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DRŽAVNI ZBOR

3143. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-B)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (ZRLI-B)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-B), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 4. julija
2001.

Št. 001-22-80/01
Ljubljana, dne 12. julija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O REFERENDUMU IN O LJUDSKI INICIATIVI

(ZRLI-B)

1. člen
V zakonu o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list

RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96 in 43/96 –
odl. US) se v 4. členu za besedo “državljani“ doda besedi
“oziroma državljanke“.

2. člen
V 13. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Pobudnik obvesti o svoji pobudi predsednika državne-

ga zbora. Pobuda mora vsebovati opredeljeno zahtevo v
skladu s 14. členom tega zakona in mora biti podprta s
podpisi najmanj tisoč volivcev. Podpisi morajo biti zbrani na
seznamu, v katerem je na vsakem listu podpisanega sezna-
ma opredeljena vsebina zahteve. Seznam vsebuje osebne
podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov

in občina stalnega prebivališča ter datum podpisa seznama.
Obvestilo o pobudi se vloži neposredno pri pristojni službi
Državnega zbora.“

3. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če Državni zbor meni, da je vsebina zahteve za razpis

referenduma v nasprotju z ustavo ali da bi z odložitvijo spre-
jetja ali uveljavitve zakona ali zaradi zavrnitve zakona lahko
nastale protiustavne posledice, zahteva, naj o tem odloči
ustavno sodišče.

Zahtevo iz prejšnjega odstavka lahko Državni zbor vloži
od prejema pobude ali zahteve in najkasneje do izteka roka
za razpis referenduma.

Ustavno sodišče odloči o zahtevi Državnega zbora v
15 dneh.“

4. člen
V 21. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Najmanj štirideset tisoč volivcev lahko vloži zahtevo za

razpis naknadnega referenduma pod pogojem, da pobudnik
zahteve v sedmih dneh po sprejemu zakona obvesti o svoji
pobudi predsednika Državnega zbora na način, ki je dolo-
čen v 13. členu tega zakona. Zahteva se lahko vloži v
tridesetih dneh od določitve roka za začetek zbiranja podpi-
sov.“

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Če je na podlagi zahteve državnega sveta Državni zbor

zakon ob ponovnem odločanju ponovno sprejel, se rok
sedmih dni za vložitev zahteve iz prvega odstavka in obvesti-
la o pobudi iz drugega odstavka tega člena šteje od dneva
sprejema zakona pri ponovnem odločanju. V času poteka
tega roka Državni zbor zadrži razglasitev in objavo zakona.
Če zahteva ali obvestilo o pobudi v tem roku nista vložena,
pošlje zakon v razglasitev in objavo.“

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“V primerih vložitve obvestila o pobudi iz drugega in

tretjega odstavka tega člena Državni zbor zadrži razglasitev
in objavo zakona do poteka roka za vložitev zahteve. Če
zahteva v tem roku ni vložena, pošlje zakon v razglasitev in
objavo.“

5. člen
V 22. členu se pred piko doda besedilo “oziroma po

prejetju odločitve ustavnega sodišča iz 16. člena tega za-
kona“.
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6. člen
V 25. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Državni zbor mora najkasneje v enem letu od izvedbe

predhodnega referenduma sprejeti odločitev, s katero se
uveljavi referendumski izid.“

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:

“V primeru, da so v roku enega leta od dneva glasova-
nja na referendumu razpisane volitve v Državni zbor, začne
rok iz prejšnjega odstavka teči od dneva konstituiranja novo
izvoljenega Državnega zbora.“

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 005-01/92-1/42
Ljubljana, dne 4. julija 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3144. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
popotresni obnovi objektov in spodbujanju
razvoja v Posočju (ZPOOSRP-C)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju

(ZPOOSRP-C)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v
Posočju (ZPOOSRP-C), ki ga je sprejel Državni zbor Repu-
blike Slovenije na seji 4. julija 2001.

Št. 001-22-81/01
Ljubljana, dne 12. julija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O POPOTRESNI OBNOVI OBJEKTOV
IN SPODBUJANJU RAZVOJA
V POSOČJU (ZPOOSRP-C)

1. člen
V zakonu o popotresni obnovi objektov in spodbujanju

razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45/98, 67/98 in
110/99) se drugi odstavek 3. člena nadomesti z novim

drugim, tretjim, četrtim, petim, šestim in sedmim odstav-
kom, ki se glasijo:

“(2) Za popotresno obnovo objektov po tem zakonu se
ne glede na določbe tretjega odstavka prejšnjega člena
štejejo tudi tisti objekti ali njihovi deli, ki so v “Poročilu o
oceni neposredne škode in potrebnih sredstev za odpravo
posledic plazu Stože pod Mangrtom“ (v nadaljnjem besedi-
lu: dodatno poročilo o škodi), ki ga pripravi ministrstvo in
sprejme vlada, opredeljeni kot uničeni ali poškodovani zara-
di posledic navedenega plazu in objekti, ki jih je treba zaradi
ogroženosti ali posegov pri sanaciji posledic tega plazu od-
straniti ali rekonstruirati.

(3) Ne glede na določbe 1. točke prvega odstavka tega
člena se za rekonstrukcijo objektov šteje tudi rekonstrukcija
vseh večnadstropnih stanovanjskih objektov z območja po-
potresne obnove, ki so v poročilu o škodi označeni kot
primerni za rekonstrukcijo, ki stojijo na seizmičnih obmo-
čjih, na katerih je v skladu s potresnimi predpisi največja
pričakovana intenziteta VIII. ali IX. stopnje, z namenom, da
se z ojačitvami konstrukcije teh objektov zagotovi predpisa-
na potresna varnost.

(4) Ne glede na določbe 2. točke prvega odstavka
tega člena odstranitev objekta, ki je v poročilu o škodi ali v
dodatnem poročilu o škodi opredeljen kot neprimeren za
rekonstrukcijo, ni potrebna, če se v postopkih izdaje dovo-
ljenja za poseg v prostor ugotovi, da ga je mogoče rekon-
struirati oziroma je obnova nujna zaradi ohranjanja kulturne
dediščine.

(5) Če je uničen ali poškodovan objekt vključen v do-
datno poročilo o škodi, se ne glede na določbe 14. člena
tega zakona za obnovljen objekt šteje objekt, v katerem so
stanovanjski prostori tudi končno obdelani, pri čemer se v
končno obdelavo šteje izvedba hidroizolacije v kopalnici,
izdelava podložnih estrihov in toplotna izolacija pod tlaki,
obzidava kadi in končna obdelava sten, stropov in tlakov v
stanovanjskih prostorih, katerih površina je enaka standar-
dni površini iz drugega odstavka navedenega člena.

(6) Če se popotresna obnova objekta nanaša na uni-
čen oziroma poškodovan objekt, ki ga opredeljuje dodatno
poročilo o škodi:

– se sredstva državne pomoči in ugodni stanovanjski
kredit za stanovanjski objekt dodelijo osebi zasebnega pra-
va na način, kot to velja za stanovanjski objekt v lasti osebe
iz 2. točke tretjega odstavka 13. člena tega zakona tudi, če
v njem lastnik ali njegovi družinski člani niso imeli stalnega
bivališča,

– se sredstva državne pomoči dodelijo upravičencu
tudi za zagotovitev nadomestnega stavbnega zemljišča, če
gre za objekt, ki ga je treba zaradi ogroženosti ali posegov
pri sanaciji posledic plazu odstraniti, in če upravičenec ob-
stoječe stavbno zemljišče brezplačno preda državi v last,

– se sredstva za izvedbo del v zvezi s komunalnim
opremljanjem nadomestnih stavbnih zemljišč dodelijo občini
pod pogoji, ki po določbah tega zakona veljajo za gradnjo v
javno korist.

(7) Ne glede na določbe prvega odstavka 21. člena
tega zakona sredstva državne pomoči upravičenec iz prej-
šnjega odstavka pridobi oziroma se mu dodelijo, če vlogo za
pomoč pri popotresni obnovi objektov predloži ministrstvu
najpozneje do 30. aprila 2002.“

2. člen
V 5. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti

odstavek, ki se glasi:
“(5) Ne glede na določbe prvega in tretjega odstavka

tega člena se v državnih proračunih Republike Slovenije v
letih 2002, 2003, 2004, 2005 in 2006 zagotovijo sredstva
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za izvajanje ukrepov razvojne pomoči iz 4. točke drugega
odstavka 1. člena tega zakona v višini 400,000.000 tolarjev
letno kot posebna proračunska postavka Ministrstva za go-
spodarstvo.“

3. člen
V 20. členu se drugi stavek petega odstavka nadome-

sti z novim drugim, tretjim in četrtim stavkom, ki se glasijo:
“Občini se lahko dodelijo nepovratna sredstva tudi za

končno obdelavo stanovanjskih prostorov v okviru popotre-
sne obnove objekta osebe zasebnega prava iz prejšnjega
stavka, ki ne more pridobiti stanovanjskih posojil po tem
zakonu ali na kak drug način. V končno obdelavo stanovanj-
skih prostorov se šteje izvedba hidroizolacije v kopalnici,
izdelava podložnih estrihov in toplotna izolacija pod tlaki,
obzidava kadi in končna obdelava sten, stropov in tlakov v
stanovanjih, katerih površina ne presega 60% standardne
neto površine, določene z drugim odstavkom 14. člena tega
zakona. Občini se dodelijo nepovratna sredstva iz prvega in
drugega stavka tega odstavka, če v to lastnik objekta privoli
in dovoli občini za čas 20 let vpis hipotekarne pravice na
objektu v sorazmernem deležu sredstev državne pomoči, ki
je bila za ta objekt dodeljena občini.“

4. člen
V prvem odstavku 43. člena se za besedami “občin

Bovec, Kobarid in Tolmin“ dodajo besede “v obdobju popo-
tresne obnove do konca leta 2001“.

Besedilo drugega odstavka 43. člena se nadomesti z
besedilom, ki se glasi:

“(2) Koordinacijo izvajanja, ki vključuje tudi organizacij-
sko, strokovno in tehnično podporo pri načrtovanju in izvaja-
nju ukrepov razvojne pomoči izvaja Posoški razvojni center,
ki ga je za opravljanje določenih operativnih nalog s svojega
delovnega področja za popotresno obnovo objektov v Poso-
čju in za spodbujanje razvoja na navedenem območju usta-
novil svet.“

Za četrtim odstavkom 43. člena se dodajo novi peti,
šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek, ki se glasijo:

“(5) Osnova za usmerjanje sredstev razvojne pomoči je
Program razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tol-
min za obdobje 2002–2006 (v nadaljnjem besedilu: pro-
gram ukrepov). Program ukrepov pripravi Posoški razvojni
center do 30. novembra 2001. Program ukrepov se pri-
pravlja kot del regionalnega razvojnega programa goriške
statistične regije in potrdi na programskem odboru za gori-
ško statistično regijo. Tekom priprave se program ukrepov
usklajuje z Ministrom za gospodarstvo, ki ga tudi predloži v
usklajevanje in sprejem Vladi Republike Slovenije.

(6) Program ukrepov zajema:
– cilje in indikatorje za spremljanje učinkov programa,
– oblike razvojnih spodbud z njihovim časovnim in fi-

nančnim ovrednotenjem,
– organizacijo izvajanja ter spremljanja in vrednotenja

učinkov programa.
(7) Na osnovi programa ukrepov se vsako leto pro-

gramskega obdobja izdela letni izvedbeni program, ki vklju-
čuje tudi analizo učinkov izvajanja programa. Letni izvedbeni
program sprejme Vlada Republike Slovenije.

(8) Razvojne spodbude se dodeljujejo ob smiselnem
upoštevanju pravil dodeljevanja državnih pomoči ter zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Struktura
državnega sofinanciranja razvojnih spodbud se določi z let-
nimi izvedbenimi programi iz sedmega odstavka tega člena.

(9) Sredstva razvojnih spodbud iz prejšnjega odstavka
tega člena se lahko uporabljajo samo za naslednje namene:

– vzpostavljanje razvojne infrastrukture,
– pospeševanje podjetniških vlaganj, razvoj gospodar-

stva in odpiranje novih delovnih mest,
– usposabljanje in razvoj kadrov.
(10) Za usklajevanje namenov in obsega spodbud ter

spremljanje izvajanja programa ukrepov je odgovorno mini-
strstvo za gospodarstvo.“

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

“44. člen
(1) Delovna mesta pri delodajalcih, ki so ogrožena

zaradi posledic potresa in plaza v Logu pod Mangartom, ker
delodajalci začasno ne morejo opravljati delovnega proce-
sa, se lahko ohranjajo s pomočjo posebnih subvencij ali
drugih oblik aktivne politike zaposlovanja pod pogoji, ki jih
določi vlada. Posoški razvojni center v ta namen pripravi
predlog posebnega programa ohranjanja delovnih mest,
ogroženih zaradi potresa in plaza v Logu pod Mangartom.

(2) Vlogo za vključitev delavcev v program ohranjanja
delavnih mest, ogroženih zaradi potresa in plaza v Logu pod
Mangartom in druge oblike aktivne politike zaposlovanja iz
prejšnjega odstavka vloži delodajalec na Posoški razvojni
center. Vlogi mora delodajalec predložiti podatke o delav-
cih, za katere predlaga vključitev in kopijo zapisnika o oceni
škode ter druge podatke, na podlagi katerih je mogoče
ugotavljati motnje v delavnem procesu.

(3) Za redne programe javnih del v okviru popotresne
obnove in obnove v Logu pod Mangartom se za proračun-
sko leto 2001 zagotovi sredstva za pokrivanje dela stroškov
izhodiščnih plač udeležencev glede na delež brezposelnih v
prebivalstvu in glede na gospodarsko razvitost občine v
okviru proračunskih sredstev Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve.“

6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 433-07/98-13/22
Ljubljana, dne 4. julija 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3145. Zakon o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij
za ekološko sanacijo (ZPDRES)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o porabi sredstev

dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo
(ZPDRES)

Razglašam zakon o porabi sredstev dolgoročnih rezer-
vacij za ekološko sanacijo (ZPDRES), ki ga je sprejel Držav-
ni zbor Republike Slovenije na seji 4. julija 2001.
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Št. 001-22-82/01
Ljubljana, dne 12. julija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O PORABI SREDSTEV DOLGOROČNIH

REZERVACIJ ZA EKOLOŠKO SANACIJO
(ZPDRES)

I. Splošne določbe

1. člen
(namen zakona)

(1) Ta zakon ureja nadzor nad porabo sredstev dolgo-
ročnih rezervacij (v nadaljnjem besedilu: sredstva rezerva-
cij), za katera so podjetja v postopku lastninskega preobliko-
vanja na podlagi predpisov o lastninskem preoblikovanju
podjetij v otvoritveni bilanci stanja oblikovala vir za odstrani-
tev odpadkov in za objekte, tehnologije ter naprave, name-
njene zmanjšanju obremenjevanja okolja.

(2) Ta zakon se nanaša na gospodarske družbe, v
katere so se preoblikovala podjetja, ki jim je Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: agen-
cija) v postopku lastninskega preoblikovanja odobrila pro-
gram preoblikovanja skladno z določbami 19. člena zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št.
55/92, 7/93, 31/93, 32/94 – odločba US in 1/96) in so v
otvoritveni bilanci stanja oblikovala rezervacije za izvedbo
programa ekološke sanacije.

2. člen
(pojmi)

(1) Višina sredstev rezervacij je določena v otvoritveni
bilanci stanja, ki jo je podjetje iz drugega odstavka prejšnje-
ga člena v okviru programa lastninskega preoblikovanja pred-
ložilo agenciji v odobritev.

(2) Za program ekološke sanacije (v nadaljnjem bese-
dilu: program) se šteje predračun za odstranitev odpadkov,
ki ga je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo) v postopku lastninskega preoblikova-
nja podjetja potrdilo ali program gradnje objektov, tehnologij
in naprav za zmanjšanje obremenjevanja okolja, na podlagi
katerega je ministrstvo odobrilo vrednost rezervacije.

II. Izvajanje programa ekološke sanacije

3. člen
(izvajanje programa)

Gospodarska družba iz drugega odstavka 1. člena te-
ga zakona (v nadaljnjem besedilu: gospodarska družba) lah-
ko porablja sredstva rezervacij samo za izvedbo programa iz
drugega odstavka prejšnjega člena.

4. člen
(sprememba programa)

(1) Gospodarska družba lahko pred iztekom roka za
izvedbo programa poda ministrstvu vlogo za odobritev spre-
membe programa, če to narekuje opustitev proizvodnje,
sprememba tehnologije ali možnost skupnega reševanja eko-
loških problemov.

(2) Skupno reševanje ekoloških problemov iz prejšnje-
ga odstavka zajema vlaganje sredstev gospodarske družbe v
programe drugih gospodarskih družb za izvedbo skupnega
projekta za zmanjšanje obremenjevanja okolja ali v javne
objekte in naprave varstva okolja (čistilne naprave, kanaliza-
cijski sistemi, sežigalnice, odlagališča odpadkov ali drugi
podobni objekti ali naprave).

5. člen
(vsebina spremenjenega programa)

(1) Gospodarska družba mora v vlogi za odobritev spre-
membe programa navesti razloge, ki utemeljujejo njegovo
spremembo, in ji priložiti spremenjeni program.

(2) Spremenjeni program mora vsebovati:
1. analizo obremenitev okolja, ki izvirajo iz dejavnosti

gospodarske družbe in so predmet ekološke sanacije,
2. tehnološke in druge rešitve izvedbe ekološke sana-

cije,
3. rok za izvedbo programa,
4. finančni načrt za izvedbo programa,
5. revalorizirani znesek neporabljenih sredstev rezerva-

cij.

6. člen
(soglasje za izvajanje programa)

(1) Gospodarska družba mora pridobiti soglasje mini-
strstva pred začetkom izvajanja spremenjenega programa iz
4. člena tega zakona.

(2) S spremembo programa ni mogoče spremeniti viši-
ne sredstev rezervacij.

(3) Ministrstvo da soglasje k spremenjenemu progra-
mu, s katerim namerava gospodarska družba vlagati sred-
stva rezervacij za ekološko sanacijo v tujo pravno osebo, le v
primeru, če je iz spremenjenega programa razvidno, da bo
njegova izvedba zmanjšala obremenjevanje okolja gospo-
darske družbe na območju Republike Slovenije.

