosti, se podpora za skladišče-
nje fizični ali pravni osebi ne dodeli.

V primeru, da se kakovost masla oziroma smetane v
skladišču ob koncu prvih 60 dni skladiščenja poslabša,
lahko na podlagi dovoljenja agencije, fizične ali pravne ose-
be na svoje stroške enkrat na posamezno serijo zamenjajo
pokvarjeno količino masla oziroma smetane z enako količi-
no masla ali smetane, ki ustreza pogojem za dodelitev pod-
pore za skladiščenje.

Če inšpektorat za kakovost pri pregledu v času skladi-
ščenja ali odpreme masla oziroma smetane ugotovi pokvar-
jene količine, ali v primeru, če je del serije odpremljen pred
16. avgustom ali pred iztekom minimalnega obdobja skladi-
ščenja 90 dni, se podpora za te količine ne dodeli. Podpora
se ne dodeli tudi, če je preostali del serije, ki ustreza pogo-
jem za dodelitev podpore za skladiščenje, manjši od ene
tone.

22. člen
(podpora za skladiščenje posnetega mleka v prahu)
V primeru, da se intervencijski nakup posnetega mleka

v prahu po osmem odstavku 6. člena prekine, lahko mini-
ster uvede podporo za skladiščenje posnetega mleka v pra-
hu, ki vsebuje največ 11% maščobe, največ 5% vode in
najmanj 31,4% beljakovin v nemastnem suhem ekstraktu.

Podpora se lahko dodeli za posneto mleko v prahu, ki
je bilo izdelano v obratu, ki izpolnjuje predpisane pogoje iz
8. člena te uredbe v roku 28 dni pred prvim dnem skladišče-
nja.

Posneto mleko v prahu se lahko vskladišči od dneva
prekinitve intervencijskega nakupa iz osmega odstavka 6.
člena do 31. avgusta tega leta.

Podpora za skladiščenje posnetega mleka v prahu se
lahko dodeli, če se posneto mleko v prahu skladišči najmanj
60 in največ 150 dni.

Za uveljavljanje podpore za skladiščenje posnetega
mleka v prahu mora biti serija posnetega mleka v prahu
najmanj 10 ton. Sestava serij, ki so predmet pogodb za
podporo za skladiščenje, se ne sme spreminjati v času
veljavnosti pogodbe.

Višina podpore za skladiščenje posnetega mleka v pra-
hu znaša 75 SIT/tono na dan pogodbenega skladiščenja.
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Če Vlada Republike Slovenije na podlagi gibanja cen in
zalog posnetega mleka v prahu oceni, da je prišlo ali da bo
prišlo do neravnovesja na trgu, ki bi se odpravilo ali zmanjša-
lo s sezonskim skladiščenjem, lahko uvede podporo za
skladiščenje posnetega mleka v prahu, ki:

– je bilo izdelano neposredno in izključno iz posnetega
mleka po postopku razprševanja, v obratu, ki izpolnjuje pred-
pisane pogoje iz 8. člena te uredbe in

– izpolnjuje predpisane pogoje iz 7. člena te uredbe.
Vlada Republike Slovenije ob uvedbi podpore za skla-

diščenje posnetega mleka v prahu iz prejšnjega odstavka
določi tudi pogoje za uveljavljanje podpore, trajanje ukrepa,
višino podpore in količino posnetega mleka v prahu, za
katero se podpora dodeli.

23. člen
(podpora za skladiščenje sirov)

Če na podlagi gibanja cen in zalog sira ministrstvo
oceni, da je ali bo prišlo do neravnovesja na trgu, ki bi se
odpravilo ali zmanjšalo s sezonskim skladiščenjem, lahko
minister uvede podporo za skladiščenje sirov, ki se shranju-
jejo dolgo časa.

Minister določi, za katere vrste in količine sirov se
uveljavlja podpora za skladiščenje.