7. člen
(podaljšanje rokov)

(1) Gospodarska družba lahko med izvajanjem progra-
ma poda na ministrstvo vlogo za podaljšanje roka za njegovo
izvedbo.

(2) Ministrstvo odloči o podaljšanju roka za izvedbo
programa, ki pa ne more biti daljše od petih let.

(3) Rok za izvedbo programa se lahko podaljša samo
enkrat.

III. Evidentiranje in poročanje o izvajanju programa

8. člen
(evidentiranje)

(1) Gospodarska družba mora v času izvajanja progra-
ma evidentirati porabo sredstev za njegovo izvedbo v skladu
s slovenskimi računovodskimi standardi.

(2) Gospodarska družba lahko odpravlja oblikovani vir
za izvajanje programa samo s prenašanjem med prihodke za
pokrivanje stroškov amortizacije osnovnih sredstev, pridob-
ljenih za izvedbo programa, in za pokrivanje drugih stroškov
njegove izvedbe.

9. člen
(vmesno poročilo)

(1) Gospodarska družba mora v času izvajanja progra-
ma ministrstvu predložiti poročilo o njegovem izvajanju (v
nadaljnjem besedilu: vmesno poročilo).
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(2) Vmesno poročilo vsebuje:
1. obseg izvedene sanacije in njen vpliv na zmanjšanje

začetnih obremenitev oziroma obremenjevanja okolja po po-
sameznih lokacijah in projektih naložb, skladno s progra-
mom;

2. oceno nadaljnjega izvajanja programa;
3. znesek porabljenih sredstev za izvedbo programa na

podlagi verodostojnih knjigovodskih listin in
4. stanje revaloriziranega zneska neporabljenih sred-

stev rezervacij.
(3) Gospodarska družba, ki je po zakonu zavezana k

reviziji, mora predložiti vmesno poročilo najkasneje v 30
dneh po prejemu revizijskega poročila za vsako poslovno
leto, druga gospodarska družba pa v 90 dneh po preteku
poslovnega leta.

(4) Gospodarska družba mora predložiti ministrstvu pr-
vo vmesno poročilo o stanju na dan 31. decembra 2000 in
sicer za obdobje od 1. januarja 1993 dalje, najkasneje v
šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.

(5) Ministrstvo v soglasju z ministrstvom, pristojnim za
finance, izda odločbo o višini revaloriziranega dela neporab-
ljenih sredstev rezervacij na podlagi poročila iz prejšnjega
odstavka v 90 dneh od njegovega prejema, gospodarska
družba pa mora v osmih dneh po prejemu odločbe izdati
deset bianco menic z menično izjavo, ki se glasijo na Ekolo-
ško razvojni sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadalj-
njem besedilu: sklad).

(6) Tožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne
zadrži izvršitve.

(7) Če gospodarska družba v roku iz četrtega odstavka
tega člena ministrstvu ne predloži vmesnega poročila ali v
roku iz petega odstavka tega člena ne izda menic, se šteje,
da sredstev ni porabila za izvedbo programa, ministrstvo pa
o tem izda odločbo, s katero ugotovi tudi vrednost neporab-
ljenih sredstev, ki je enaka revalorizirani vrednosti sredstev
rezervacij iz otvoritvene bilance stanja iz prvega odstavka
2. člena tega zakona, in določi rok, v katerem mora družba
za to vrednost nakazati denarna sredstva v proračun Repu-
blike Slovenije, ki so prejemek računa finančnih terjatev in
naložb proračuna Republike Slovenije.

(8) Vlada Republike Slovenije denarna sredstva iz prej-
šnjega odstavka nameni za povečanje namenskega premo-
ženja sklada.

10. člen
(končno poročilo)

(1) Gospodarska družba, ki je po zakonu zavezana k
reviziji, mora po izteku roka za izvedbo programa, vendar
najkasneje 30 dni po prejemu revizijskega poročila za po-
slovno leto, v katerem se je iztekel rok, druga gospodarska
družba pa v 90 dneh po preteku poslovnega leta, v katerem
se je iztekel rok, ministrstvu predložiti poročilo o izvedbi
programa (v nadaljnjem besedilu: končno poročilo).

(2) Končno poročilo iz prejšnjega odstavka mora vse-
bovati podatke iz 1. in 3. točke drugega odstavka prejšnjega
člena.

(3) Če gospodarska družba v roku za izvedbo progra-
ma ni porabila vseh sredstev rezervacij, v končnem poročilu
navede tudi podatke iz 4. točke drugega odstavka prejšnje-
ga člena.

(4) Vlada Republike Slovenije vsako leto do 30. junija
poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o izvedenih
programih ekološke sanacije v predhodnem letu.

11. člen
(revidiranje)

(1) Vmesnemu in končnemu poročilu mora biti prilože-
no revizijsko poročilo o porabi sredstev rezervacij, ki ga je
izdelal pooblaščeni revizor revizijske družbe, vpisane v regi-
ster revizijskih družb ali agencija Republike Slovenije za
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (v nadaljnjem
besedilu: agencija za revidiranje).

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka izdela
revizijsko poročilo k prvemu vmesnemu poročilu iz četrtega
odstavka 9. člena tega zakona agencija za revidiranje.

(3) Določba prvega odstavka tega člena velja tudi za
gospodarsko družbo, ki po zakonu ni zavezana k reviziji.

(4) Stroški revidiranja bremenijo gospodarsko družbo.

IV. Poraba sredstev rezervacij

12. člen
(izpolnitev obveznosti)

(1) Na podlagi končnega poročila izda ministrstvo
odločbo, s katero ugotovi, da je gospodarska družba pora-
bila sredstva rezervacij v roku, določenem za izvedbo pro-
grama.

(2) Če gospodarska družba v roku iz prejšnjega odstav-
ka ni porabila vseh sredstev rezervacij, ministrstvo z odloč-
bo ugotovi tudi revalorizirano višino neporabljenih sredstev,
sklad pa za ta znesek vnovči menice.

(3) Če gospodarska družba v predpisanem roku mini-
strstvu ne predloži končnega poročila, se šteje, da ni pora-
bila sredstev rezervacij za izvedbo programa, ministrstvo pa
o tem izda odločbo, s katero določi, da je višina neporablje-
nih sredstev enaka revalorizirani višini sredstev rezervacij iz
otvoritvene bilance stanja iz prvega odstavka 2. člena tega
zakona, sklad pa za ta znesek vnovči menice.

13. člen
(spremenjene okoliščine)

(1) Če gospodarska družba ugotovi, da zaradi spre-
memb v proizvodnih postopkih ali opustitve dela proizvodnje
ni smotrno izvesti programa, lahko ministrstvu poda pred-
log, naj odloči o prenehanju izvajanja programa.

(2) Predlog za prenehanje izvajanja programa mora
izpolnjevati zahteve iz 3. in 4. točke drugega odstavka
9. člena tega zakona. Predlogu je treba predložiti tudi revizij-
sko poročilo iz prvega odstavka 11. člena tega zakona.

(3) V odločbi o dovolitvi prenehanja izvajanja programa
ministrstvo ugotovi revalorizirano višino porabljenih in nepo-
rabljenih sredstev rezervacij.

(4) Sklad vnovči menice za znesek v ugotovljeni višini
revalorizirane vrednosti neporabljenih sredstev iz prejšnjega
odstavka.

14. člen
(stečaj in likvidacija)

(1) Če se v gospodarski družbi pred porabo sredstev
za izvedbo programa začne stečajni postopek, ima sklad
pravico do posebnega poplačila v višini revaloriziranega de-
la neporabljenih sredstev za izvedbo programa gospodarske
družbe, kar se šteje kot terjatev sklada. V ta namen se
prednostno oblikuje posebna stečajna masa v višini revalori-
ziranega dela neporabljenih sredstev za izvedbo programa
gospodarske družbe, ki ne gre v razdelitveno maso, temveč
se na podlagi sklepa stečajnega senata v obliki denarnih
sredstev prenese na sklad.
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(2) Če se v gospodarski družbi pred porabo sredstev
za izvedbo programa začne likvidacijski postopek, ima v
njem sklad položaj upnika za terjatev v višini revaloriziranega
dela neporabljenih sredstev za izvedbo programa gospodar-
ske družbe.

15. člen
(dodatna namenska sredstva sklada)

(1) Sredstva, ki jih pridobi sklad na podlagi 12. in 13.
člena tega zakona, zmanjšana za morebitne stroške postop-
kov izterjave, so dodatno namensko premoženje sklada.

(2) Sredstva, ki jih pridobi sklad na podlagi prejšnjega
člena, zmanjšana za morebitne stroške postopkov izterjave,
so dodatno namensko premoženje sklada, porabijo pa se
lahko za poplačilo stroškov sanacije okoljskega bremena
gospodarske družbe iz prejšnjega člena.

16. člen
(evidenca)

Ministrstvo vodi evidenco o porabi sredstev rezervacij
in izvajanju programov ekološke sanacije, ki vsebuje zlasti
podatke o gospodarskih družbah, ki so oblikovale rezervaci-
je, programih in višini sredstev rezervacij.

V. Nadzorstvo

17. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona
izvajajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.

VI. Kazenska določba

18. člen
(prekrški)

(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 30,000.000
tolarjev se kaznuje za prekršek gospodarska družba:

1. če začne izvajati spremenjeni program brez soglasja
ministrstva (6. člen);

2. če ne evidentira porabe sredstev za izvedbo progra-
ma (8. člen);

3. če ne poroča o izvajanju programa ali če nepopolno
poroča ali če ne poroča v predpisanih rokih ali če ne izda
menice (9. in 10. člen);

4. če na zahtevo ministrstva ne predloži potrebnih po-
datkov (drugi odstavek 18. člena).

(2) Z denarno kaznijo od 30.000 do 1,500.000 tolar-
jev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgo-
vorna oseba gospodarske družbe.

VII. Prehodne in končna določba

19. člen
(dopolnilna odločba)

(1) Če akt, s katerim je ministrstvo potrdilo ali odobrilo
rezervacije, ne vsebuje roka za izvedbo programa, ga mini-
strstvo določi v dopolnilni odločbi.

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora gospodar-
ska družba v 30 dneh od zahteve ministrstva predložiti vse
potrebne podatke za določitev roka.

(3) Če gospodarska družba v roku iz prejšnjega odstav-
ka ne predloži zahtevanih podatkov, odloči o roku za izved-
bo programa ministrstvo.

20. člen
(poraba vseh sredstev do uveljavitve zakona)

(1) Gospodarska družba, ki je do uveljavitve tega zako-
na že porabila vsa sredstva rezervacij za izvedbo programa,
mora ministrstvu v roku iz četrtega odstavka 9. člena tega
zakona predložiti namesto vmesnega poročila končno poro-
čilo in revizijsko poročilo iz drugega odstavka 11. člena tega
zakona.

(2) Na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka mini-
strstvo izda v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance,
odločbo o porabljenih sredstvih rezervacij.

(3) Ne glede na določbo petega odstavka 9. člena tega
zakona, gospodarska družba iz prvega odstavka tega člena
ni dolžna izdati menic.

21. člen
(sprememba programa pred uveljavitvijo zakona)
(1) Če je gospodarska družba do uveljavitve tega za-

kona zaradi razlogov iz 4. člena tega zakona spremenila
program, mora vsebovati prvo vmesno poročilo iz četrtega
odstavka 9. člena tega zakona ali končno poročilo iz prve-
ga odstavka prejšnjega člena tudi opis spremenjenega pro-
grama.

(2) Opis spremenjenega programa iz prejšnjega od-
stavka mora imeti vsebine iz prvega odstavka 5. člena tega
zakona, 1. in 2. točke drugega odstavka 5. člena tega
zakona ter podatke o zmanjšanju obremenjevanja okolja.

(3) Če ministrstvo ugotovi, da izvedba spremenjenega
programa vpliva na zmanjšanje obremenjevanja okolja, ga
odobri z odločbo iz petega odstavka 9. člena tega zakona ali
z odločbo iz prejšnjega člena.

22. člen
(določitev novega roka za izvedbo programa)

(1) Gospodarska družba, kateri je do uveljavitve tega
zakona rok za izvedbo programa ekološke sanacije že pote-
kel, ni pa še porabila vseh sredstev rezervacij in še ni izvedla
programa, lahko zaprosi ministrstvo za določitev novega
roka za izvedbo programa.

(2) V vlogi za določitev novega roka mora gospodarska
družba iz prejšnjega odstavka navesti razloge, zaradi katerih
je prišlo do prekoračitve roka, in predlog novega roka, vlogi
pa priložiti prvo vmesno poročilo.

(3) Ministrstvo določi nov rok za izvedbo programa z
odločbo iz petega odstavka 9. člena tega zakona, ta rok pa
ne more biti daljši od petih let.

23. člen
(prenos podatkov)

agencija posreduje ministrstvu podatke, ki jih mini-
strstvo potrebuje za vodenje evidence iz 16. člena tega
zakona, v osmih dneh od uveljavitve tega zakona.

24. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 801-01/96-5/4
Ljubljana, dne 4. julija 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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3146. Zakon o dopolnitvah zakona o lastninjenju
nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL-A)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvah zakona

o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
(ZLNDL-A)

Razglašam zakon o dopolnitvah zakona o lastninjenju
nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL-A), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 4. julija 2001.

Št. 001-22-83/01
Ljubljana, dne 12. julija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O LASTNINJENJU

NEPREMIČNIN V DRUŽBENI LASTNINI
(ZLNDL-A)

1. člen
V zakonu o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini

(Uradni list RS, št. 44/97) se v 2. členu za drugim odstav-
kom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

“(3) V primeru, da je pravica uporabe na nepremičnini v
korist fizične osebe, vpisana v zemljiški knjigi, se vpis lastnin-
ske pravice v zemljiški knjigi opravi po uradni dolžnosti.“

2. člen
V 3. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji

odstavek, ki se glasi:
“(3) V primeru, da je pravica uporabe na nepremičnini v

korist pravne osebe oziroma njenega pravnega naslednika,
vpisana v zemljiški knjigi, se vpis lastninske pravice v zemlji-
ški knjigi opravi po uradni dolžnosti.“

3. člen
V 5. členu se pika na koncu četrtega odstavka črta in

doda besedilo “oziroma na podlagi akta, s katerim je v skladu
z 51.c členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga,
9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US
in 70/00) ugotovljeno njeno premoženje.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 720-06/97-3/3
Ljubljana, dne 4. julija 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3147. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
osnovni šoli (ZOsn-B)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-B)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o osnovni šoli (ZOsn-B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 5. julija 2001.

Št. 001-22-84/01
Ljubljana, dne 13. julija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-B)

1. člen
V zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96 in

33/97) se v 16. členu v prvem odstavku besedilo “etike in
družbe“ nadomesti z besedilom “državljanske vzgoje in
etike“.

2. člen
V 28. členu se v drugem odstavku besedilo “etike in

družbe“ nadomesti z besedilom “državljanske vzgoje in
etike“.

3. člen
V 35. členu se v prvem odstavku doda stavek, ki se

glasi:
“V šolah na narodno mešanih območjih se lahko teden-

ska obveznost učencev po obveznem programu v vseh ob-
dobjih poveča za največ dve uri tedensko.“

4. člen
V 38. členu se v četrtem odstavku besedilo “lahko pa“

nadomesti z besedilom “izjemoma pa lahko“.
Doda se enajsti odstavek, ki se glasi:
“V šolah na narodno mešanih območjih lahko v prvem

in drugem obdobju poučujejo slovenski jezik, italijanski jezik
in madžarski jezik, ki se jih učenci učijo kot drugi jezik, tudi
učitelji predmetnega pouka.“

5. člen
V 42. členu se v prvem odstavku za besedilom “preha-

janje med nivoji“ doda besedilo “ter tedenska obveznost
učencev, povečana za največ dve uri tedensko“.

6. člen
V 48. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš

druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v
katero je vpisan“.

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
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7. člen
V 61. členu se v prvem odstavku beseda “učencev“

nadomesti z besedo “učenca“.

8. člen
V 64. členu se v prvem odstavku črta beseda “obvez-

no“.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ob koncu prvega in drugega obdobja je preverjanje

znanja iz prvega odstavka za učence prostovoljno, ob koncu
tretjega obdobja pa je za vse učence obvezno.“

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Ob koncu tretjega obdobja šola po standardiziranem

postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci preverja
znanje učencev iz slovenskega jezika, matematike in tujega
jezika ali drugega obveznega predmeta (v nadaljnjem bese-
dilu: zaključno preverjanje znanja).“

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Tuj jezik oziroma drug obvezni predmet izbere uče-

nec.“
V sedmem odstavku se tretja alinea spremeni tako, da

se glasi:
“– ob koncu tretjega obdobja iz slovenskega ali italijan-

skega oziroma madžarskega jezika, matematike in tujega
jezika oziroma drugega obveznega predmeta.“

Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi
odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in
deveti odstavek.

9. člen
V 69. členu se v dosedanjem prvem odstavku, ki po-

stane drugi odstavek, za besedo “učenci“ doda besedilo, ki
se glasi: “v tretjem obdobju“.

Drugi odstavek postane prvi odstavek.
V tretjem odstavku se beseda “prejšnjega“ nadomesti z

besedo “prvega“.

10. člen
V 73. členu se v tretjem odstavku za besedo “če“ črta

dvopičje, v prvi alinei tega odstavka pa se na začetku črta
pomišljaj, na koncu pa beseda “ali“ in se postavi pika.

Druga alinea tretjega odstavka se črta.

11. člen
V 75. členu se v drugem odstavku za besedo “znanja“

postavi vejica in doda besedilo, ki se glasi: “ter učenci s
posebnimi potrebami, ki uspešno zaključijo osnovnošolsko
izobraževanje in se ne vključijo v nadaljnje izobraževanje“.

12. člen
V 95. členu se v drugem odstavku v prvi alinei za

besedilom “ime in priimek“ doda besedilo “ter EMŠO“.
V devetem odstavku se v prvi alinei za besedilom “ime

in priimek“ doda besedilo “ter EMŠO“.
Doda se deseti odstavek, ki se glasi:
“Evidenca učencev, ki opravljajo zaključno preverjanje

znanja, vsebuje:
– ime in priimek učenca in spol, datum, kraj ter državo

rojstva,
– osnovno šolo, na kateri učenec opravlja zaključno

preverjanje znanja, in oddelek razreda,
– šolsko leto, v katerem učenec opravlja zaključno pre-

verjanje znanja,
– seznam predmetov, iz katerih učenec opravlja za-

ključno preverjanje znanja,
– ocene, dosežene na zaključnem preverjanju znanja.
Evidenco iz tega odstavka vodi Državni izpitni center.“

13. člen
V 97. členu se na koncu prvega odstavka črta pika in

doda besedilo “ter Državnemu izpitnemu centru za izvajanje
zaključnega preverjanja znanja.“

14. člen
V 103. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“V program iz prvega odstavka se lahko vključijo učitelji

in vzgojitelji predšolskih otrok, ki v skladu s 146. členom
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) oziroma 56. členom
zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) lahko
opravljajo delo učitelja v prvem razredu osnovne šole oziro-
ma vzgojitelja v vrtcu.“

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

15. člen
V 105. členu se v drugem odstavku za letnico

“2001/2002“ doda besedilo “ter 2002/2003“.
V četrtem odstavku se letnica “2002/2003 nadomesti

z letnico “2003/2004“.

16. člen
V 106. členu se v prvem odstavku za letnico “2001“

doda besedilo “ter 2002“.

17. člen
V 107. členu se v prvem odstavku za letnico

“2001/2002“ doda besedilo “ter 2002/2003“.
V drugem odstavku se letnica “2002/2003“ nadome-

sti z letnico “2003/2004“.

18. člen
V 108. členu se v prvem odstavku letnica “1996/1997“

nadomesti z letnico “1997/1998“.
V drugem odstavku se letnica “1997/1998“ nadome-

sti z letnico “1998/1999“.

19. člen
V 111. členu se letnica “2002/2003“ nadomesti z

letnico “2003/2004“.

20. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 602-02/90-1/19
Ljubljana, dne 5. julija 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3148. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
gimnazijah (ZGim-A)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o gimnazijah (ZGim-A)
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Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o gimnazijah (ZGim-A), ki ga je sprejel Državni zbor Repu-
blike Slovenije na seji 5. julija 2001.

Št. 001-22-85/01
Ljubljana, dne 13. julija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O GIMNAZIJAH (ZGim-A)

1. člen
V zakonu o gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/96) se v

7. členu za besedo “se“ doda beseda “praviloma“.

2. člen
V 15. členu se v drugem odstavku za besedo “upošte-

vajo“ doda beseda “zlasti“.

3. člen
V 47. členu se drugi odstavek nadomesti z novim dru-

gim in tretjim odstavkom, ki se glasita:
“Ne glede na določbo 15. člena tega zakona se pri

izbiri kandidatov, ki bodo zaključili osnovnošolsko izobraže-
vanje po programu osemletne osnovne šole za vpis v začetni
letnik gimnazije upoštevajo ocene iz materinega jezika, ma-
tematike, tujega jezika in splošni učni uspeh v šestem, sed-
mem in osmem razredu osnovne šole, doseženi rezultati pri
skupinskem preverjanju znanja iz materinega jezika in mate-
matike ter dosežki državnih tekmovanj na podlagi meril, ki jih
določi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobra-
ževanje.

Merila za izbiro kandidatov morajo zagotoviti enakovre-
dne pogoje za izbiro kandidatov, ki bodo sočasno zaključili
osnovno šolo po programu osemletne osnovne šole oziro-
ma po programu devetletne osnovne šole.“

4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 602-03/94-2/8
Ljubljana, dne 5. julija 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3149. Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o prevozih v cestnem

prometu (ZPCP-1)

Razglašam zakon o prevozih v cestnem prometu
(ZPCP-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 6. julija 2001.

Št. 001-22-86/01
Ljubljana, dne 16. julija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen zakona)

(1) Ta zakon določa pogoje in način opravljanja prevo-
zov potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem
prometu ter organizacijo in pristojnosti organov zadolženih
za izvajanje in nadzor nad izvajanjem tega zakona.

(2) Prevoz potnikov in blaga v mednarodnem cestnem
prometu se opravlja v skladu s tem zakonom in drugimi
predpisi, ki urejajo to področje ter mednarodnimi pogodba-
mi, ki jih je sklenila Republika Slovenija.

(3) Če s posameznimi državami ni bila sklenjena po-
godba iz prejšnjega odstavka, se prevoz med njimi in Repu-
bliko Slovenijo opravlja v skladu s tem zakonom in drugimi
predpisi, ki urejajo to področje ter večstranskimi mednaro-
dnimi pogodbami, ob upoštevanju načela vzajemnosti.

(4) Republika Slovenija zagotavlja pravico do opravlja-
nja dejavnosti prevoza pravnim in fizičnim osebam iz drugih
držav in priznava diplome, poklicne kvalifikacije ter druge
dokaze o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti
prevoza na podlagi mednarodnih pogodb oziroma ob upošte-
vanju načela vzajemnosti.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji po-
men:

1. Avto-taksi prevoz je dejavnost prevoza potnikov, ki
se izvaja z osebnim avtomobilom ali kombiniranim vozilom v
komercialne namene.

2. Avtobusna postaja je določen prostor za sprejem in
odpravo avtobusov, ki mora imeti pokrite perone, urejene za
varno vstopanje in izstopanje potnikov, prostore za zadrže-
vanje potnikov in voznega osebja, za hrambo prtljage, tablo
z objavo izvlečkov iz voznih redov, mesto za prodajo vozov-
nic, sanitarije ter prometni urad in s predpisi določeno opre-
mo.

3. Avtobusno postajališče je posebej zgrajena in ozna-
čena prometna površina določena za postanek avtobusov,
ki omogoča varno vstopanje oziroma izstopanje potnikov.

4. Bilateralni prevoz je prevoz potnikov ali blaga med
Republiko Slovenijo in drugo državo.

5. Daljinar je obvezna podlaga za izdelavo avtobusnih
voznih redov, ki vsebuje relacije s kilometrskimi razdaljami,
voznimi časi ter avtobusnimi postajami, pomembnejšimi av-
tobusnimi postajališči in avtobusnimi postajališči.

6. Direktni linijski prevoz je način prevoza potnikov, pri
katerem potniki po voznem redu vstopajo samo na začetni



Stran 6038 / Št. 59 / 19. 7. 2001 Uradni list Republike Slovenije

avtobusni postaji ali pomembnejšem avtobusnem postajali-
šču, izstopajo pa samo na končni avtobusni postaji ali po-
membnejšem avtobusnem postajališču.

7. Domači prevoznik je fizična ali pravna oseba s sede-
žem v Republiki Sloveniji, ki ima licenco za opravljanje pre-
vozov ali opravlja prevoze za lastne potrebe v skladu s tem
zakonom.

8. Dovoljenje za prevoz je skupno ime za več vrst listin,
določenih v tem zakonu ali z mednarodno pogodbo, s kate-
rimi se dovoljuje vozilu, registriranemu izven Republike Slo-
venije pristop na ceste v Republiki Sloveniji in vožnja po njih,
oziroma vozilu registriranemu v Republiki Sloveniji pristop na
ceste v državi, katere organ je izdal dovoljenje in vožnja po
njih.

9. Dovoljenje Skupnosti za linijski prevoz potnikov je
dovoljenje, ki prevozniku omogoča opravljanje linijskih pre-
vozov na ozemlju držav članic Evropske skupnosti.

10. Dovolilnica je javna listina, s katero se dovoljuje
pristop vozilu, registriranemu izven Republike Slovenije, na
ceste v Republiki Sloveniji in vožnja po njih, oziroma vozilu
registriranemu v Republiki Sloveniji, pristop na ceste v drža-
vi, katere organ je izdal dovolilnico in vožnja po njih.

11. Dovolilnica CEMT je večstranska dovolilnica, ki jo
izda Evropska konferenca ministrov za promet (CEMT), za
mednarodni cestni prevoz blaga, ki ga opravljajo prevozniki
s sedežem v državi članici CEMT, kadar se prevozi opravlja-
jo med državami članicami CEMT ali tranzitno preko ozemlja
ene ali več držav članic CEMT z vozili, ki so registrirana v eni
od držav članic CEMT.

12. Hitri linijski prevoz je način prevoza potnikov, pri
katerem potniki po voznem redu vstopajo in izstopajo samo
na avtobusnih postajah in na pomembnejših avtobusnih po-
stajališčih.

13. Itinerar označuje smer gibanja vozila na liniji.
14. Izvod licence je listina, ki jo izda izdajatelj licence

za posamezno vozilo in vsebuje podatke o: izdajatelju, pre-
vozniku, davčni številki prevoznika, številki licence in datu-
mu veljavnosti licence, registrski označbi, znamki in tipu
vozila, vrsti prevozov, ki se jih z vozilom lahko opravlja iz
naslova izdane licence, datum izdaje izvoda, žig in podpis.

15. Javni prevoz je prevoz, ki je pod enakimi pogoji
dostopen vsem uporabnikom prevoznih storitev in se izvaja v
komercialne namene.

16. Javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu se
opravlja na določenih relacijah, po vnaprej določenem voz-
nem redu, ceni ter splošnih prevoznih pogojih. Opravlja se
kot medkrajevni linijski in mestni linijski prevoz potnikov.

17. Javno parkirišče za tovorna vozila oziroma avtobu-
se je urejen prostor za parkiranje, na katerem je zagotovlje-
no varno parkiranje ter minimalni higienski pogoji (pitna vo-
da, sanitarije, ipd.) za vozno osebje.

18. Kabotaža je vsak prevoz potnikov ali blaga med
posameznimi kraji v Republiki Sloveniji, ki ga opravlja tuji
prevoznik.

19. Licenca je dovoljenje za izvajanje prevoza potnikov
ali blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu.

20. Licenca Skupnosti je dovoljenje za izvajanje prevo-
zov potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu na
ozemlju držav članic Evropske skupnosti.

21. Linija je določena relacija in smer vožnje od začet-
ne do končne avtobusne postaje, pomembnejšega avtobu-
snega postajališča ali avtobusnega postajališča, na kateri se
prevažajo potniki v linijskem cestnem prometu, po voznem
redu in ceni, ki sta vnaprej določena in objavljena.

22. Medkrajevni linijski prevoz je javni prevoz potnikov
med dvema ali več kraji in se lahko opravlja kot potniški, hitri
ali direktni linijski prevoz potnikov.

23. Mednarodna pogodba je vsak mednarodni
dvostranski ali večstranski sporazum, ki obvezuje Republiko
Slovenijo in ki se nanaša na prevoze v cestnem prometu.

24. Mednarodni linijski prevoz je javni prevoz potnikov,
med Republiko Slovenijo in drugimi državami, kjer lahko
avtobusi ustavljajo na področju Republike Slovenije le na
avtobusnih postajah in pomembnejših avtobusnih postajali-
ščih.

25. Mestni linijski prevoz je javni prevoz na ureditve-
nem območju mesta.

26. Nerazdeljene dovolilnice so tiste dovolilnice, ki
niso bile razdeljene prevoznikom po končanem postopku
redne delitve.

27. Občasni prevoz potnikov v cestnem prometu je
prevoz, ki ne spada pod javni linijski prevoz niti pod posebni
linijski prevoz in pri katerem se skupina vnaprej določenih
potnikov prevaža pod pogoji, ki so dogovorjeni s pogodbo
med prevoznikom in naročnikom prevoza.

28. Pomembnejše avtobusno postajališče je posebej
zgrajena in označena prometna površina določena za posta-
nek avtobusov, ki omogoča varno vstopanje oziroma izsto-
panje potnikov in je zaradi pomembnosti za potnike oziroma
prebivalstvo določeno kot pomembnejše postajališče.

29. Potnik je oseba, ki jo prevoznik za plačilo prepelje
z vozilom za prevoz potnikov v cestnem prometu.

30. Potniški linijski prevoz je način prevoza potnikov,
pri katerem potniki po voznem redu vstopajo in izstopajo na
vseh avtobusnih postajah, pomembnejših avtobusnih posta-
jališčih in avtobusnih postajališčih, ki so določene z voznim
redom.

31. Potniška spremnica je predpisan obrazec, ki ga
mora imeti avtobusni prevoznik pri izvajanju občasnih prevo-
zov potnikov v mednarodnem cestnem prometu in prevozov
potnikov z izmeničnimi vožnjami v mednarodnem cestnem
prometu.

32. Posebni linijski prevoz je prevoz samo določene
vrste potnikov in izključuje ostale potnike. Opravlja se na
podlagi pisne pogodbe med prevoznikom in naročnikom
prevoza.

33. Prevoz v cestnem prometu je vsak prevoz potnikov
ali blaga, oziroma vožnja praznega ali nenatovorjenega mo-
tornega vozila po javnih in nekategoriziranih cestah danih v
uporabo za cestni promet.

34. Prevoz v notranjem cestnem prometu je vsak pre-
voz iz prejšnje točke, znotraj meja Republike Slovenije.

35. Prevoz v mednarodnem cestnem prometu je vsak
prevoz iz 33. točke tega odstavka, med dvema ali več drža-
vami.

36. Prevoz za tretje države je prevoz domačega pre-
voznika pri katerem potniki vstopijo ali se blago natovori za
prevoz v izhodiščni tuji državi in potniki izstopijo ali se blago
raztovori v ciljni tuji državi, kakor tudi prevoz tujega prevozni-
ka, pri katerem potniki vstopijo ali se blago natovori za
prevoz v Republiki Sloveniji in potniki izstopijo ali se blago
raztovori v tuji državi, kjer ta prevoznik nima sedeža.

37. Prevoz potnikov z izmeničnimi vožnjami v medna-
rodnem cestnem prometu je prevoz predhodno sestavljenih
skupin potnikov, v določenih časovnih razmakih, v obe sme-
ri z enega samega mesta odhoda na eno samo mesto priho-
da. Vsako skupino, ki jo sestavljajo potniki z že opravljenimi
potovanji na cilj, prepelje nazaj na mesto odhoda, v kasnejši
vožnji isti prevoznik.

38. Prevoznik je domača ali tuja fizična ali pravna ose-
ba, ki ima licenco za opravljanje prevozov v cestnem prome-
tu ali opravlja prevoze za lastne potrebe.

39. Prevoznik Skupnosti je pravna ali fizična oseba, ki
ima licenco Skupnosti za opravljanje prevozov potnikov ali
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blaga, ali opravlja prevoze za lastne potrebe in ima sedež v
državi članici Evropske skupnosti, razen domačega prevoz-
nika.

40. Relacija je razdalja med dvema krajema na liniji, ki
sta v voznem redu označena kot avtobusna postaja, po-
membnejše avtobusno postajališče ali avtobusno postajali-
šče.

41. Sistem enotne vozovnice je način izvajanja javnih
linijskih prevozov potnikov, kjer izvajalci v različnih vrstah
prometa izvajajo prevoze na podlagi enotne vozovnice, kar
potnikom omogoča uporabo te vozovnice pri različnih izva-
jalcih v javnem linijskem prometu na območju Republike
Slovenije.

42. Skupina vozil je skupina enega vlečnega in naj-
manj enega priklopnega vozila ali polpriklopnika.

43. Tranzitni prevoz je prevoz potnikov ali blaga čez
ozemlje Republike Slovenije brez vstopanja in izstopanja
potnikov oziroma nakladanja ali razkladanja blaga v Republi-
ki Sloveniji.

44. Tuji prevoznik je pravna ali fizična oseba, ki ima
licenco svoje države za opravljanje prevozov potnikov ali
blaga, ali opravlja prevoze za lastne potrebe in ima sedež v
drugi državi, ki ni članica Evropske skupnosti.

45. Vozni red je ureditev linije, s katero se določa vrsta
prevoza, način prevoza, vrstni red avtobusnih postaj, po-
membnejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postaja-
lišč, njihova oddaljenost od začetne avtobusne postaje, po-
membnejšega avtobusnega postajališča ali avtobusnega po-
stajališča, čas prihoda, postanka in odhoda na vsako avto-
busno postajo, pomembnejše avtobusno postajališče ali
avtobusno postajališče, obdobje, v katerem prevoznik oprav-
lja prevoz na liniji, čas veljavnosti in režim obratovanja linije.

(2) Drugi izrazi s področja cestnega prometa imajo v
tem zakonu enak pomen, kot ga določajo drugi predpisi s
tega področja in mednarodne pogodbe.

3. člen
(opravljanje dejavnosti cestnega prevoza)

(1) Opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov je
prevoz oseb, ki ga opravi domači prevoznik, prevoznik Sku-
pnosti ali tuji prevoznik, z motornim vozilom za prevoz potni-
kov in za opravljeni prevoz dobi plačilo.

(2) Opravljanje dejavnosti cestnega prevoza blaga je
prevoz blaga, ki ga opravi domači prevoznik, prevoznik Sku-
pnosti ali tuji prevoznik, z motornim vozilom za prevoz blaga
in za opravljeni prevoz dobi plačilo.

(3) Določbe tega zakona ne veljajo za prevoz oseb za
lastne potrebe z vozili, ki imajo vključno z voznikom največ
devet sedežev in za prevoz blaga za lastne potrebe v ce-
stnem prometu, z motornim vozilom katerega največja dovo-
ljena masa ne presega 3.500 kg. Za druge prevoze za
lastne potrebe veljajo določbe tega zakona.

II. PRISTOJNI ORGANI IN EVIDENCE

4. člen
(pristojni organi)

(1) Strokovno-tehnične, organizacijske, razvojne ter do-
ločene upravne naloge s področja prevozov potnikov in
blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu ter
izvajanja gospodarskih javnih služb, določenih v tem zako-
nu, izvajata ministrstvo, pristojno za promet in Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste. Na podlagi javnega pooblastila
izvajata določene upravne naloge Gospodarska zbornica
Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije.

(2) Ministrstvo, pristojno za promet, opravlja zlasti na-
slednje naloge:

– priprava zakonov in podzakonskih predpisov s po-
dročja prevozov v cestnem prometu;

– vodenje evidenc iz 5. člena tega zakona;
– nadzor nad porabo sredstev, ki jih država zagotavlja

za izvajanje gospodarskih javnih služb, določenih s tem za-
konom;

– spremljanje stanja in razmer na trgu prevoznih stori-
tev in razvojne naloge s področja cestnih prevozov;

– izmenjava in pridobivanje dovolilnic od drugih držav;
– zagotavljanje pogojev za izvajanje gospodarske javne

službe, določene s tem zakonom;
– predlaganje vsebine katalogov standardov strokov-

nih znanj in spretnosti za odgovorne osebe in voznike iz 10.
in 11. člena tega zakona, ki jih določi minister, pristojen za
delo;

– izdaja dovoljenj za tuje prevoznike in dovoljenj za
opravljanje kabotaže;

– izdaja in odvzem dovoljenj za mednarodne linijske
prevoze;

– izdaja dovolilnic in potniških spremnic za občasne
prevoze v mednarodnem cestnem prometu;

– izdaja in odvzem dovoljenj za izmenične prevoze v
mednarodnem cestnem prometu;

– vodenje registra posebnih linijskih prevozov;
– odločanje v upravnem postopku na drugi stopnji o

odločbah, ki jih na prvi stopnji izdajo Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Gospodarska zbornica Slovenije in Obrt-
na zbornica Slovenije;

– koordiniranje izvajanja postopkov podeljevanja kon-
cesij in izbire koncesionarja;

– koordiniranje projekta enotne vozovnice v javnem
potniškem prometu;

– druge naloge, določene z zakonom ali drugim pred-
pisom.