Podporo za skladiščenje sirov se lahko dodeli za sire,
ki:

– so bili izdelani v obratih, ki so registrirani v skladu s
predpisi, ki urejajo veterinarsko-sanitarne pogoje za proiz-
vodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno
potrošnjo;

– so bili izdelani najmanj 10 dni pred datumom, ki je v
pogodbi označen za dan začetka pogodbenega skladišče-
nja;

– po zorenju ustrezajo minimalnim pogojem kakovosti
v skladu s predpisi, ki urejajo kakovost mleka, mlečnih izdel-
kov, siril in čistih cepiv. Minimalna kakovost sirov se ugotav-
lja v skladu s predpisi, ki urejajo metode jemanja vzorcev ter
metode kemičnih in fizikalnih analiz mleka in mlečnih izdel-
kov.

Podpora za skladiščenje sirov se lahko dodeli samo za
sire, ki so vskladiščeni v času od 1. aprila do 30. septembra
istega leta. Vskladiščeni siri se lahko odpremljajo iz skladišč
v času od 1. oktobra istega leta do 31. marca naslednjega
leta.

Za dodelitev podpore za skladiščenje sirov mora biti
serija sirov najmanj 5 ton. Sestava serij, ki so predmet
pogodb za podporo za skladiščenje, se v času veljavnosti
pogodbe ne sme spreminjati brez dovoljenja agencije. Agen-
cija lahko fizični ali pravni osebi, ki je sklenila pogodbo za
podporo za skladiščenje sirov, dovoli, da na svoje stroške
odstrani ali nadomesti količine sirov, ki so se pokvarili v
takem obsegu, da se ne morejo več skladiščiti. V primeru
nadomestitve sirov z dovoljenjem agencije, se smatra, kot
da pogodba ni bila spremenjena. Če pa odstranjene količi-
ne sirov niso bile nadomeščene, se šteje, kot da je bila
pogodba sklenjena le za količine, ki so ostale v skladišču.

Podpora za skladiščenje sirov se lahko dodeli, če je
doba skladiščenja najmanj 90 dni in največ do višine za
180-dnevno obdobje skladiščenja.

Višina podpore za skladiščenje sirov znaša:
– 21.500 SIT/tono za fiksne stroške;
– 75 SIT/tono na dan pogodbenega skladiščenja za

stroške skladiščenja;
– 1.075 SIT/tono na dan pogodbenega skladiščenja

za stroške financiranja.

24. člen
(postopek izvajanja podpore za skladiščenje)

Podpora za skladiščenje se dodeli na podlagi sklenje-
ne pogodbe o dodelitvi podpore za skladiščenje, med agen-
cijo in fizično ali pravno osebo. Pogodba za dodelitev pod-
pore za skladiščenje se sklene za posamezen izdelek na
podlagi vloge fizične ali pravne osebe.

V primeru masla oziroma smetane se morajo vloge za
sklenitev pogodbe za podporo za skladiščenje nanašati le
na tiste serije masla oziroma smetane, ki so že v celoti
prevzete v skladišče. Vloga mora prispeti na agencijo najka-
sneje v 30 dneh od dneva vskladiščenja masla oziroma
smetane. Pogodba za skladiščenje se sklene najkasneje v
roku 30 dni od prejema vloge.

V primeru posnetega mleka v prahu se pogodbe za
podporo za skladiščenje sklenejo, preden se posneto mle-
ko v prahu vskladišči. Vskladiščenje posnetega mleka v
prahu mora biti zaključeno v 28 dneh od sklenitve pogodbe.

V primeru sirov se pogodbe za podporo za skladišče-
nje sklenejo po vskladiščenju sirov in najkasneje 40 dni po
začetku pogodbenega skladiščenja.