(3) Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadalj-
njem besedilu: Direkcija) opravlja zlasti naslednje naloge:

– sodelovanje pri pripravi zakonov in podzakonskih
predpisov s področja prevozov v cestnem prometu;

– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih
služb;

– izdaja dovoljenj in aktov določenih s tem zakonom,
katerih izdaja ni v pristojnosti ministrstva, pristojnega za pro-
met;

– izvajanje financiranja gospodarskih javnih služb, do-
ločenih s tem zakonom;

– vodenje registra linij in voznih redov, ki so temelj za
oblikovanje razpisa potreb po prevozih;

– usklajevanje in določitev voznih redov v javnem linij-
skem prometu;

– predlaganje cene prevoznih storitev v javnem potni-
škem prometu;

– razvoj področja javnega linijskega prometa ter načr-
tovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb;

– priprava strokovnih podlag za določitev standardov
minimalne dostopnosti do javnega linijskega prometa;

– priprava in izvedba javnih razpisov potreb po prevo-
zih v javnem linijskem prevozu potnikov;

– izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire
koncesionarja;

– priprava koncesijskih aktov in koncesijskih pogodb
ter določanje kriterijev za izbiro najugodnejšega ponudni-
ka za opravljanje prevozov potnikov v javnem linijskem
prometu;

– izdelava strokovnih podlag za uvedbo enotnega tari-
fnega sistema v javnem linijskem prometu;
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– vodenje centralne baze podatkov voznorednega si-
stema in registra javnega linijskega prometa;

– prevzem skrbništva nad daljinarjem;
– izvedba in spremljanje projekta enotne vozovnice v

javnem potniškem prometu v sodelovanju z Direkcijo za
železniški promet;

– sklepanje pogodb po pooblastilu ministra, pristojne-
ga za promet;

– druge naloge, določene z zakonom ali drugim pred-
pisom.

(4) Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica
Slovenije izvajata vsaka za svoje člane naslednje naloge:

– izdajanje in odvzem licence in licence Skupnosti ter
potrdil o priglasitvi prevozov za lastne potrebe za opravljanje
dejavnosti prevozov potnikov in blaga v notranjem in medna-
rodnem cestnem prometu;

– pripravljanje katalogov standardov strokovnih znanj
in spretnosti za odgovorne osebe in voznike iz 10. in
11. člena tega zakona;

– predlaganje članov komisij za preverjanje in potrjeva-
nje kvalifikacij za odgovorne osebe in voznike iz 10. in
11. člena tega zakona;

– zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev ter
opreme za preverjanje in potrjevanje strokovnih znanj in
spretnosti za odgovorne osebe in voznike iz 10. in 11. člena
tega zakona;

– izvajanje postopkov za preverjanje in potrjevanje po-
klicnih kvalifikacij odgovornih oseb in voznikov iz 10. in
11. člena tega zakona;

– delitev dovolilnic za mednarodni prevoz blaga doma-
čim prevoznikom;

– druge naloge, ki jih ta zakon določa za izdajatelja
licence oziroma delilca dovolilnic.

(5) Ministrstvo, pristojno za promet, izvaja strokovni in
upravni nadzor nad izvajanjem nalog iz prejšnjega odstavka,
ki jih izvajata Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna
zbornica Slovenije.

(6) Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica
Slovenije morata za izvajanje nadzora iz prejšnjega odstavka
ministrstvu, pristojnemu za promet, zagotoviti vso potrebno
dokumentacijo in pojasnila ter dostope do baz podatkov, ki
se vodijo ali hranijo na elektronskem mediju ali v drugi obliki
in po potrebi pripraviti poročilo o predmetu nadzora. Če se
pri nadzoru ugotovijo pomanjkljivosti ali nepravilnosti, odredi
ministrstvo, pristojno za promet, z odločbo ustrezne ukrepe
za njihovo odpravo.

5. člen
(evidence)

(1) Ministrstvo, pristojno za promet, vodi evidenco iz-
danih licenc domačim prevoznikom in evidenco izdanih li-
cenc Skupnosti ter vozil, prijavljenih za cestni prevoz potni-
kov ali blaga v cestnem prometu (evidenca prevoznikov), ki
se deli na evidence določene v tretjem odstavku tega člena.
V evidenci se vodijo in vzdržujejo naslednji podatki:

1. matična številka, davčna številka in sedež prevoz-
nika;

2. firma družbe ali samostojnega podjetnika posamez-
nika, davčna številka;

3. ime, priimek, EMŠO, davčna številka in bivališče
odgovorne osebe za prevoze in podjetnika posameznika ter
poklicna kvalifikacija, ki jo je pridobila odgovorna oseba za
prevoze in datum izdaje certifikata o poklicni kvalifikaciji;

4. ime, priimek, EMŠO, davčna številka in bivališče
zaposlenega voznika ter poklicna kvalifikacija, ki jo je prido-
bil voznik in datum izdaje certifikata o poklicni kvalifikaciji,
vrsta in trajanje zaposlitve oziroma delovnega razmerja;

5. številka in veljavnost izdane ali odvzete licence, z
navedbo vrste prevozov, znamke, tipa in registrske označbe
ter drugih podatkov o vozilih in lastniku iz prometnega dovo-
ljenja, za katere so bili izdani izvodi licenc z datumom izdaje
le-teh in za vozila, s katerimi razpolaga;

6. o času storitve in vrsti storjenega kaznivega dejanja
ali prekrška, za katerega so bile kaznovane fizične ali pravne
osebe, ki morajo po tem zakonu izpolnjevati pogoj dobrega
ugleda ter o času storitve in vrsti storjenega kaznivega deja-
nja ali prekrška, ki je lahko pogoj za začasni odvzem licence
ali posameznega izvoda licence;

7. podatke o poravnanih in neporavnanih davčnih ob-
veznostih;

8. o izrečenih ukrepih zoper prevoznike na podlagi
tega zakona oziroma mednarodnih pogodb in drugih predpi-
sov.

(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka se vodi kot central-
na informatizirana baza na osnovi podatkov, ki jih zagotavlja-
jo in uporabljajo ministrstvo, pristojno za promet, Direkcija,
ministrstvo pristojno za finance, carina, Davčna uprava Re-
publike Slovenije, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
policija, ministrstvo, pristojno za pravosodje, Republiški se-
nat za prekrške, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje, Statistični urad Republike Slovenije, Gospodarska
zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in organi, pri-
stojni za inšpekcijski nadzor cestnega prometa.

(3) Skupna evidenca iz prvega odstavka tega člena se
deli na:

– evidenco prevoznikov, ki imajo licenco Skupnosti;
– evidenco prevoznikov v mednarodnem cestnem pro-

metu;
– evidenco prevoznikov v mednarodnem cestnem pro-

metu, ki želijo pridobiti dovolilnice in dovoljenja in ki preje-
majo dovolilnice in dovoljenja. V evidenci vodi ministrstvo,
pristojno za promet in delilec pri posameznem prevozniku
podatke o željah prevoznika za pridobitev dovolilnic po vrsti
dovolilnice in po želeni količini in o prejetih, uporabljenih in
neuporabljenih dovolilnicah po vrsti, številu, številki dovolil-
nice in registrski oznaki vozila, s katerim je bila dovolilnica
uporabljena;

– evidenco izdanih dovoljenj Skupnosti za linijski pre-
voz potnikov;

– evidenco prevoznikov v notranjem cestnem pro-
metu;

– evidenco registriranih avtobusnih linij;
– evidenco posebnih linijskih prevozov;
– evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje mednaro-

dnih avtobusnih linij;
– evidenco izdanih dovolilnic, potniških spremnic in

dovoljenj za prevoz oseb v mednarodnem cestnem pro-
metu;

– evidenco prevoznikov za lastne potrebe;
– evidenco prevoznikov, ki jim je bil izrečen ukrep za-

časnega odvzema licence;
– evidenco prevoznikov, ki jim je bila preklicana in

odvzeta licenca.
(4) Ministrstvo, pristojno za promet, Direkcija, izdajatelj

licenc in delilec dovolilnic, zbirajo, obdelujejo, shranjujejo,
posredujejo in uporabljajo podatke, potrebne za izdajanje
licenc za opravljanje prevozov v cestnem prometu, za delitev
dovolilnic in registracijo avtobusnih voznih redov.

(5) Kadar ministrstvo, pristojno za promet, Direkcija,
izdajatelj licence in delilec dovolilnic zbirajo podatke o prav-
ni ali fizični osebi iz že obstoječih zbirk podatkov, o tem niso
dolžni obvestiti tistega, na katerega se podatki nanašajo.
Organi, organizacije in posamezniki, ki imajo podatke oziro-
ma zbirke podatkov iz prejšnjih odstavkov, morajo te podat-
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ke na zahtevo posredovati ministrstvu, pristojnemu za pro-
met, Direkciji, izdajatelju licence ali delilcu dovolilnic. Za
zagotovitev dostopa do podatkov iz prejšnjih odstavkov, lah-
ko ministrstvo, pristojno za promet vzpostavi neposredno
računalniško (elektronsko) povezavo z vsemi navedenimi
organi in organizacijami, ki vodijo take podatke ali zbirke
podatkov.

(6) Podatki iz prejšnjih odstavkov se vodijo ves čas, ko
je prevoznik vpisan v evidenco prevoznikov. V obliki arhiva
pa se podatki hranijo še pet let od dne, ko je prevoznik
izbrisan iz evidence prevoznikov.

(7) Ministrstvo, pristojno za promet, izbriše prevoznika
iz evidence prevoznikov:

– če prevozniku preneha veljavnost licence za oprav-
ljanje prevozov v cestnem prometu – z dnem prenehanja
veljavnosti licence;

– če je prevoznik izbrisan iz sodnega registra oziroma
vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov – z dnem
izbrisa.

(8) Podatki iz prejšnjih odstavkov se lahko posredujejo
tudi drugim državnim organom, če to zahtevajo in je njihova
zahteva povezana izključno s prevozniško dejavnostjo, s
katero se ukvarjajo subjekti, katerih podatki se vodijo v evi-
dencah iz tega člena. Podatki iz prejšnjih odstavkov, ki se
nanašajo na določenega prevoznika, se lahko posredujejo
prevozniku, če to zahteva.

(9) Način vodenja evidenc iz tega člena predpiše mini-
ster, pristojen za promet.

III. LICENCE

6. člen
(vrste licenc)

(1) Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza
potnikov ali blaga v cestnem prometu se pridobi z licenco.

(2) Domača pravna oseba pridobi licenco pri Gospo-
darski zbornici Slovenije, fizična oseba pa pri Obrtni zborni-
ci Slovenije (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj) za naslednje
vrste prevozov:

1. v mednarodnem cestnem prometu za:
– mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu
– mednarodni prevoz potnikov v cestnem prometu
2. v notranjem cestnem prometu za:
– prevoz blaga v cestnem prometu
– prevoz potnikov v cestnem prometu
– avto-taksi prevoze
(3) Licence iz prvega odstavka tega člena ni potrebno

pridobiti, če gre za naslednje vrste prevozov:
1. prevoz pošte kot javna storitev;
2. prevoz poškodovanih oziroma pokvarjenih vozil;
3. prevoz blaga za lastne potrebe pod pogoji iz

64. člena tega zakona;
4. prevoz oseb za lastne potrebe pod pogoji iz

61. člena tega zakona;
5. prevoz z vozili, ki so namenjena potrebam javne

varnosti, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesre-
čami in potrebam državnih organov, medicinskim in humani-
tarnim prevozom in prevozom s specialnimi vozili, ki so bila
po izdelavi predelana za poseben namen in služijo prevozu
za lastne potrebe ter se z njimi ne more opravljati prevozov
potnikov ali blaga na enak način kot z nepredelanimi vozili
(npr. vozila za prevoze čebel, potujoče knjižnice), kar mora
biti razvidno iz prometnega dovoljenja.

(4) Prevozniki, ki opravljajo prevoze iz 3. in 4. točke
prejšnjega odstavka morajo pred začetkom opravljanja teh
prevozov opraviti priglasitev v skladu z 19. členom tega
zakona.

7. člen
(pogoji za pridobitev licence)

(1) Licenco lahko pridobi fizična ali pravna oseba, če
izpolnjuje naslednje pogoje:

1. dober ugled;
2. primeren finančni položaj;
3. direktor, samostojni podjetnik posameznik ali po-

oblaščena oseba, odgovorna za prevoze mora imeti poklic-
no kvalifikacijo iz 10. člena tega zakona;

4. je lastnik najmanj enega registriranega motornega
vozila za posamezne vrste prevozov ali ima pravico uporabe
tega vozila na podlagi sklenjene zakupne pogodbe ali lea-
sing pogodbe;

5. da zaposleni vozniki izpolnjujejo pogoje glede stro-
kovne usposobljenosti iz 11. člena tega zakona;

6. da zaposleni vozniki avtobusov ali avto-taksi vozil
aktivno obvladajo slovenski jezik;

7. ima ustrezna lastna ali s pogodbo zagotovljena par-
kirna mesta za motorna in priklopna vozila, s katerimi oprav-
lja prevoze v cestnem prometu, ter ustrezna mesta za vzdr-
ževanje vozil, ki izpolnjujejo minimalne tehnične, organiza-
cijske in okoljevarstvene pogoje, s katerimi se zagotavlja
varno in okolju neškodljivo parkiranje ter vzdrževanje vozil v
času, ko jih prevoznik ne uporablja.

(2) Določba 7. točke prejšnjega odstavka ne velja za
osebne avtomobile in motorna vozila, katerih največja dovo-
ljena masa ne presega 3.500 kilogramov.

(3) Število zaposlenih voznikov iz 5. točke tega člena in
delovni čas, za katerega so zaposleni ti vozniki, mora biti
takšen, da zagotavlja nemoteno izvajanje delovnega proce-
sa prevozov v cestnem prometu v skladu s predpisi, ki
urejajo področje varnosti cestnega prometa, zlasti čas traja-
nja vožnje in počitkov voznega osebja.

(4) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom,
pristojnim za okolje in prostor, predpiše minimalne tehnične
in druge pogoje za parkirna mesta za motorna in priklopna
vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje (v nadaljnjem besedi-
lu: parkirna mesta).

8. člen
(dober ugled)

(1) Dober ugled po tem zakonu morajo izpolnjevati:
pravna oseba in direktor pravne osebe, samostojni podjet-
nik posameznik, fizična oseba, ki želi opravljati dejavnost
prevoza v cestnem prometu in pooblaščene osebe, ki so pri
pravni osebi oziroma samostojnemu podjetniku posamezni-
ku odgovorne za prevoze.

(2) Dobrega ugleda po tem zakonu nima oseba:
– ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega

dejanja zoper premoženje, gospodarstvo, varnost javnega
prometa, delovno razmerje in socialno varnost, pravni pro-
met, splošno varnost ljudi in premoženja, okolje, prostor in
naravne dobrine;

– ki je bila pravnomočno obsojena za druga kazniva
dejanja na zaporno kazen daljšo od enega leta.

(3) Dobrega ugleda po tem zakonu tudi nima oseba, ki
je bila v zadnjih dveh letih več kot dvakrat s pravnomočno
odločbo sodnika za prekrške kaznovana za hujši prekršek,
povezan z opravljanjem dejavnosti cestnega prevoza potni-
kov ali blaga po tem zakonu, ali zakonih s področja varnosti
cestnega prometa, prevoza nevarnega blaga, preprečeva-
nja dela in zaposlovanja na črno, prevoznih pogodb, javnih
cest in varstva konkurence ali je opravljala prevoze brez
ustrezne licence oziroma v nasprotju z določbami mednaro-
dnih pogodb.

(4) Za hujši prekršek iz prejšnjega odstavka se šteje
prekršek, za katerega je predpisana denarna kazen, ki je
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višja od najvišjega zneska predpisane denarne kazni, ki se
jo lahko izterja takoj na kraju prekrška (mandatna kazen)
zlasti, če gre za kršitve predpisov o času trajanja vožnje in
počitkov voznega osebja, dimenzijah in masi vozil, varovanju
okolja ter prometni varnosti.

(5) Dober ugled znova pridobi oseba, ko prenehajo
pravne posledice obsodbe oziroma, če v dveh letih pred
vložitvijo vloge za izdajo licence, ni bila pravnomočno obso-
jena za prekršek iz tretjega odstavka tega člena.

9. člen
(primeren finančni položaj)

(1) Za prevoznike v cestnem prometu pomeni primeren
finančni položaj po tem zakonu, da ima domači prevoznik na
voljo kapital in rezerve v višini najmanj 9000 EUR v tolarski
protivrednosti za prvo vozilo ali 18000 EUR za prvo skupino
vozil ter 5000 EUR v tolarski protivrednosti za vsako nasled-
nje vozilo ali 10000 EUR za vsako naslednjo skupino vozil.

(2) Primeren finančni položaj ni zagotovljen, če obsta-
jajo več kot dvomesečni zaostanki pri plačilih davkov ali
prispevkov za zdravstveno in socialno zavarovanje, ki izhaja-
jo iz dejavnosti domačega prevoznika.

(3) Za dokaz finančne sposobnosti štejejo naslednja
dokazila:

– potrdilo, da domači prevoznik ni več kot dva meseca
v zaostanku pri plačilu davkov in prispevkov, ki ga izda
pristojen davčni organ. Potrdilo ne sme biti starejše od
enega meseca;

– izpisek iz sodnega registra, iz katerega je razvidna
višina ustanovitvenega kapitala;

– kopija bilance stanja, ki jo je prevoznik za preteklo
leto predložil davčnemu organu;

– seznam posameznih opredmetenih osnovnih sred-
stev;

– dokazilo o lastništvu neobremenjenih nepremičnin,
če z njimi odgovarja za svojo dejavnost;

– pogodba o namensko vezanem depozitu v banki;
– garancija banke ali druge finančne institucije.

10. člen
(strokovna usposobljenost odgovornih oseb za prevoze)

(1) Za pridobitev licence si morajo direktor, samostojni
podjetnik posameznik ali pooblaščena oseba, odgovorna za
prevoze, ki je zaposlena pri domačem prevozniku, pridobiti
nacionalno poklicno kvalifikacijo za vodenje delovnega pro-
cesa na področju prevozov v cestnem prometu, določeno s
katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti v skla-
du z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za direktorja,
samostojnega podjetnika posameznika ali pooblaščeno ose-
bo, odgovorno za prevoze pri prevozniku, ki opravlja prevo-
ze blaga za lastne potrebe z enim prevoznim sredstvom.

11. člen
(strokovna usposobljenost voznikov)

Vozniki avtobusov in tovornih motornih vozil, katerih
največja dovoljena masa presega 3.500 kg, si morajo prido-
biti nacionalno poklicno kvalifikacijo za prevoz blaga oziro-
ma potnikov v cestnem prometu, določeno s katalogom
standardov strokovnih znanj in spretnosti v skladu z zako-
nom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

12. člen
(najnižja starost voznikov)

(1) Najnižja starost voznikov vozil, namenjenih za pre-
voz blaga v cestnem prometu je:

1. 18 let za vozila, katerih največja dovoljena masa
vključno s priklopnimi vozili ne presega 7,5 ton;

2. za druga vozila:
– 18 let pod pogojem, da ima voznik pridobljeno naci-

onalno poklicno kvalifikacijo za prevoz blaga v cestnem
prometu.

(2) Voznik avtobusa, mora imeti dopolnjeno starost
21 let in pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za
prevoz potnikov v cestnem prometu.

(3) Če so predvidene relacije, ne glede na smer, daljše
od 50 km, mora voznik avtobusa izpolnjevati še enega iz-
med dodatnih pogojev:

– vsaj eno leto mora delati kot voznik blaga v cestnem
prometu z vozilom, katerega največja dovoljena masa prese-
ga 3,5 ton;

– vsaj eno leto mora delati kot voznik vozila, ki se
uporablja za prevoz potnikov na linijah, ki niso daljše od
50 km ali za druge oblike prevoza potnikov.

(4) Domači prevoznik mora takoj ob zaposlitvi voznika
izdajatelju licence sporočiti podatke o vozniku, kakor tudi
vsako spremembo teh podatkov.

13. člen
(postopek za pridobitev licence)

(1) Pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik
vloži pri izdajatelju licence vlogo za pridobitev licence s
točno navedbo vrste prevozov, za katere želi pridobiti licen-
co, števila motornih vozil, za katere želi pridobiti izvod licen-
ce, podatkov o številu priklopnih vozil ter predloži pisna
dokazila o izpolnjevanju s tem zakonom predpisanih pogo-
jev. Priložiti mora tudi izpisek iz sodnega registra ali priglasi-
tveni list, ki ga izda izpostava Davčnega urada Republike
Slovenije, iz katerega je razvidno, da ima vpisano ali prigla-
šeno opravljanje dejavnosti prevozov v cestnem prometu.

(2) Fizična oseba vloži pri izdajatelju licence vlogo za
pridobitev licence s točno navedbo vrste prevozov, za kate-
re želi pridobiti licenco, števila motornih vozil za katere želi
pridobiti izvod licence, podatkov o številu priklopnih vozil ter
predloži pisna dokazila o izpolnjevanju s tem zakonom pred-
pisanih pogojev. Če izpolnjuje vse zahtevane pogoje mu
izdajatelj izda odločbo o podelitvi licence za opravljanje pre-
vozov v cestnem prometu, s katero se priglasi pri izpostavi
Davčnega urada Republike Slovenije. Izdajatelj licence vroči
vlagatelju original licence in izvode licence, ko mu ta predlo-
ži priglasitveni list, iz katerega je razvidno, da ima priglašeno
opravljanje dejavnosti prevozov v cestnem prometu.

(3) Izdajatelj licence odloči o izdaji licence najkasneje v
tridesetih dneh po prejemu popolne vloge za izdajo licence.

(4) Licenca se izda za dobo petih let, izvod licence za
posamezno vozilo pa za čas veljavnosti licence.

(5) Licence in izvodi licence za posamezno vozilo niso
prenosljivi.

(6) Domači prevoznik je dolžan najmanj šest mesecev
pred iztekom veljavnosti licence vložiti vlogo za izdajo nove
licence v skladu s prvim odstavkom tega člena.

(7) Zoper odločbo izdajatelja licence, je dovoljena pri-
tožba na ministrstvo, pristojno za promet, v roku osmih dni.

(8) Domači prevoznik, ki preneha opravljati dejavnost
prevozov, je dolžan o tem najkasneje v osmih dneh obvestiti
izdajatelja licence.

(9) Domači prevoznik, ki mu je pretekla veljavnost li-
cence, je dolžan najkasneje v osmih dneh po preteku veljav-
nosti licence to in vse njene izvode vrniti izdajatelju licence.

(10) Original licence se nahaja na sedežu domačega
prevoznika. Pri opravljanju prevozov v cestnem prometu ozi-
roma med vožnjo pa mora imeti voznik domačega prevozni-
ka v vozilu izvod licence.
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(11) Podroben postopek za pridobitev licence predpi-
še minister, pristojen za promet.

14. člen
(pogoji za začetek izvajanja prevozov)

Domači prevoznik lahko začne izvajati tiste vrste prevo-
zov potnikov ali blaga v notranjem ali mednarodnem ce-
stnem prometu, ki so navedeni v licenci z dnem vročitve
licence, s posameznim vozilom pa z dnem, ko mu je bil
vročen izvod licence za to vozilo.

15. člen
(spremembe podatkov)

(1) Domači prevoznik mora v primeru spremembe po-
datkov, ki so vezani na pogoje za izdajo licence, v roku
osmih dni po spremembi o tem obvesti izdajatelja licence.

(2) Če se spremenijo le podatki glede vozil, se izda za
nova vozila le nov izvod licence za predmetno vozilo.

(3) Če se spremenijo drugi podatki, vezani na izdajo
licence, ki vplivajo na izdano licenco, oziroma so pogoj za
njeno pridobitev, se izda nova licenca s pripadajočimi novi-
mi izvodi.

(4) Domači prevoznik prejme novo licenco s pripadajo-
čimi novimi izvodi ob izročitvi licence, katere veljavnost z
izročitvijo preneha.

(5) V primeru izgube, kraje ali uničenja licence ali
izvoda licence mora prevoznik te v roku osmih dni preklica-
ti v Uradnem listu Republike Slovenije. Ob predložitvi potr-
dila o preklicu se prevozniku izda dvojnik licence ali izvoda
licence.

16. člen
(začasni odvzem licence ali izvodov licence)

(1) Če izdajatelj licence sam ali na podlagi poročil
pristojnih inšpekcijskih služb, policije ali carine ugotovi, da
prevoznik v roku zadnjih dveh let ponavljajoče (dvakrat ali
več) krši določbe tega zakona in predpise s področja prevo-
za nevarnega blaga, preprečevanja dela in zaposlovanja na
črno in varstva konkurence ali, da je opravljal prevoze v
nasprotju z mednarodnimi pogodbami, mu glede na resnost
kršitve in ob upoštevanju skupnega števila izvodov licenc
izreče začasno prepoved opravljanja dejavnosti prevoza in
začasno odvzame licenco oziroma delno prepove opravlja-
nje dejavnosti prevoza in začasno odvzame posamezen iz-
vod licence.

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje firmo ali
ime in priimek, sedež ali bivališče prevoznika, ime in pri-
imek, rojstne podatke in bivališče voznika, znamko in regi-
strsko označbo vozila ter podatke in opis kršitve.

(3) Resnost kršitve iz prvega odstavka tega člena izda-
jatelj upošteva glede na višino izrečene oziroma predpisane
kazni. Če so bile izrečene denarne kazni, ki se jih izterja
takoj na kraju prekrška (mandatna kazen), lahko izdajatelj
izreče prevozniku samo začasni odvzem posameznih izvo-
dov licence, pri čemer število odvzetih izvodov ne sme pre-
seči 50 odstotkov vseh izdanih izvodov. V primeru, če ima
prevoznik izdan samo en izvod licence se mu lahko izreče
začasni odvzem posameznega izvoda licence ne glede na
prej navedene odstotke. Če je prevoznik v roku iz prvega
odstavka tega člena storil tudi kršitve navedenih predpisov,
za katere je predpisana višja kazen (višja od mandatne), mu
izdajatelj lahko izreče začasni odvzem licence.

(4) Začasni odvzem licence ali začasni odvzem posa-
meznih izvodov licence se lahko izreče v trajanju od enega
do dvanajstih mesecev. Pri določitvi trajanja ukrepa mora
izdajatelj upoštevati tudi število predhodno izrečenih ukre-
pov v skladu s tem členom. Če se prevozniku izreče ukrep

prvič, lahko ta ukrep traja največ tri mesece, drugič največ
šest mesecev, tretjič in več pa do dvanajst mesecev. Zoper
odločitev je možna pritožba na ministrstvo, pristojno za pro-
met, v roku osmih dni.

(5) V odločbi o začasnem odvzemu licence ali zača-
snem odvzemu posameznih izvodov licence izdajatelj hkrati
naloži domačemu prevozniku, da mu v roku osmih dni po
prejemu dokončne odločbe izroči licenco oziroma izvode
licence, za čas trajanja ukrepa. O ukrepu iz prvega odstavka
tega člena izdajatelj takoj obvesti Direkcijo in ministrstvo,
pristojno za promet.

(6) Če prevoznik, ki mu je bil izrečen ukrep začasne-
ga odvzema posameznih izvodov licenc, teh ne izroči v
predpisanem roku izdajatelju, se mu izreče začasni od-
vzem licence.

(7) Če prevoznik, ki mu je bil izrečen ukrep začasnega
odvzema licence, te izdajatelju ne izroči v predpisanem ro-
ku, se mu licenca trajno odvzame po postopku določenem v
17. členu tega zakona.

17. člen
(preklic in odvzem licence)

(1) Izdajatelj licence z odločbo prekliče veljavnost in
odvzame licenco domačemu prevozniku, če je ugotovljen
eden od naslednjih razlogov:

– da niso več izpolnjeni pogoji za pridobitev licence;
– da se izvajajo prevozi v nasprotju z izdano licenco;
– če je predložil netočne podatke, ki so potrebni za

izdajo licence;
– če je bil prevozniku izrečen začasni odvzem licence v

skladu z prejšnjim členom in te v predpisanem roku ne izroči
izdajatelju;

– če mu je bil izrečen ukrep iz prejšnjega člena več kot
dvakrat v obdobju trajanja licence.

Domači prevoznik mora v roku osmih dni po prejemu
dokončne odločbe o preklicu veljavnosti in odvzemu licen-
ce to vrniti izdajatelju licence skupaj z izvodi licenc. O prekli-
cu in odvzemu licence izdajatelj licence takoj obvesti mini-
strstvo pristojno za promet in pristojne inšpekcijske službe.

(2) Pristojni inšpektor poda izdajatelju licence predlog
za preklic veljavnosti in odvzem licence, če ugotovi, da
domači prevoznik ne izpolnjuje predpisanih pogojev za pri-
dobitev licence ali če ugotovi, da prevoznik opravlja prevoze
v nasprotju z izdano licenco.

(3) Zoper odločbo iz tega člena je v roku osmih dni
dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet.

(4) Minister, pristojen za promet, podrobneje predpiše
način in postopek preklica veljavnosti in odvzema licence.

18. člen
(obveznost dokumentov, oznak in opreme v vozilu)
(1) Voznik domačega prevoznika mora imeti med vož-

njo v vozilu:
– izvod licence ali izvod potrdila o priglasitvi prevozov

za lastne potrebe za kontrolirano vozilo;
– pogodbo oziroma potrdilo o zaposlitvi voznika; potr-

dilo o zaposlitvi ne sme biti starejše od šestih mesecev;
– potni nalog, iz katerega morajo biti razvidni podatki o

vrsti prevoza, firmi oziroma imenu in sedežu domačega pre-
voznika, času veljavnosti potnega naloga, imenu in priimku
voznika, glavni podatki o začetku, smeri in zaključku vožnje,
registrski označbi vozila, stanju kilometrskega števca ob
začetku in zaključku vožnje, številu prevoženih kilometrov,
številu prepeljanih potnikov in opravljenih potniških kilome-
trov, oziroma količini prepeljanega blaga in tonskih kilome-
trih, žigu in podpisu pooblaščene osebe, ki je izdala doku-
ment;
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– vsa potrebna dovoljenja oziroma dovolilnice, ko gre
za opravljanje mednarodnega prevoza.

(2) Pri opravljanju javnega prevoza potnikov v mestnem
prometu in pri opravljanju avto-taxi prevozov, potnega nalo-
ga iz tretje alinee prejšnjega odstavka ni potrebno imeti v
vozilu.

(3) Pri opravljanju prevozov v cestnem prometu mora
imeti voznik prevoznika Skupnosti in voznik tujega prevozni-
ka v vozilu:

– pogodbo oziroma potrdilo o zaposlitvi; potrdilo o za-
poslitvi ne sme biti starejše od šestih mesecev;

– vsa potrebna dovoljenja oziroma dovolilnice.
(4) Voznik prevoznika je dolžan na zahtevo pristojnega

inšpektorja, carinskega organa ali policista izročiti doku-
mente iz tega člena na vpogled.

(5) Domači prevoznik je v skladu s tem členom dolžan
izdajati potni nalog. Kronološko urejen arhiv izdanih potnih
nalogov je potrebno hraniti najmanj eno leto.

(6) Vozila, s katerimi se izvajajo prevozi v cestnem
prometu, morajo biti označena in opremljena v skladu s
pravilnikom, ki ga izda minister, pristojen za promet.

19. člen
(priglasitev prevoznikov za lastne potrebe in smiselna

uporaba drugih določb zakona)
(1) Prevozniki, ki želijo opravljati prevoze za lastne po-

trebe na podlagi 3. in 4. točke tretjega odstavka 6. člena
tega zakona so se dolžni pred pričetkom opravljanja prevo-
zov z vlogo priglasiti pri izdajatelju licence, ki jih vpiše v
evidenco prevoznikov za lastne potrebe.

(2) Prevozi iz prejšnjega odstavka se lahko opravljajo
samo na podlagi potrdila o priglasitvi prevozov za lastne
potrebe, ki ga prevozniku izda izdajatelj licence, če izpolnju-
je pogoje iz 3., 5. in 7. točke prvega odstavka 7. člena tega
zakona.

(3) Za postopek pridobitve, preklica in odvzema potrdi-
la ter spremembe podatkov, se smiselno uporabljajo določ-
be tega zakona, ki urejajo pridobitev, preklic in odvzem ter
spremembo podatkov licence.

(4) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na licenco
ali izvod licence se smiselno uporabljajo za potrdilo o
priglasitvi.

IV. LICENCA SKUPNOSTI

20. člen
(pogoji za pridobitev licence Skupnosti)

(1) Mednarodni cestni prevoz potnikov ali blaga se sme
izvajati znotraj držav članic Evropske skupnosti le na podlagi
licence Skupnosti.

(2) Licenca Skupnosti nadomesti licenco iz 6. člena
tega zakona in velja tudi v Republiki Sloveniji.

(3) Licenco Skupnosti izda izdajatelj licence domače-
mu prevozniku, ki v cestnem prometu prevaža potnike in
blago, če:

– je ustanovljen v Republiki Sloveniji v skladu z njeno
zakonodajo;

– v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti in doma-
čo zakonodajo izpolnjuje pogoje za pridobitev licence za
opravljanje prevozov v cestnem prometu.

21. člen
(postopek za pridobitev licence Skupnosti)

(1) Glede pogojev in postopka za pridobitev licence
Skupnosti, preklic, odvzem, spremembo podatkov ter dru-

gih pravic in obveznosti povezanih z licenco Skupnosti se
smiselno uporabljajo določbe III. poglavja tega zakona o
licenci.

(2) Ministrstvo, pristojno za promet do 31. januarja vsa-
ko leto obvesti Komisijo pri Evropski skupnosti o številu
domačih prevoznikov, ki so do 31. decembra preteklega
leta pridobili licenco Skupnosti in o številu izdanih izvodov
licenc Skupnosti, za vozila, ki so na ta datum udeležena v
prometu.

22. člen
(začasni odvzem licence Skupnosti ali izvodov licence

Skupnosti)
Če izdajatelj licence prevozniku izreče ukrep začasne-

ga odvzema licence ali izvodov licence Skupnosti, o tem
takoj obvesti Direkcijo in ministrstvo, pristojno za promet, ki
o tem takoj obvesti Komisijo pri Evropski skupnosti.

23. člen
(preklic in odvzem licence Skupnosti)

Če izdajatelj licence prevozniku prekliče veljavnost in
odvzame licenco Skupnosti, o tem takoj obvesti Direkcijo in
ministrstvo, pristojno za promet, ki o tem takoj obvesti Komi-
sijo pri Evropski skupnosti.

V. PREVOZ POTNIKOV

1. Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu

24. člen
(vrste prevoza potnikov)

Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu se
opravlja kot javni linijski prevoz, posebni linijski prevoz,
občasni prevoz, avto-taksi prevoz in kot posebna oblika
prevoza.

1.1. Javni prevoz potnikov

1.1.1. Javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu

25. člen
(opredelitev)

(1) Javni linijski prevoz je prevoz potnikov v cestnem
prometu med avtobusnimi postajami, pomembnejšimi avto-
busnimi postajališči in avtobusnimi postajališči na določeni
liniji, po vnaprej določenem voznem redu, splošnih prevoz-
nih pogojih in ceniku. Lahko se opravlja kot potniški, hitri ali
direktni linijski prevoz.

(2) Javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu se
lahko opravlja samo z avtobusi in mora biti dostopen vsem
potnikom ne glede na to, da je lahko predmet posebne
rezervacije.

(3) Vozni red mora prevoznik pred začetkom uveljavitve
objaviti na avtobusnih postajah, pomembnejših avtobusnih
postajališčih in avtobusnih postajališčih, na katerih so po
voznem redu predvideni postanki. Splošne prevozne pogoje
mora prevoznik objaviti na krajevno običajen način.