Pogodba se sklene v pisni obliki za eno ali več serij
izdelka in mora vsebovati zlasti:

– količino izdelka, po posameznih serijah;
– znesek podpore;
– datum začeteka pogodbenega skladiščenja, to je

dan, ki sledi dnevu vskladiščenja;
– datum zadnjega dne pogodbenega skladiščenja, to

je dan pred dnem odpreme iz skladišča;
– lokacijo skladiščenja.
Izdelki, ki so predmet pogodbe za podporo za skladi-

ščenje, morajo imeti na pakiranju naslednje označbe:
– številko dovoljenja iz 8. člena te uredbe (za maslo,

smetano in posneto mleko v prahu);
– registracijsko številko obrata v skladu s predpisi, ki

urejajo veterinarsko-sanitarne pogoje za proizvodnjo živil ži-
valskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo in
številko pogodbe (za sire);

– številko serije;
– neto težo;
– datum izdelave;
– datum vskladiščenja;
– označbo “surovo maslo I. vrste“ (za maslo).
Vskladiščeni izdelki se morajo skladiščiti tako, da so

lahko dostopni in da je možno enostavno ugotoviti njihovo
istovetnost po posamezni pogodbi.

Vskladiščeni izdelki se morajo odpremljati iz skladišča
v celih serijah, razen v primeru prve alinee četrtega odstavka
25. člena, kjer se lahko odpremljajo samo zapečatene koli-
čine masla. V primeru skladiščenja sirov lahko fizična ali
pravna oseba ne glede na določbo petega odstavka 23.
člena te uredbe na podlagi dovoljenja agencije, po preteku
90 dni pogodbenega skladiščenja in v obdobju iz četrtega
odstavka 23. člena, določenim za odpremo iz skladišč,
odstrani vso ali del serije sirov, ki je predmet pogodbe.
Minimalna količina znaša 500 kg sirov.

Podpora za skladiščenje se plača na podlagi vloge
fizične ali pravne osebe po koncu pogodbenega skladišče-
nja. Agencija plača podporo v roku 30 dni od prejema vloge
in po tem, ko je bilo na podlagi opravljenega pregleda v
skladu z naslednjim členom ugotovljeno, da je pravna ali
fizična oseba izpolnila svoje pogodbene obveznosti.

25. člen
(nadzor nad izvajanjem podpor za skladiščenje)

Če ta določba ne določa drugače, izvajata nadzor nad
izvajanjem ukrepa dodelitve podpore za skladiščenje inšpek-
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torat za kmetijstvo in inšpektorat za kakovost na reprezenta-
tivnem vzorcu najmanj 5% količin izdelka, ki je predmet
pogodbe, tako, da se zagotovi, da teža, označbe na pakira-
njih in narava izdelkov po posameznih serijah odgovarjajo
pogodbi za dodelitev podpore za skladiščenje v času vskla-
diščenja, skladiščenja in odpreme izdelkov iz skladišč. V
primeru ugotovljenih nepravilnosti v več kot 5% pregledanih
količin proizvodov, se kontrola razširi na večji vzorec, ki ga
določi pristojni inšpektorat.

Fizična ali pravna oseba, ki je sklenila pogodbo o do-
delitvi podpore za skladiščenje, mora dati kmetijskemu in-
špektorju na razpolago vso dokumentacijo, ki omogoča, da
se ugotovijo naslednji podatki o izdelkih, ki se skladiščijo:

– identifikacijo proizvajalca;
– datum izdelave;
– datum vskladiščenja;
– številko serije;
– prisotnost v skladišču;
– datum odpreme iz skladišča.
V primeru masla oziroma smetane inšpektorat za kme-

tijstvo v obdobju od dneva vskladiščenja do 28 dni po datu-
mu, ko je agencija prejela vlogo za sklenitev pogodbe za
dodelitev podpore za skladiščenje masla oziroma smetane,
ugotavlja, ali je vskladiščeno maslo oziroma smetana pri-
merno za dodelitev podpore. Nadzor mora biti izveden na
reprezentativnem vzorcu najmanj 5% količin vskladiščenega
masla oziroma smetane, tako da se zagotovi, da teža, oz-
načbe na pakiranjih in narava masla oziroma smetane v
celoti odgovarjajo prošnji za pomoč.

Inšpektor za kmetijstvo:
– ob pregledu iz prejšnjega odstavka zapečati serije ali

manjše količine masla oziroma smetane, ki je predmet po-
godbe, ali

– z nenapovedanim pregledom ugotavlja prisotnost ma-
sla oziroma smetane v skladišču. Pri tem odvzame reprezen-
tativen vzorec, ki predstavlja najmanj 10% vseh količin ma-
sla oziroma smetane, ki so predmet pogodbe za podporo za
skladiščenje.