(4) Javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu se
na posamezni liniji lahko opravlja po istem voznem redu tudi
z dodatnimi avtobusi.

(5) Prevoznik mora opravljati prevoze v skladu z voznim
redom, cenikom, splošnimi prevoznimi pogoji in koncesij-
sko pogodbo.
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26. člen
(vozovnice)

(1) Potniki, ki uporabljajo linijski prevoz, z izjemo po-
sebnega linijskega prevoza, morajo ves čas prevoza imeti
vozovnice, iz katerih je razvidno:

– točka vstopa in izstopa;
– čas veljavnosti vozovnice;
– cena prevoza.
(2) Potnik mora na zahtevo pristojnega inšpektorja vo-

zovnico predložiti v pregled.

27. člen
(obveščanje o zamudi avtobusov)

Voznik prevoznika mora pri opravljanju prevozov na
liniji takoj obvestiti najbližjo avtobusno postajo, če med vož-
njo nastanejo okoliščine, zaradi katere bi imel predvidoma
več kot 30 minut zamude.

28. člen
(dolžnost ustavljanja po voznem redu)

(1) Voznik prevoznika je dolžan v mejah razpoložljivih
mest v vozilu, v skladu z voznim redom in splošnimi prevoz-
nimi pogoji, sprejeti v prevoz vsako osebo in njeno osebno
prtljago.

(2) Voznik ne sme ustavljati izven avtobusnih postaj,
pomembnejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postaja-
lišč, ki so določena z voznim redom.

29. člen
(začasna prekinitev prevoza na liniji)

(1) Prevoznik ne sme opustiti nobenega prevoza, dolo-
čenega z voznim redom.

(2) Izjemoma sme biti na posamezni liniji ali delu linije
prevoz začasno prekinjen, če nastanejo in dokler trajajo
okoliščine, ki jih ni mogoče predvideti in katerih posledic ni
moč odvrniti (višja sila).

(3) O prekinitvi prevoza iz prejšnjega odstavka mora
prevoznik obvestiti javnost preko sredstev javnega obvešča-
nja takoj, ko nastopijo okoliščine, ki so povzročile prekini-
tev, istočasno pa tudi Direkcijo in pristojno inšpekcijo.

(4) Če je prevoznik opustil opravljanje prevoza na posa-
mezni registrirani liniji, katerega izvajanje je pridobil s konce-
sijo, se mu koncesija za to linijo lahko odvzame in podeli
drugemu prevozniku. Če se ugotovi, da ni več potrebe za
izvajanje prevoza na tej liniji, se vozni red za to linijo izbriše iz
registra voznih redov.

30. člen
(gospodarska javna služba)

(1) Javni linijski prevoz potnikov, razen v mestnemu
prometu, zagotavlja država kot javno dobrino z gospodarsko
javno službo in na podlagi javnega razpisa najugodnejšim
ponudnikom prevozov podeli koncesije.

(2) Vlada Republike Slovenije s koncesijskim aktom
določi koncesijska območja, vrsto in obseg prevozov, način
opravljanja, pogoje za njihovo zagotavljanje, standarde do-
stopnosti do javnega linijskega prevoza, prevozne cene in
kakovost prevoznih storitev ter ostale sestavine koncesijske-
ga akta v skladu z zakonom.

(3) Za zagotavljanje javnega linijskega prevoza potnikov
se uvede sistem enotne vozovnice. Prevozniki, ki opravljajo
javne linijske prevoze potnikov se vključijo v izvajanje siste-
ma enotne vozovnice.

(4) Uvedbo in izvajanje sistema enotne vozovnice uredi
Vlada Republike Slovenije z uredbo.

31. člen
(zagotavljanje podatkov)

(1) Prevozniki, ki izvajajo javni linijski prevoz potnikov
morajo Direkciji posredovati podatke o številu prepeljanih
potnikov oziroma prodanih vozovnic na posamezni liniji, po-
datke o stroških na prevoženi kilometer na tej liniji ter ostale
podatke, ki jih določi minister, pristojen za promet in so
potrebni za ugotavljanje obsega te vrste prevoza potnikov in
upravičenosti dodelitve subvencij.

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka morajo posredovati
v obliki in rokih, ki jih predpiše minister, pristojen za promet.

32. člen
(financiranje gospodarskih javnih služb)

(1) Gospodarska javna služba za izvajanje javnega linij-
skega prevoza potnikov iz 30. člena tega zakona se financi-
ra iz cene storitev, proračuna Republike Slovenije in iz dru-
gih virov. Višino sredstev za izvajanje gospodarske javne
službe se za vsako leto določi s proračunom Republike
Slovenije.

(2) S podeljevanjem koncesij, financiranjem in izvaja-
njem gospodarske javne službe se zagotavlja predvsem pre-
voze, katerih namen je preusmeritev potnikov iz osebnih
prevozov na javna prevozna sredstva, uporaba kombiniranih
oblik prevoza in usklajenost voznih redov vseh izvajalcev
javnega potniškega prometa. Pri tem se posebno pozornost
namenja kategorijam potnikov v dnevni migraciji, in sicer
dijakom, študentom, delavcem in potnikom iz demografsko
ogroženih območij.

(3) Če se opravljanje prevozov potnikov na določeni liniji
v pogojih gospodarske javne službe uvede na predlog lokalne
skupnosti in je izvajanje linije pretežno v interesu te lokalne
skupnosti, jo je lokalna skupnost dolžna sofinancirati.

33. člen
(mestni promet)

(1) Organizacijo in način izvajanja linijskih prevozov v
mestnem prometu lahko lokalne skupnosti določijo kot go-
spodarsko javno službo.

(2) Pri urejanju linijskih prevozov v mestnem prometu in
določanju gospodarske javne službe lokalna skupnost
upošteva zlasti:

– obseg dnevne migracije in velikost gravitacijskega
območja,

– soodvisnost medkrajevnega linijskega prevoza potni-
kov in mestnega linijskega prevoza,

– povezanost javnega mestnega cestnega prometa z
drugimi vrstami prometa,

– zagotovitev dostopa in prostora za invalidske vozičke
na avtobusih mestnega prometa

(3) Sredstva za opravljanje javnega prevoza potnikov v
mestnem prometu se zagotavljajo s prodajo prevoznih stori-
tev in iz proračuna lokalne skupnosti.

(4) Linijski prevoz v mestnih občinah, ki imajo več kot
100.000 prebivalcev, se obvezno opravlja kot lokalna go-
spodarska javna služba.

1.1.2. Posebni linijski prevoz

34. člen
(opredelitev)

(1) Posebni linijski prevoz je prevoz samo določene
vrste potnikov in izključuje ostale potnike. S posebnim linij-
skim prevozom se opravlja prevoz: šoloobveznih otrok med
domom in šolo, invalidov, potnikov, ki so potrebni medicin-
ske nege, vojakov med domom in vojašnico ter delavcev
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med bivališčem in deloviščem, kadar so dela sezonskega
značaja.

(2) Posebni linijski prevoz potnikov se izvaja praviloma
z avtobusi na podlagi sklenjene pisne pogodbe med naroč-
nikom prevoza in prevoznikom. Seznam potnikov je obvezni
sestavni del pogodbe. Med opravljanjem posebnega linij-
skega prevoza mora v vozilu biti pogodba in seznam potni-
kov. Prevoz potnikov, ki niso vpisani v seznam je v poseb-
nem linijskem prevozu prepovedan.

(3) Prevoznik je dolžan v roku 8 dni od sklenitve pogod-
be iz prejšnjega odstavka, o sklenitvi obvestiti Direkcijo, ki
vodi register posebnih linijskih prevozov.

(4) Izjemoma se kot posebni linijski prevoz lahko oprav-
lja tudi prevoz drugih vrst potnikov, ki niso našteti v prvem
odstavku tega člena, v kraje in iz krajev, kjer ne obstaja javni
linijski prevoz potnikov.

(5) Za opravljanje prevozov iz prejšnjega odstavka mo-
ra prevoznik pridobiti dovoljenje Direkcije. Pri izdaji dovolje-
nja Direkcija upošteva naslednje kriterije:

– časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega
cestnega in železniškega prevoza,

– specialne potrebe posebnih kategorij uporabnikov
prevoza,

– vpliv na ekonomiko obstoječih linij.

1.1.3. Občasni prevozi potnikov

35. člen
(opredelitev)

Občasni prevoz potnikov v cestnem prometu je prevoz,
pri katerem se skupina vnaprej določenih potnikov prevaža
pod pogoji, ki so dogovorjeni s pogodbo med prevoznikom
in naročnikom prevoza. Občasni prevoz ne sme vsebovati
ponavljajočih elementov linijskega in ne posebnega linijske-
ga prevoza kot so relacija, čas odhoda in prihoda ter mesta
vstopa in izstopa potnikov. Prevozi so namenjeni potrebam
po enkratnih prevozih in nimajo funkcije prevoza dnevne
migracije.

1.1.4. Avto-taksi prevoz

36. člen
(avto-taksi)

(1) Avto-taksi prevozi se opravljajo na podlagi dovolje-
nja, ki ga izda lokalna skupnost ali več lokalnih skupnosti
skupaj. V dovoljenju določijo območje na katerem se lahko
opravlja prevoze. Pri izdaji dovoljenja lokalne skupnosti po-
leg pogojev iz tega člena upoštevajo tudi pogoje iz 6. in
7. člena tega zakona.

(2) Avto-taksi lahko prevaža potnike znotraj in iz obmo-
čja določenega v dovoljenju za opravljanje avto-taksi prevo-
zov. Prevzem novih potnikov izven tega območja je prepove-
dan.

(3) Na območjih lokalnih skupnosti, ki nimajo urejenih
taksi prevozov, lahko na poziv potnika tak prevoz opravi
prevoznik, ki ima za opravljanje te dejavnosti izdano dovolje-
nje na območju druge lokalne skupnosti.

(4) Lokalne skupnosti določijo v svojih aktih tudi druge
pogoje in način opravljanja avto-taksi prevozov, predvsem
pa postopek pridobitve dovoljenja za opravljanje avto-taksi
prevozov, barvo vozil in avto-taksi postajališča.

37. člen
(uporaba taksimetra)

Med prevozom potnikov z avto-taksi vozilom mora biti
vključen taksimeter, ki mora biti pregledan v skladu s predpi-

si, izdanimi na podlagi zakona, ki ureja meroslovje. Taksi-
meter mora biti nameščen tako, da je viden uporabnikom
prevoza.

38. člen
(avto-taksi prevoz prevoznika Skupnosti in tujega

prevoznika)
Prevoznik Skupnosti in tuji prevoznik ne more opravljati

avto-taksi prevoza na ozemlju Republike Slovenije, razen če
je to določeno z mednarodno pogodbo na podlagi vzajem-
nosti.

1.2. Posebna oblika prevozov

39. člen
(posebna oblika prevozov)

Organizacijo, način in pogoje opravljanja posebne obli-
ke prevozov potnikov z vozili kot je na primer traktor, ki vleče
priklopno vozilo za prevoz potnikov (cestni vlak) ali drugo
podobno vozilo, določa lokalna skupnost.

2. Prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu

40. člen
(delitev prevoza potnikov v mednarodnem cestnem

prometu)
Prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu

se opravlja z avtobusi kot prevoz v mednarodnem javnem
linijskem prometu, posebnem linijskem prometu, kot ob-
časni prevoz potnikov in kot prevoz potnikov z izmeničnimi
vožnjami.

2.1. Javni prevoz potnikov v mednarodnem cestnem
prometu

2.1.1. Javni linijski prevoz potnikov

41. člen
(pogoji za vzpostavitev mednarodnega linijskega prevoza

potnikov)
Javni prevoz potnikov v mednarodnem linijskem ce-

stnem prometu (v nadaljnjem besedilu: mednarodni linijski
prevoz potnikov) med Republiko Slovenijo in drugimi država-
mi ter tranzitni prevoz čez Republiko Slovenijo se vzpostav-
ljata v skladu z mednarodno pogodbo, ob upoštevanju na-
čela vzajemnosti, na podlagi soglasja za uvedbo in dovolje-
nja za izvajanje prevozov, ki ju izda Direkcija in pristojni
organi drugih držav, opravljata pa se v skladu s pogoji, ki jih
določata ta zakon in mednarodna pogodba.

42. člen
(dovoljenje)

(1) Mednarodni linijski prevoz potnikov se na ozemlju
Republike Slovenije lahko opravlja le na podlagi dovoljenja,
ki ga izda Direkcija.

(2) Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni naslednji
pogoji:

– vozni red mora biti usklajen za del linije, ki poteka na
ozemlju Republike Slovenije med domačimi prevozniki in
vpisan v seznam usklajenih mednarodnih linij,

– vozni red mora biti usklajen med vsemi izvajalci pre-
vozov na celotni liniji,

– pri izvajanju linij, ki imajo določene postaje na ozem-
lju Republike Slovenije, mora biti udeležen tudi domači pre-
voznik s sorazmernim deležem,
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– da vse države, preko katerih poteka linija, za del
linije, ki poteka preko njihovega ozemlja izdajo dovoljenja za
opravljanje mednarodnega linijskega prevoza potnikov, ra-
zen v primeru tranzitnega prevoza preko ozemlja Republike
Slovenije.

(3) Dovoljenje se izda na zahtevo domačega prevozni-
ka, prevoznika Skupnosti in tujega prevoznika, ki ji je potre-
bno priložiti vozni red, cenik, itinerar, notarsko overjeno
pogodbo o soizvajanju linijskih prevozov in druge priloge,
določene z mednarodno pogodbo.

(4) Prevoznik Skupnosti ali tuji prevoznik pošlje zahtevo
za izdajo dovoljenja po pristojnem organu države, kjer je
vozilo registrirano.

(5) Direkcija izda dovoljenje za del linije, ki poteka
preko ozemlja Republike Slovenije, ko pridobi dovoljenja
vseh držav preko katerih poteka linija.

(6) Sestavni deli dovoljenja so: potrjen vozni red, cenik
in itinerar.

(7) Dovoljenje se ne izda, če prevoznik ne izpolnjuje
pogojev za pridobitev dovoljenja, določenih z mednarodno
pogodbo, tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi pod-
zakonskimi predpisi.

(8) Register mednarodnih linij vodi Direkcija.
(9) Dovoljenje iz tega člena se s polnopravnim član-

stvom Republike Slovenije v Evropski skupnosti nadomesti z
dovoljenjem Skupnosti iz 57. člena tega zakona.

43. člen
(obveznost dovoljenja v vozilu)

Pri opravljanju mednarodnega linijskega prevoza potni-
kov na ozemlju Republike Slovenije mora biti v vozilu izvirnik
dovoljenja iz prvega odstavka prejšnjega člena.

44. člen
(splošni pogoji)

(1) Mednarodni linijski prevoz potnikov se mora oprav-
ljati v skladu s cenikom, voznim redom in itinerarjem, ki jih
uskladita in določita domači in prevoznik Skupnosti ali tuji
prevoznik.

(2) Cenik, vozni red in itinerar mora potrditi Direkcija.

45. člen
(način izvajanja)

Za stalnost in rednost prevozov na liniji v skladu z
izdanim dovoljenjem so odgovorni vsi prevozniki, ki jim je
bilo izdano dovoljenje.

46. člen
(vzporedni prevoz z več vozili)

(1) Mednarodni linijski prevoz potnikov se lahko oprav-
lja na isti liniji tudi z dodatnimi avtobusi, s tem, da so pogoji
za izvajanje in organizacijo prevozov enaki.

(2) Pri opravljanju dodatnih voženj z vzporednim prevo-
zom (bis vožnje) je dovoljeno izpuščanje določenih postaja-
lišč, pomembnejših postajališč in avtobusnih postaj.

(3) Z načinom opravljanja prevozov opisanim v prejšnjih
dveh odstavkih tega člena, prevoz ne izgubi statusa medna-
rodnega linijskega prevoza.

47. člen
(tranzitni linijski prevoz potnikov)

(1) Poleg pogojev, ki jih določata ta zakon ali medna-
rodna pogodba, se lahko v dovoljenju za opravljanje med-
narodnega tranzitnega linijskega prevoza potnikov, izda-
nega prevozniku Skupnosti ali tujemu prevozniku določi
tudi, da:

– sme na ozemlju Republike Slovenije sprejemati pot-
nike za prevoz v matično državo ali v tretjo državo;

– smejo potniki, pripeljani iz države prevoznika Sku-
pnosti ali tujega prevoznika, izstopati na ozemlju Republike
Slovenije.

(2) Dovoljenje se lahko izda pod pogoji iz prve in druge
alinee prejšnjega odstavka, če je v izvajanje takšnih prevo-
zov, z ustreznim deležem, vključen tudi domači prevoznik.

48. člen
(uporaba določb o notranjem javnem linijskem cestnem

prometu)
Objavljanje voznega reda, način in pogoji uporabe

avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč
in postajališč ter ostali pogoji v mednarodnem linijskem
prevozu potnikov, se izvajajo po določbah tega zakona o
notranjem cestnem prevozu, tuji prevozniki pa morajo pri
tem upoštevati obveznosti dogovorjene z mednarodno
pogodbo.

49. člen
(trajna ustavitev prevoza)

(1) Če prevoznik iz ekonomskih in drugih utemeljenih
razlogov ne more opravljati mednarodnega linijskega prevo-
za potnikov, za katerega mu je bilo izdano dovoljenje, mora
vložiti pri Direkciji zahtevo s podrobno utemeljitvijo razlogov
za trajno ustavitev prevoza.

(2) Prevoz se sme trajno ustaviti, ko izda Direkcija
ustrezno dovoljenje.

2.1.2. Posebni linijski prevoz

50. člen
(opredelitev)

(1) Posebni linijski prevoz v mednarodnem cestnem
prometu je prevoz samo določene vrste potnikov in izključu-
je ostale potnike. S posebnim linijskim prevozom se opravlja
prevoz delavcev na delo in domov, prevoz dijakov in študen-
tov do izobraževalnih ustanov, prevoz vojakov in njihovih
družin od vojašnic do doma.

(2) Posebni linijski prevoz v mednarodnem cestnem
prometu potnikov se izvaja z avtobusi na podlagi sklenjene
pisne pogodbe med naročnikom prevoza in prevoznikom.
Seznam potnikov je obvezni sestavni del pogodbe. Prevoz
potnikov, ki niso vpisani v seznam je v posebnem linijskem
prevozu prepovedan.

(3) Prevoznik je dolžan pogodbo priglasiti pri Direkciji,
ki vodi evidenco posebnih linijskih prevozov. Med opravlja-
njem posebnega linijskega prevoza mora v vozilu biti pogod-
ba in seznam potnikov.

(4) Čeprav je posebni linijski prevoz mogoče spremi-
njati glede na potrebe uporabnikov, se uvršča med medna-
rodni linijski prevoz.

(5) Ta člen se prične uporabljati s polnopravnim član-
stvom Republike Slovenije v Evropski skupnosti. Za tuje
prevoznike določbe tega člena ne veljajo.

2.1.3. Občasni prevoz potnikov in prevoz potnikov
z izmeničnimi vožnjami v mednarodnem cestnem prometu

51. člen
(način opravljanja)

(1) Občasni prevoz potnikov v mednarodnem cestnem
prometu se opravlja brez dovolilnice pri naslednjih vrstah
prevozov:
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1. krožni vožnji “zaprtih vrat“; to so prevozi pri katerih
se z istim vozilom prevaža ista skupina potnikov na celotnem
potovanju, katera se pripelje nazaj na mesto odhoda. Mesto
odhoda mora biti v državi, kjer ima prevoznik sedež,

2. prevozih, pri katerih je vozilo na poti v Republiko
Slovenijo polno, na poti nazaj pa prazno. Mesto odhoda
mora biti v državi, kjer ima prevoznik sedež,

3. prevozih, pri katerih je vozilo na poti v Republiko
Slovenijo prazno in prevzame vse potnike na istem mestu ob
tem pa je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

– potniki sestavljajo skupino v skladu s pogodbo o
prevozu, ki je bila sklenjena pred njihovim prihodom v Repu-
bliko Slovenijo. Potnike se prepelje nazaj v državo, kjer ima
prevoznik sedež,

– potnike je isti prevoznik predhodno pripeljal na ozem-
lje Republike Slovenije, kjer jih spet prevzame in jih pripelje
nazaj na ozemlje države, kjer ima prevoznik sedež,

– potniki so bili povabljeni na pot na ozemlje Republike
Slovenije, pri čemer stroške prevoza nosi fizična ali pravna
oseba, ki jih je povabila. Potniki morajo tvoriti enovito skupi-
no, ki ni nastala samo zaradi tega potovanja. Prevoznik
prepelje potnike na ozemlje države, kjer ima sedež,

4. tranzitnih prevozih preko ozemlja Republike Sloveni-
je, ki so povezani z občasnim prevozom,

5. prevozih praznih avtobusov, ki se uporabljajo iz-
ključno za zamenjavo pokvarjenega ali poškodovanega av-
tobusa.

(2) Dovolilnica je potrebna v primeru:
1. prevoza, pri katerem vstopa vozilo v Republiko Slo-

venijo prazno zaradi prevzema skupine potnikov in prevoz te
skupine na ozemlje države, v kateri ima prevoznik sedež,

2. drugih občasnih prevozov potnikov.
(3) Domači prevoznik mora pridobiti dovolilnico za ob-

časni prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu,
če je mednarodni prevoz v posameznih državah dovoljen
samo na njihovi podlagi. Dovolilnico za posamezno državo
prevozniku na njegovo vlogo dodeli Direkcija.

(4) Tujemu prevozniku iz države, s katero Republika
Slovenija nima sklenjene pogodbe o mednarodnem cestnem
prevozu potnikov, lahko carinski organ, ki preverja ustrez-
nost dovolilnic in potniških spremnic ob vstopu ali izstopu iz
Republike Slovenije, izda za prevoz izjemno dovoljenje.

52. člen
(prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu

z izmeničnimi vožnjami)
(1) Za prevoze potnikov v mednarodnem cestnem pro-

metu z izmeničnimi vožnjami potrebuje tuji prevoznik oziro-
ma prevoznik Skupnosti dovoljenje. Izvirnik tega dovoljenja
mora imeti voznik med opravljanjem prevoza v vozilu.

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se ne izda, če je
iz prevoznikove vloge za izdajo dovoljenja razvidno, da so
nameravani prevozi v nasprotju z določili tega člena.

(3) Prevoz potnikov z izmeničnimi vožnjami je storitev,
ki obsega prevoz predhodno sestavljenih skupin potnikov v
določenih časovnih razmakih v obe smeri z enega samega
mesta odhoda v državi, kjer ima prevoznik sedež, na eno
samo mesto prihoda. Vsako skupino, ki jo sestavljajo potniki
z že opravljenimi potovanji na cilj, prepelje nazaj na mesto
odhoda v kasnejši vožnji isti prevoznik. Mesto odhoda in
mesto prihoda sta mesti, kjer se potovanje začne in konča,
pri čemer lokaciji vključujeta tudi okolico v krogu s polme-
rom 50 km.

(4) Med prevozom z izmeničnimi vožnjami potniki ne
smejo vstopati ali izstopati.

(5) V nizu prevozov mora biti vozilo pri prvi povratni
vožnji in zadnji vožnji prazno.

(6) Določbe tega člena veljajo tudi za izmenične vožnje
v tranzitu preko Republike Slovenije.

(7) Ta člen se z vstopom Republike Slovenije v Evrop-
sko skupnost preneha uporabljati za prevoznike Skupnosti.

53. člen
(potniška spremnica)

(1) Potniška spremnica se uporablja za občasne prevo-
ze in za prevoz potnikov z izmeničnimi vožnjami.

(2) Prevoznik, ki opravlja prevoze iz prejšnjega odstav-
ka mora izpolniti potniško spremnico pred vsako vožnjo.

(3) Potniška spremnica vsebuje vsaj naslednje po-
datke:

– vrsto prevoza;
– prevoznika;
– itinerar;
– podatke o registrski označbi vozila;
– podatke o voznem osebju;
– seznam potnikov.
(4) Knjige potniških spremnic za avtobusne prevoznike

s sedežem v Republiki Sloveniji izdaja Direkcija.
(5) Pravilnik o obliki in vsebini obrazca ter načinu vode-

nja potniške spremnice za avtobusne prevoznike s sedežem
v Republiki Sloveniji, izda minister, pristojen za promet.

2.2. Dokumenti in ukrepi

54. člen
(razveljavitev dovoljenja)

(1) Direkcija lahko prekliče veljavnost dovoljenja za
mednarodni linijski prevoz ali izmenične vožnje, ki je bilo
izdano domačemu prevozniku, tujemu prevozniku ali pre-
vozniku Skupnosti, če prevoznik kljub predhodnemu opozo-
rilu prevoza ne opravlja v skladu z določbami tega zakona,
določbami drugih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji
in določbami mednarodnih pogodb.

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena, ki je
bilo izdano tujemu prevozniku ali prevozniku Skupnosti, se
prekliče tudi v primeru, če pristojni organ države, v kateri je
prevoznik registriran, ne izda ustreznega dovoljenja za do-
mačega prevoznika, ki je soizvajalec te linije.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se lahko
začasno odvzame za čas od treh do dvanajst mesecev, v
primeru ponovne kršitve pa trajno.

55. člen
(začasna prepoved opravljanja prevozov

v Republiki Sloveniji)
(1) Prevozniku Skupnosti in tujemu prevozniku Direkci-

ja lahko v primeru težjih ali ponavljajočih kršitev tega zakona
oziroma drugih predpisov v Republiki Sloveniji in mednaro-
dnih pogodb začasno prepove opravljanje prevozov v Repu-
bliki Sloveniji. Teža ali ponavljanje kršitev se ugotavlja v
skladu s tretjim in četrtim odstavkom 8. člena tega zakona.

(2) Začasna prepoved opravljanja prevozov se lahko
izreče začasno za čas od treh do dvanajst mesecev. Če se
ta ukrep izreče prevozniku prvič se mu lahko izreče največ v
trajanju šest mesecev.

(3) Zoper odločbo o začasni prepovedi opravljanja pre-
vozov je možna pritožba na ministrstvo, pristojno za promet v
roku 15 dni po prejemu odločbe.
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56. člen
(svobodno opravljanje prevozov)

(1) Vsak prevoznik potnikov, ki opravlja prevoze v ko-
mercialne namene, opravlja prevoze potnikov nediskrimina-
torno, ne glede na nacionalnost ali kraj ustanovitve, če:

– ima licenco države, kjer je ustanovljen za prevoz
potnikov v linijskem prevozu, vključujoč posebni linijski pre-
voz, občasni prevoz ali izmenične vožnje,

– izpolnjuje pogoje Evropske skupnosti za opravljanje
dejavnosti prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem
cestnem prevozu,

– izpolnjuje predpisane pogoje glede cestne varnosti,
ki se nanašajo na standarde za voznika in vozilo.

(2) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporab-
ljajo tudi za prevoznika za lastne potrebe.

57. člen
(dovoljenje Skupnosti za mednarodni linijski

prevoz potnikov)
(1) Za mednarodne linijske prevoze je potrebno dovo-

ljenje Skupnosti za prevoz potnikov, ki se izda prevozniku
oziroma pravni ali fizični osebi, ki v okviru svoje dejavnosti
organizira in upravlja s prevozi potnikov. Dovoljenje se ne
more prenesti na drugo osebo, vendar pa lahko imetnik
dovoljenja s soglasjem pristojnega organa opravlja prevoze
preko podizvajalca, ki mora izpolnjevati pogoje iz prejšnjega
člena. V tem primeru mora biti v dovoljenju navedena firma
oziroma ime ter vloga podizvajalca. V primerih združenj pre-
voznikov ali gospodarskih subjektov z namenom opravljanja
linijskega prevoza, se dovoljenje izda tistemu, ki je v okviru
združenja nosilec upravljanja s prevozi, ostalim pa izvod tega
dovoljenja.

(2) Obrazec dovoljenja Skupnosti mora biti po obliki in
vsebini v skladu z vzorcem, ki ga določi komisija.

(3) Dovoljenje Skupnosti za prevoz se izda za obdobje
največ petih let.

(4) Dovoljenje Skupnosti vsebuje naslednje podatke:
– vrsto prevoza;
– relacijo, predvsem z navedbo kraja odhoda in kraja

prihoda;
– čas veljavnosti;
– postajališča in vozni red.
(5) Dovoljenja Skupnosti izdaja v Republiki Sloveniji

Direkcija na zahtevo prosilca. Dovoljenje se izda v soglasju s
pristojnimi organi držav, na katerih ozemlju potniki vstopajo
oziroma izstopajo.

58. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja Skupnosti

za linijski prevoz potnikov)
Dovoljenje za linijski prevoz preneha veljati po preteku

roka, za katerega je bilo izdano ali tri mesece zatem, ko dobi
Direkcija od imetnika obvestilo, da namerava opustiti dejav-
nost z navedbo razlogov. Imetnik dovoljenja je dolžan en
mesec prej z javno objavo obvestiti uporabnike o opustitvi
dejavnosti.

59. člen
(obveznost prevoznika)

(1) Prevoznik v mednarodnem linijskem prometu je dol-
žan, razen v primeru višje sile, opravljati prevoze na liniji
tako, da zagotavlja stalnost, rednost, varnost ter ostale po-
goje določene ob izdaji dovoljenja, dokler mu dovoljenje
Skupnosti ne preteče.

(2) Prevoznik je dolžan objaviti itinerar, postajališča,
vozni red, cene in splošne prevozne pogoje na tak način, da
zagotovi dostopnost informacij vsem uporabnikom.

60. člen
(medsebojno sodelovanje)

(1) Direkcija odvzame dovoljenje Skupnosti, če imetnik
ne izpolnjuje pogojev za pridobitev, zlasti če država, kjer ima
prevoznik sedež, to zahteva.

(2) V primeru težje kršitve ali ponavljajočih se lažjih
kršitvah s področja cestne varnosti, zlasti glede vozil ter
časa vožnje in počitka za voznika, lahko Direkcija prepove
prevozniku opravljanje mednarodnih potniških prevozov na
ozemlju Republike Slovenije. O ugotovljeni kršitvi Direkcija
obvesti izdajatelja dovoljenja.

(3) Republika Slovenija sodeluje z ostalimi državami
članicami Evropske skupnosti glede obveščanja in zagotav-
ljanja informacij, povezanih s:

– kršitvami zakonodaje Evropske skupnosti s področja
mednarodnega prevoza potnikov, ki jo povzroči prevoznik iz
druge države ter o predloženih ukrepih in kaznih;

– kaznimi zoper domače prevoznike za dejanja storje-
na v drugi državi članici.

3. Prevoz oseb za lastne potrebe

61. člen
(opredelitev prevozov za lastne potrebe)

Prevoz oseb za lastne potrebe je prevoz, ki ga izvajajo
v nekomercialne in neprofitne namene fizične ali pravne
osebe ter državni organi in je takšen prevoz v zvezi z
opravljanjem njihove dejavnosti ali nalog z njihovega delov-
nega področja. Vozila, ki se v ta namen uporabljajo, mora-
jo biti v lasti te fizične ali pravne osebe oziroma organa ali
ima ta pravico uporabe teh vozil na podlagi sklenjene zaku-
pne ali leasing pogodbe. Vozilo mora upravljati oseba,
zaposlena pri fizični ali pravni osebi oziroma državnem
organu ali fizična oseba sama.

VI. PREVOZ BLAGA

62. člen
(vrste prevoza blaga)

Prevoz blaga v notranjem in mednarodnem cestnem
prometu se opravlja kot javni prevoz v komercialne namene
in kot prevoz za lastne potrebe.

63. člen
(javni prevoz blaga v komercialne namene)

Javni prevoz blaga v komercialne namene je prevoz, za
katerega se relacija, cena prevoza in drugi prevozni pogoji
določijo s pogodbo med prevoznikom in naročnikom prevoza.

64. člen
(prevoz blaga za lastne potrebe)

Šteje se, da gre za prevoz blaga za lastne potrebe, če
so izpolnjeni naslednji pogoji:

– blago, ki se prevaža mora biti v lasti domačega pre-
voznika ali biti prodano, kupljeno, dano v najem, najeto,
izdelano, dopolnjeno ali popravljeno s strani domačega pre-
voznika;

– namen poti mora biti prevoz blaga do ali od domače-
ga prevoznika ali za njegov premik bodisi znotraj podjetja ali
zunaj, vendar le za potrebe domačega prevoznika;

– motorna vozila, uporabljena za takšen prevoz, mora-
jo voziti zaposleni pri domačem prevozniku;

– vozila morajo biti v lasti domačega prevoznika ali
najeta, s tem, da izpolnjujejo pogoje, ki se nanašajo na
uporabo vozil, najetih brez voznika za cestni prevoz bla-
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ga. Ta določba se ne nanaša za uporabo nadomestnega
vozila v času, ko je vozilo, ki se normalno uporablja v
okvari.

65. člen
(dovolilnice za domačega prevoznika)

(1) Domači prevoznik mora pridobiti dovolilnice za pre-
voz blaga v mednarodnem cestnem prometu, če je medna-
rodni prevoz v posameznih državah dovoljen samo na njihovi
podlagi.

(2) Dovolilnice za prevoz blaga v mednarodnem ce-
stnem prometu se delijo na kritične in nekritične. Kritične
dovolilnice so tiste dovolilnice, katerih pridobljene količine
ne zadoščajo za potrebe domačih prevoznikov in CEMT
dovolilnice. Ministrstvo, pristojno za promet, mora vsako
leto v mesecu septembru na podlagi stanja za to leto določiti
seznam kritičnih dovolilnic in ga objaviti v Uradnem listu
Republike Slovenije.

(3) Ministrstvo, pristojno za promet, pridobi za opravlja-
nje mednarodnih prevozov dovolilnice iz prvega odstavka
tega člena od pristojnega organa druge države na podlagi
mednarodne pogodbe, sklenjene s posamezno državo.

66. člen
(delitev dovolilnic)

(1) Delitev dovolilnic, ekoloških točk, posebnih vrst
dovolilnic in CEMT dovolilnic (v nadaljnjem besedilu: dovolil-
nice) opravlja delilec, in sicer Gospodarska zbornica Slove-
nije in Obrtna zbornica Slovenije, vsaka za tiste prevoznike,
katerim je izdala licenco. Pri delitvi dovolilnic delilec upošte-
va pogoje, kriterije, merila in postopke določene s tem
zakonom in podzakonskimi predpisi.

(2) Stroški nastali v zvezi z izdajanjem dovolilnic, bre-
menijo domačega prevoznika. Te stroške predstavljajo cena
obrazca dovolilnice, ki je prihodek proračuna Republike
Slovenije in stroški delitve dovolilnic. Višino cene obrazca
dovolilnice določi minister, pristojen za promet, višino stro-
škov delitve dovolilnic določi delilec, po predhodnem sogla-
sju ministra, pristojnega za promet.

(3) Ministrstvo, pristojno za promet, preda pridobljene
dovolilnice od pristojnega organa druge države Direkciji, ki
glede na skupno število pridobljenih dovolilnic od tujih dr-
žav, prenese delilcu ustrezno število posameznih vrst dovo-
lilnic, upoštevajoč število pravilno uporabljenih dovolilnic v
preteklem letu, pri dodatno pridobljenih CEMT dovolilnicah
pa tudi kvaliteto voznega parka.

67. člen
(pogoji za delitev dovolilnic)

Dovolilnice lahko pridobi domači prevoznik, ki izpolnju-
je naslednje pogoje:

– je vpisan v evidenco prevoznikov v mednarodnem
cestnem prometu, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za pro-
met;

– ima licenco za mednarodni prevoz blaga v cestnem
prometu ali je priglašen za opravljanje prevozov za lastne
potrebe;

– je pri delilcu pravočasno vložil vlogo za dodelitev
dovolilnic;

– ima poravnane vse davčne obveznosti.

68. člen
(kriteriji za delitev dovolilnic)

(1) Pri delitvi dovolilnic, glede na število posameznih
vrst dovolilnic, pridobljenih od drugih držav, delilec upošte-
va naslednje kriterije:

– število motornih vozil, registriranih za opravljanje pre-
vozov v mednarodnem cestnem prometu, za katere ima
prevoznik veljavne izvode licence;

– število motornih vozil, ki jih prevoznik na osnovi po-
datkov o uporabljenih dovolilnicah uporablja za posamezno
vrsto dovolilnice;

– število in kvaliteta voznega parka (Euro 0, 1, 2, 3…;
bolj zelena in varna vozila …), ki se točkuje;

– število voznikov v delovnem razmerju;
– število pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic v

določenem opazovanem obdobju,
– število prevozov opravljenih z uporabo oprtnega

vlaka;
– višina dobička iz poslovanja;
– število kršitev določil tega zakona.
(2) Za delitev ekoloških točk za tranzit preko Republike

Avstrije veljajo tudi posebna merila, ki jih v skladu z zahteva-
mi te države predpiše minister, pristojen za promet. Organi-
zatorji-operaterji prevozov z oprtnimi vlaki morajo zagotoviti,
da bodo z oprtnimi vlaki možni prevozi vseh vozil, katerih
največje dimenzije in mase so v skladu s predpisi o največjih
masah in dimenzijah vozil v Republiki Sloveniji.