Inšpektorat za kakovost ugotavlja vsebnost maščobe v
smetani na podlagi naključnega vzorčenja pri pregledih,
preden se smetana zamrzne.

Ob koncu obdobja pogodbenega skladiščenja masla
oziroma smetane inšpektor za kmetijstvo z vzorčenjem ugo-
tovi težo in označbe masla oziroma smetane, ki so predmet
pogodbe za podporo za skladiščenje. Fizična ali pravna
oseba, ki ima sklenjeno pogodbo za skladiščenje masla
oziroma smetane, mora o tem, katere serije bodo odprem-
ljene, obvestiti inšpektorat za kmetijstvo najmanj 5 delovnih
dni vnaprej pred začetkom odpreme masla oziroma smeta-
ne iz skladišča.

V primeru podpore za skladiščenje sirov, izvaja inšpek-
torat za kmetijstvo:

– ob vskladiščenju sirov preglede, predvsem z name-
nom, da se ugotovi, če so siri primerni za dodelitev podpore
in, da se prepreči možne zamenjave sirov v času pogodbe-
nega skladiščenja;

– nenapovedane preglede, da ugotovi prisotnost sirov
v skladišču. Vzorec mora biti reprezentativen in mora odgo-
varjati najmanj 10% vseh količin sirov, ki so predmet pogodb
za podporo za skladiščenje. Ti pregledi morajo poleg pre-
gledov evidenc iz naslednjega člena te uredbe vključevati
tudi fizične preglede teže in tipov sirov ter njihove označbe.
Fizični pregledi se morajo nanašati na najmanj 5% količin
sirov, ki so predmet takega nenapovedanega pregleda;

– preglede, da ugotovi prisotnost sirov ob koncu ob-
dobja pogodbenega skladiščenja.

Za vsak opravljen pregled iz tega člena mora inšpektor
napisati zapisnik, ki vsebuje datum, trajanje pregleda, oprav-
ljene preglede ter svoje ugotovitve. Zapisnik podpiše tudi
odgovorna oseba fizične ali pravne osebe, ki je sklenila
pogodbo o dodelitvi podpore za skladiščenje.

26. člen
(evidence in poročanje)

Fizična ali pravna oseba, ki je sklenila pogodbo o do-
delitvi podpore za skladiščenje, mora v skladišču za vsako
pogodbo voditi evidenco o izdelkih v skladišču, ki so pred-
met pogodbe, ki vsebuje:

– količino izdelka (neto teža in število pakiranj oziroma
število sirov) po posameznih serijah;

– datum izdelave;
– datum vskladiščenja;
– datum odpreme iz skladišča;
– lokacijo izdelkov v skladišču.
Fizična ali pravna oseba mora vsak teden do torka

poročati agenciji o količinah izdelkov, ki so predmet pogod-
be o dodelitvi podpore za skladiščenje, ki so bile vskladišče-
ne oziroma odpremljene iz skladišča v predhodnem tednu,
ter o načrtovanih odpremah.

27. člen
(izjemni ukrepi)

Če razmere na trgu tako zahtevajo, lahko Vlada Repu-
blike Slovenije:

– v teku leta za še ne sklenjene pogodbe za podporo
za skladiščenje spremeni višino podpore ter obdobje skladi-
ščenja;

– del ali celotno količino izdelkov, ki so predmet po-
godb za podporo za skladiščenje, usmeri na trg.

Vlada Republike Slovenije lahko ustrezno uskladi viši-
ne podpore za skladiščenje sirov pred potekom pogodbe za
podporo za skladiščenje sirov, če je nivo cen na trgu za
vskladiščene sire v tem času višji kot takrat, ko je bila po-
godba sklenjena.

V. POGLAVJE: Pospeševanje prodaje mleka in mlečnih
izdelkov

28. člen
(podpore za pripravo mleka in mlečnih izdelkov za zunanji

trg)
Za pospeševanje prodaje mleka in mlečnih izdelkov

slovenskega porekla, ki so navedeni v drugem odstavku 1.
člena te uredbe, Vlada Republike Slovenije določi vrste
izdelkov in višine podpor za pripravo za zunanji trg.

Za mleko in mlečne izdelke iz prejšnjega odstavka v
predelani obliki, podpora za pripravo za zunanji trg ne sme
biti višja kot za nepredelane izdelke.

29. člen
(podpore za porabo mleka in mlečnih izdelkov)

Za spodbujanje porabe mleka in mlečnih izdelkov Vla-
da Republike Slovenije lahko sprejme podpore za porabo
mleka in mlečnih proizvodov, in sicer za:

– uporabo posnetega mleka in posnetega mleka v pra-
hu za krmo;

– predelavo posnetega mleka v kazein ali kazeinate;
– uporabo smetane, masla in koncentriranega masla v

neprofitnih ustanovah in organizacijah, za vojsko in podo-
bne institucije, v živilsko predelovalni industriji in za nepo-
sredno porabo koncentriranega masla;

– porabo mleka v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
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VI. POGLAVJE: Evidenca količin mleka in mlečnih izdelkov

30. člen
(evidenca količin mleka in mlečnih izdelkov)

Evidenca količin mleka in mlečnih izdelkov pomeni
evidentiranje vseh količin mleka in mlečnih izdelkov, izraže-
nih v mlečnem ekvivalentu, ki so proizvedene na kmetijskih
gospodarstvih v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. aprila
tekočega leta do 31. marca naslednjega leta.

Kmetijska gospodarstva, na katerih proizvajajo mleko,
morajo voditi podatke o proizvodnji mleka, oddaji mleka v
mlekarne, porabi mleka na kmetijskem gospodarstvu in ne-
posredni prodaji mleka in mlečnih izdelkov. Kmetijska go-
spodarstva morajo za celotno obdobje iz prvega odstavka
tega člena narediti poročilo, ki vsebuje podatke o skupni
količini namolženega in oddanega mleka, porabi na kmetij-
skem gospodarstvu in neposredni prodaji mleka in posa-
meznih mlečnih izdelkov, izraženih v mlečnem ekvivalentu.

Odkupovalci mleka morajo za vsako kmetijsko gospo-
darstvo voditi podatke o količini in vsebnosti maščobe odku-
pljenega mleka. Odkupovalci mleka morajo za celotno ob-
dobje iz prvega odstavka tega člena narediti poročilo, ki vse-
buje skupno količino in povprečno vsebnost maščobe odku-
pljenega mleka za vsako posamezno kmetijsko gospodarstvo.

Kmetijska gospodarstva oziroma odkupovalci mleka
morajo poročila iz drugega oziroma tretjega odstavka tega

člena posredovati agenciji na predpisanem obrazcu do 15.
maja v tekočem letu.

Minister predpiše navodila za vodenje evidenc in obraz-
ce za poročila.

VII. POGLAVJE: Končni določbi

31. člen
(sredstva za financiranje ukrepov)

Sredstva za financiranje ukrepov po tej uredbi se zago-
tovijo na proračunski postavki ministrstva št. 6636 Ukrepi za
stabilizacijo trga.

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

nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1.
januarja 2001.

Št. 331-11/2000-1
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik
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4632. Uredba o določitvi mejnih prehodov, na katerih
kontrolo prehajanja oseb in blaga čez državno
mejo opravljajo carinski organi

Na podlagi sedme točke 3. člena zakona o carinski
službi (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o določitvi mejnih prehodov, na katerih kontrolo

prehajanja oseb in blaga čez državno mejo
opravljajo carinski organi

1. člen
Ta uredba določa, na katerih mejnih prehodih carinski

organi izvajajo kontrolo v skladu z zakonom o nadzoru
državne meje (Uradni list RS, št. 1/91).

2. člen
Carinski organi opravljajo kontrolo prehajanja oseb in

blaga čez državno mejo na naslednjih mejnih prehodih:
I. Na meji z Republiko Italijo:

1. mejni prehod za obmejni promet Čampore
2. mejni prehod za obmejni promet Kaštelir
3. mejni prehod za obmejni promet Osp
4. mejni prehod za obmejni promet Socerb
5. mejni prehod za obmejni promet Repentabor
6. mejni prehod za obmejni promet Gorjansko
7. mejni prehod za obmejni promet Klariči
8. mejni prehod za obmejni promet Lokvica
9. mejni prehod za obmejni promet Miren
10. mejni prehod za obmejni promet Šempeter
11. mejni prehod za obmejni promet Pristava
12. mejni prehod za obmejni promet Nova Gorica I
13. mejni prehod za obmejni promet Solkan
14. mejni prehod za obmejni promet Vipolže
15. mejni prehod za obmejni promet Hum
16. mejni prehod za obmejni promet Plešivo
17. mejni prehod za obmejni promet Golo Brdo
18. mejni prehod za obmejni promet Britof
19. mejni prehod za obmejni promet Livek
20. mejni prehod za obmejni promet Robidišče
21. mejni prehod za obmejni promet Most na Nadiži
22. mejni prehod za obmejni promet Plavje
23. mejni prehod za obmejni promet Solarji
24. kmetijsko prehodno mesto Solkan polje
25. kmetijsko prehodno mesto Valerišče
26. kmetijsko prehodno mesto Medana
27. kmetijsko prehodno mesto Podsabotin.

II. Na meji z Republiko Avstrijo:
1. mejni prehod za obmejni promet Muta
2. mejni prehod za obmejni promet Pernice
3. mejni prehod za obmejni promet Remšnik
4. mejni prehod za obmejni promet Kapla
5. mejni prehod za obmejni promet Gradišče
6. mejni prehod za obmejni promet Sladki Vrh
7. mejni prehod za obmejni promet Plač
8. mejni prehod za obmejni promet Svečina
9. mejni prehod za obmejni promet Špičnik
10. mejni prehod za obmejni promet Matjaševci
11. mejni prehod za obmejni promet Sotina
12. mejni prehod za obmejni promet Kramarovci
13. mejni prehod za obmejni promet Fikšinci
14. mejni prehod za obmejni promet Gerlinci
15. mejni prehod za obmejni promet Korovci
16. mejni prehod za obmejni promet Cankova.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 285-08/2000-1
Ljubljana, dne 29. novembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

4633. Uredba o določitvi carinskih uradov v Republiki
Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni
pristojnosti

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o carin-
ski službi (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji,

njihovem sedežu in krajevni pristojnosti

1. člen
Ta uredba določa carinske urade Carinske uprave Re-

publike Slovenije in njihove sedeže ter določa njihovo kra-
jevno pristojnost glede na območja upravnih enot, določena
z uredbo o teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki
Sloveniji (Uradni list Republike Slovenije, št. 75/94 in 8/96).

2. člen
Carinski uradi Carinske uprave Republike Slovenije so:
1. Carinski urad Celje, s sedežem v Celju, za območje

upravnih enot: Celje, Hrastnik, Laško, Mozirje, Slovenske
Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Vele-
nje, Zagorje ob Savi in Žalec;

2. Carinski urad Dravograd, s sedežem v Dravogradu,
za območje upravnih enot: Dravograd, Radlje ob Dravi, Rav-
ne na Koroškem in Slovenj Gradec;

3. Carinski urad Jesenice, s sedežem na Jesenicah,
za območje upravnih enot: Jesenice, Radovljica in Tržič ter
območje izpostave Jezersko;

4. Carinski urad Koper, s sedežem v Kopru, za obmo-
čje upravnih enot: Izola, Koper in Piran;

5. Carinski urad Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, za
območje upravnih enot: Brežice, Cerknica, Črnomelj, Dom-
žale, Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Kranj, razen območja
izpostave Jezersko, Krško, Litija, Ljubljana, Logatec, Metli-
ka, Novo mesto, Ribnica, Sevnica, Škofja Loka, Trebnje in
Vrhnika;

6. Carinski urad Maribor, s sedežem v Mariboru, za
območje upravnih enot: Lenart, Maribor, Pesnica, razen
območja izpostave Trate, Ptuj, Ruše in Slovenska Bistrica;

7. Carinski urad Murska Sobota, s sedežem v Murski
Soboti, za območje upravnih enot: Gornja Radgona, Lenda-
va, Ljutomer, Murska Sobota in Ormož ter območje izposta-
ve Trate;

8. Carinski urad Nova Gorica, s sedežem v Vrtojbi, za
območje upravnih enot: Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in
Tolmin;

9. Carinski urad Sežana, s sedežem v Sežani, za ob-
močje upravnih enot: Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana.



Stran 11498 / Št. 111 / 1. 12. 2000 Uradni list Republike Slovenije

4636. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
Graščine s parkom Socka za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) je Vlada
Republike Slovenije na 25. seji dne 23. novembra 2000
izdala

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Graščine s

parkom Socka za kulturni spomenik državnega
pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi Graščine s parkom Socka za

kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št.
81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»Spomenik iz 1. člena obsega zemljišča, parcelne šte-
vilke: 180/1, 180/2, 708/2, 708/3, 708/4, 708/5,
708/6, 708/7, 708/8, 708/9, 708/10, 708/11, 711/2,
712/1, 712/2, 713, 808/4, 837, 838, 839, vse k. o.
Čreškova, Občina Vojnik.

Vplivno območje spomenika obsega površine, ki so
funkcionalno in vidno povezane z graščino in parkom.

Meja spomenika je zarisana na zemljiško katastrskem
načrtu v merilu 1:2880, meja vplivnega območja pa na
temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000, ki sta
sestavna dela tega odloka. Načrta sta na vpogled na Minis-
trstvu za kulturo, Upravi Republike Slovenije za kulturno
dediščino in Javnem zavodu Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).«

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/99-2
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

4634. Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih
storitev

Na podlagi osme točke 9. člena zakona o kontroli cen
(Uradni list RS, št. 63/99) in 2. člena uredbe o listi blaga in
storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni
list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o predhodni prijavi cen komunalnih storitev

1. člen
Pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: zave-

zanec), ki opravlja storitve, razvrščene v uredbi o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) v po-
drazredih:

– 41.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
– 90.001 zbiranje in odvoz odpadkov,
– 90.002 dejavnosti deponij, sežiganje in drugi načini

odstranjevanja trdnih odpadkov,
– 90.004 kanalizacija in delovanje čistilnih naprav,
mora predhodno prijaviti cene na Ministrstvo za

ekonomske odnose in razvoj (v nadaljnjem besedilu: minis-
trstvo).

2. člen
Zavezanec lahko uporabi cene po preteku enega mese-

ca od prijave cen na ministrstvu.

3. člen
Ta uredba začne veljati 18. decembra 2000.

Št. 383-10/2000-2
Ljubljana, dne 29. novembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk
Predsednik

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 024-14/2000-1
Ljubljana, dne 29. novembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

1. člen
Na poslopjih osnovnih in srednjih šol v Republiki Slove-

niji se izobesi zastava Republike Slovenije na prvi dan pouka
v tekočem šolskem letu in ob podelitvi spričeval.

Poleg zastave Republike Slovenije se lahko na obmo-
čjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skup-
nost, izobesi tudi zastava narodne skupnosti.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-01/2000-1
Ljubljana, dne 29. novembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk
Predsednik

4635. Uredba o izobešanju zastave Republike
Slovenije v osnovnih in srednjih šolah

Na podlagi tretje točke prvega odstavka 14. člena za-
kona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o
slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94), izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izobešanju zastave Republike Slovenije v

osnovnih in srednjih šolah
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4637. Sklep o spremembi akta o ustanovitvi Filmskega
sklada Republike Slovenije

Na podlagi 57. člena zakona o javnih skladih (Uradni
list RS, št. 22/00) in 1. člena zakona o Filmskem skladu
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/94) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembi akta o ustanovitvi Filmskega

sklada Republike Slovenije

1. člen
V drugem odstavku 7. člena akta o ustanovitvi Filmske-

ga sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 96/00) se
del besedila, ki se glasi:

“ter po enega člana na predlog strokovnih društev s
področja kinematografije, Filmskega studia Viba film in Radi-
otelevizije Slovenija.“

nadomesti z besedilom:
“ter po enega člana na predlog poklicnih oziroma stro-

kovnih društev ali združenj s področja kinematografije, Film-
skega studia Viba film in Radiotelevizije Slovenija.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 643-03/2000-2
Ljubljana, dne 29. novembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

“Vojaški duhovniki nosijo med službenim časom uni-
formo brez orožja.“

3. V prvem odstavku 75. točke se za peto alineo doda
nova šesta alinea, ki se glasi:
“– med verskim obredom;“.
Alinee v nadaljevanju se preštevilčijo.

4. V drugem odstavku 155. točke se na koncu četrte
alinee pika nadomesti s podpičjem in doda nova peta
alinea, ki se glasi:
“– predavanja z versko, duhovno ali moralno vsebino
in bogoslužje.“

5. V 157. točki se za deveto alineo doda nova deseta
alinea, ki se glasi:
“– v sodelovanju z vojaškim duhovnikom določa termi-
ne, materialne in prostorske možnosti za bogoslužje in
pogovor;“.
Alinee v nadaljevanju se preštevilčijo.

6. V 232. točki se na koncu besedila doda stavek:
“V dnevnem povelju se določi tudi čas in kraj verskega
obreda oziroma drugih aktivnosti v zvezi z duhovno
oskrbo pripadnikov Slovenske vojske, če so te aktiv-
nosti predvidene na dan, za katerega velja dnevno
povelje.“

7. V 371. točki se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“Na praznični dan se glede na glavno slovesnost dolo-
či primeren čas za bogoslužje.“

8. V 411. točki se za drugo alineo doda nova tretja alin-
ea, ki se glasi:
“– opravijo bogoslužni obredi;“.
Alinee v nadaljevanju se preštevilčijo.

9. V tretjem odstavku 431. točke se za besedama
“cerkvenem pogrebu“ postavi vejica in doda besedilo
“ki ga vodi vojaški duhovnik oziroma duhovnik ustrezne
veroizpovedi,“, za besedama “častno spremstvo“ pa
se doda beseda “praviloma“.

10. V tretjem odstavku 436. točke se na koncu črta pika in
doda besedilo “in molitev, če so pokojni, njegovi otro-
ci ali posvojenci oziroma zakonec izrazili to željo.“

11. V 437. točki se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
“Ob Dnevu spomina na mrtve vojaški duhovniki opravi-
jo kratko molitev.“
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

12. V 438. točki se na koncu drugega odstavka doda
stavek, ki se glasi:
“Na podlagi odobritve načelnika Generalštaba Sloven-
ske vojske vojaški duhovniki opravijo kratko molitev.“

13. Te spremembe in dopolnitve pravil službe v Slovenski
vojski začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 820-08/2000-1
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

4638. Spremembe in dopolnitve pravil službe v
Slovenski vojski

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v zvezi s 60.
členom zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97,
87/97, 13/98 – odl. US in 33/00 – odl. US) je Vlada
Republike Slovenije na 25. seji dne 23. novembra 2000
sprejela

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
P R A V I L

službe v Slovenski vojski

1. V pravilih službe v Slovenski vojski (Uradni list RS, št.
49/96) se v prvem odstavku 18. točke za besedami
“ali višje enote“ postavi vejica in doda besede “z dovo-
ljenjem poveljnika tudi vojaškemu duhovniku,“.
V drugem odstavku se doda za prvim stavkom besedi-
lo, ki se glasi:
“Če je prisoten vojaški duhovnik ustrezne veroizpove-
di, vojaški osebi iz prejšnjega odstavka nudi oporo in ji
podeli zakramente, če ta tako želi.“

2. V prvem odstavku 33. točke se na koncu besedila
doda stavek, ki se glasi:
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