(3) Pri prevoznikih, ki opravljajo prevoze preko Republi-
ke Avstrije na podlagi izdanega dovoljenja za izredne prevo-
ze, se pri delitvi dovolilnic dodatno upošteva še število oprav-
ljenih prevozov na podlagi izdanega dovoljenja za izredne
prevoze.

(4) Minister, pristojen za promet, predpiše s sodelova-
njem ministra, pristojnega za finance, natančnejši postopek
in merila za uporabo in izvajanje kriterijev, določenih v prej-
šnjih odstavkih.

69. člen
(vpis prevoznika v evidenco prevoznikov v mednarodnem

cestnem prometu)
Domači prevoznik, ki želi biti vpisan v evidenco prevoz-

nikov v mednarodnem cestnem prometu, poda delilcu vlogo
za vpis. Delilec vpiše prevoznika, ki ima licenco za mednaro-
dni prevoz blaga, oziroma je priglašen za opravljanje prevo-
za za lastne potrebe, v evidenco prevoznikov v mednaro-
dnem cestnem prometu. O vpisu oziroma zavrnitvi vpisa v
evidenco izda odločbo, zoper katero je v roku osem dni od
prejema možna pritožba na ministrstvo, pristojno za promet.

70. člen
(postopek določitve letnega plana)

(1) Domači prevoznik, ki želi, da mu delilec določi letni
plan dodelitve dovolilnic za naslednje leto, mora v tekočem
letu, v času med 1. 9. in 15. 9., pri delilcu vložiti vlogo za
določitev letnega plana. Prevozniku, ki v določenem roku
vloge ne vloži, oziroma ne plača predpisane upravne takse,
delilec letnega plana za naslednje leto ne določi. Tak pre-
voznik se šteje za novega prevoznika in lahko vlogo za
določitev letnega plana vloži v naslednjem letu.

(2) V vlogi za določitev letnega plana prevoznik navede
vrste in število dovolilnic, ki jih želi pridobiti. V planu so
navedene vse vrste in število dodeljenih dovolilnic za med-
narodni prevoz blaga. Plani dodelitve dovolilnic prevozni-
kom so javni in se lahko po določitvi letnih planov na prime-
ren način objavijo.

(3) Prevoznik jamči za pravilnost podatkov, ki jih nave-
de v vlogi za pridobitev dovolilnic, delilcu pa je dolžan
nemudoma sporočiti spremembo teh podatkov. Če se ugo-
tovi, da je prevoznik namenoma podal nepravilne podatke,
se izbriše iz evidence prevoznikov v mednarodnem ce-
stnem prometu, z možnostjo ponovnega vpisa v evidenco
čez eno leto.
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(4) Delilec vodi seznam prevoznikov, ki želijo pridobiti
dovolilnice in seznam prevoznikov, ki prejemajo dovolilnice.
Prevozniku, ki je vpisan v seznam, se z odločbo določi letni
plan dodelitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz blaga.
Pri določitvi letnega plana delilec upošteva kriterije, merila in
postopek, določen s tem zakonom in podzakonskimi pred-
pisi, ter število dovolilnic, ki jih ima na razpolago. Delilec
mora letni plan dodelitve dovolilnic prevoznikom določiti
najkasneje do 15.10. tekočega leta.

(5) Pri prevozniku, ki že prejema dovolilnice ali ima že
določen letni plan, delilec pri določitvi plana dodelitve dovolil-
nic upošteva kriterije in merila, ki so določena s tem zakonom
in podzakonskimi predpisi, predvsem pa število pravilno upo-
rabljenih in vrnjenih dovolilnic v obdobju od 1. 10. preteklega
leta do 30. 9.  tekočega leta. Za določitev letnih planov
dodelitve kritičnih dovolilnic je prevoznikom, ki še ne preje-
majo kritičnih dovolilnic, na razpolago kvota kritičnih dovolil-
nic v višini 40% količine neporabljenih kritičnih dovolilnic v
obdobju 1. 10. preteklega leta do 30. 9.  tekočega leta.

(6) Povečanje voznega parka ne pomeni avtomatične-
ga povečanja plana dodelitve dovolilnic. Če prevoznik zman-
jša vozni park se mu zmanjša plan sorazmerno z zmanjša-
njem števila vozil, razen če tudi s preostalim voznim parkom
pravilno uporabi vse dodeljene dovolilnice.

(7) Prevoznik lahko v roku osmih dni od prejema odloč-
be o določitvi plana vloži pritožbo zoper to odločbo pri
delilcu, ki pritožbo obravnava. Pritožba ne zadrži izvršitve.

(8) Ko prvostopenjski organ (delilec) prejme pritožbo jo
preizkusi. Če ugotovi, da so bile v postopku storjene kakšne
kršitve, oziroma niso bile upoštevane določbe tega zakona
glede delitve dovolilnic, svojo odločitev z novo odločbo
ustrezno spremeni. V nasprotnem primeru pritožbo prevoz-
nika skupaj z vso dokumentacijo, potrebno za odločanje o
stvari, pošlje ministrstvu, pristojnemu za promet. Če se v
pritožbenem postopku ugotovi, da prevozniku pripada večje
število dovolilnic, kot mu je bilo dodeljeno, mu delilec pre-
malo dodeljene dovolilnice dodeli iz kvote nerazdeljenih do-
volilnic, ki je na razpolago za tekoče leto.

(9) Delilec dovolilnic in ministrstvo, pristojno za pro-
met, vročata svoje odločbe ali druge spise, prevoznikom na
sedežu, ki so ga navedli v postopku za pridobitev licence.
Če prevoznik dvakrat zapored ne prevzame pošte, objavi
delilec oziroma ministrstvo, pristojno za promet, odločbo za
osem dni na svoji oglasni deski. S tem se šteje, da je
vročitev opravljena.

71. člen
(postopek redne delitve dovolilnic)

(1) Na osnovi določenega letnega plana opravlja deli-
lec redno delitev dovolilnic v rednih delilnih obdobjih, ki so
določeni v podzakonskem predpisu, ki ga izda minister,
pristojen za promet. O vsaki dodelitvi dovolilnic delilec odlo-
či z odločbo. Rezultati vsake delitve dovolilnic so javni in so
na vpogled pri delilcu.

(2) Dodelitev posebnih vrst dovolilnic in CEMT dovolil-
nic delilec izvaja enkrat letno v skladu z določbami tega
zakona in podzakonskih predpisov.

(3) Zoper odločbo o dodelitvi dovolilnic lahko prevoz-
nik v roku osmih dni od prejema odločbe vloži pritožbo pri
delilcu. Pritožba ne zadrži izvršitve.

(4) Ko prvostopenjski organ (delilec) prejme pritožbo,
jo preizkusi. Če ugotovi, da so bile v postopku storjene
kakšne kršitve, oziroma niso bile upoštevane določbe tega
zakona glede delitve dovolilnic, svojo odločitev z novo odloč-
bo ustrezno spremeni. V nasprotnem primeru pošlje pritož-
bo prevoznika skupaj z vso dokumentacijo, potrebno za
odločanje o stvari, ministrstvu, pristojnemu za promet.

(5) Delilec dovolilnic in ministrstvo, pristojno za pro-
met, vročata svoje odločbe ali druge spise, prevoznikom na
sedežu, ki so ga navedli v postopku za pridobitev licence.
Če prevoznik dvakrat zapored ne prevzame pošte, delilec
oziroma ministrstvo, pristojno za promet, odločbo objavi za
osem dni na svoji oglasni deski. S tem se šteje, da je
vročitev opravljena.

72. člen
(postopek delitve nerazdeljenih dovolilnic)

(1) Po opravljeni redni delitvi delilca oblikujeta kvoto
nerazdeljenih dovolilnic za delilno obdobje. Delilca lahko
kvoto nerazdeljenih dovolilnic glede na potrebe prevoznikov
medsebojno preneseta oziroma izmenjata in o tem obvestita
Direkcijo.

(2) Nekritične dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dovolil-
nic se delijo vsem prevoznikom glede na njihove vloge vsak
delovni dan upoštevaje pogoje, kriterije in merila, ki so dolo-
čeni v tem zakonu in podzakonskih predpisih. Rezultati vsa-
ke delitve dovolilnic so javni in so na vpogled pri delilcu.

(3) Kritične dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dovolilnic
se delijo samo prevoznikom, ki imajo določen plan dodelitve
dovolilnic za mednarodni prevoz blaga za določeno obdob-
je. Delitev teh dovolilnic se izvaja tedensko na osnovi vlog, ki
so prispele v preteklem tednu. Delilec pri tej delitvi upošteva
pogoje, kriterije in merila, ki so določeni s tem zakonom in
podzakonskimi predpisi. Rezultati vsake delitve dovolilnic so
javni in so na vpogled pri delilcu.

(4) Natančnejši postopek delitve nerazdeljenih dovolil-
nic predpiše minister, pristojen za promet.

73. člen
(avans dovolilnic)

(1) V posameznem delilnem obdobju lahko prevoznik z
vlogo zaprosi za avans dovolilnic iz naslednjih delilnih obdo-
bij, če prevozniku dodeljeno število dovolilnic v posamez-
nem delilnem obdobju ne zadošča za izvedbo vseh načrto-
vanih prevozov. Avans dovolilnic iz naslednjega delilnega
obdobja pridobijo prevozniki, ki imajo določen odstotek pra-
vilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic iz preteklih obdobij.
Delitev se opravlja vsak delovni dan glede na pogoje, kriteri-
je in merila, ki so določeni s tem zakonom in podzakonskimi
predpisi.

(2) Natančnejši postopek za pridobitev avansa dovolil-
nic določi minister, pristojen za promet.

74. člen
(prenosi letnega plana in prenosi dovolilnic)

(1) Prenos celotnega letnega plana dodelitve dovolilnic
je na drugega domačega prevoznika dovoljen v primeru
pravnega nasledstva.

(2) Delni prenos plana dodelitve dovolilnic je na druge-
ga domačega prevoznika dovoljen v primeru delnega ali
celotnega prenosa voznega parka na novega uporabnika.
Pri prenosu pripada na posamezno vozilo sorazmerni delež
dovolilnic glede na celotni plan. Prenos plana CEMT dovolil-
nic je dovoljen v primeru celotnega prenosa voznega parka.
Za prenos voznega parka v smislu tega člena se šteje vsak
prenos vozila, za katerega pridobi novi uporabnik vozila
izvod licence v skladu s tem zakonom.

(3) Delilec odloči o prenosu plana z odločbo. Prenosi
planov so dovoljeni samo na domače prevoznike, ki izpol-
njujejo pogoje za dodelitev dovolilnic iz 67. člena tega zako-
na. Domači prevoznik, ki prevzame plan od drugega, se z
dnem prevzema plana ne šteje za novega prevoznika.
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(4) Medsebojni prenosi dovolilnic in trgovanje z dovolil-
nicami med prevozniki, niso dovoljeni. Prevoznik lahko upo-
rabi samo dovolilnico, ki jo je prejel od delilca.

75. člen
(posebne vrste dovolilnic)

Posebne vrste dovolilnic so časovne in namenske in
jih delilec deli v skladu z namenom in za čas njihovega
trajanja tistim prevoznikom, ki izpolnjuje kriterije po tem
zakonu in za namenske vrste prevozov. Prevozniku, ki mu
delilec dodeli te dovolilnice, se zmanjša plan pridobivanja
ostalih dovolilnic.

76. člen
(dodelitev CEMT dovolilnic in njihova uporaba)

(1) Uporaba dodeljenih CEMT dovolilnic se spremlja in
vrednoti po sistemu točkovanja opravljenih prevozov blaga,
v določenem obdobju, ob upoštevanju naslednjih kriterijev:

– bilateralni prevozi v sosednje države,
– bilateralni prevozi z državami, ki ne mejijo na Republi-

ko Slovenijo,
– prevozi med tretjimi državami.
(2) Prevoznik pridobiva točke glede na posamezno vr-

sto dovolilnice CEMT. Delilec iz mesečnega poročila o upo-
rabi CEMT dovolilnice za vsakega prevoznika, ki ima dode-
ljeno CEMT dovolilnico, izračuna koliko točk je pridobil gle-
de na opravljene vožnje v določenem obdobju. Na podlagi
tako opravljenega izračuna delilec prevoznike razvrsti po
številu zbranih točk in naredi seznam. Prevoznikom, ki se
uvrstijo med zadnjih 15 odstotkov vseh prevoznikov na tem
seznamu in opravijo v opazovanem obdobju manjše število
voženj, kot je predpisano v podzakonskem predpisu, ki
ureja delitev dovolilnic, se dodeljene dovolilnice odvzamejo
in dodelijo drugim prevoznikom, ki so za tako vrsto dovolilni-
ce zaprosili. Delilec vodi na podlagi vlog prevoznikov
(70. člen) za pridobitev CEMT dovolilnic letni seznam prosil-
cev, ki je urejen glede na pogoje, kriterije in merila določena
v tem zakonu in podzakonskih predpisih in iz tega izdela
seznam tistih prevoznikov, ki so prejeli CEMT dovolilnico in
seznam tistih, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev CEMT
dovolilnic in te niso prejeli (čakalna lista).

(3) Uporabnik dovolilnice mora za vsako vožnjo voditi
dnevnik vožnje v skladu s pravili CEMT. Izpolnjene liste
dnevnika je treba ob koncu vsakega meseca, poslati delilcu,
ki je dovolilnico izdal prevozniku. Prevoznika, ki ne odda
pravočasno izpolnjene liste dnevnika, delilec ne točkuje za
pretekli mesec.

(4) Prevoznik mora vožnje, ki v dnevniku niso potrjene
s carinskim žigom dokazati s prevozno listino (CMR).

(5) Prevozniku, ki je na novo vpisan v evidenco medna-
rodnih prevoznikov, se eno leto po vpisu v evidenco, v planu
ne more dodeliti CEMT dovolilnice.

(6) Dovolilnica CEMT se lahko uporablja za prevoze
med državami članicami organizacije CEMT in v tranzitu
preko njenih ozemelj. Uporabnik mora pri tem upoštevati
morebitne prepovedi glede uporabe njihovega ozemlja, ki
jih določajo posamezne države.

(7) Z dovolilnico CEMT ni dovoljeno opravljati kabotaže
znotraj posamezne države članice organizacije CEMT ali
voženj med državami članicami in državami, ki niso članice
te organizacije.

(8) Dovolilnica CEMT se lahko uporablja le za eno
vozilo istočasno. Dovolilnica CEMT in dnevnik voženj se
mora nahajati v vozilu ves čas potovanja, to je od točke
nakladanja do točke razkladanja.

(9) Ime prevoznika, ki je vpisan na dovolilnico CEMT
mora biti enako imenu, ki je vpisano v prometnem dovoljenju

vozila, v primeru najema ali zakupa pa v najemni ali zakupni
pogodbi na prevoznem dokumentu, ki spremlja tovor.

(10) Dovolilnico CEMT lahko podjetje, kateremu je bila
izdana, uporablja tudi za najeta ali zakupljena vozila brez
voznikov, pod pogojem, da ima za ta vozila sklenjeno najem-
no ali zakupno pogodbo in kopijo licence za to vozilo na
svoje ime. Vozilo mora biti dano v uporabo izključno podje-
tju, ki ga je najelo ali zakupilo, upravljati pa ga sme voznik, ki
je v tem podjetju zaposlen. V vozilu se morajo nahajati slede-
či dokumenti:

– pogodba o najemu ali zakupu, iz katere mora biti še
posebej razvidno ime najemnika, ime najemodajalca, datum
in trajanje pogodbe ter identifikacijski podatki vozila,

– kadar voznik ni oseba, ki je vozilo najela, mora biti v
vozilu tudi pogodba o zaposlitvi voznika, iz katere je razvidno
ime delodajalca, ime zaposlenega ter trajanje zaposlitvene
pogodbe.

(11) Ko je prevozniku prvič dodeljena CEMT dovolilni-
ca, se mu za določeno število zmanjša število dodeljenih
kritičnih dovolilnic za posamezne države.

77. člen
(odvzem CEMT dovolilnic)

(1) Delilec odvzame CEMT dovolilnico:
– prevozniku, ki mu je prenehala veljavnost licence za

opravljanje mednarodnih javnih prevozov blaga, in sicer z
dnem prenehanja veljavnosti licence oziroma prejema do-
končne odločbe o odvzemu licence;

– če prevoznik krši določila mednarodnih pogodb, ki
jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami na
področju mednarodnih prevozov stvari;

– če prevoznik krši določila navodil o uporabi večstran-
skega kontingenta CEMT;

– če prevoznik dvakrat zapored ne vrne delilcu izpol-
njene liste dnevnika;

– če ne dosega predpisanega števila voženj v opazo-
vanem obdobju v skladu z drugim odstavkom prejšnjega
člena.

(2) Prevoznik mora CEMT dovolilnico, ki mu je odvzeta,
vrniti delilcu v osmih dneh od prejema dokončne odločbe o
odvzemu CEMT dovolilnice. Če CEMT dovolilnice v predpi-
sanem roku ne vrne, mu je delilec dolžan ustaviti dodelitev
vseh drugih dovolilnic, in sicer do vrnitve CEMT dovolilnice.

(3) Prevoznik, ki mu je bila odvzeta CEMT dovolilnica,
lahko ponovno zaprosi za dodelitev dovolilnice v naslednjem
delilnem obdobju.

(4) Prevoznik, ki je izgubil, uničil ali mu je bila ukradena
CEMT dovolilnica mora veljavnost te preklicati v Uradnem
listu Republike Slovenije. Po prejemu potrdila o objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, mu delilec izda nadome-
stno CEMT dovolilnico in o tem obvesti Direkcijo in mini-
strstvo, pristojno za promet, ki prekliče veljavnost dovolilni-
ce pri sekretariatu CEMT.

(5) Odvzete CEMT dovolilnice se dodelijo drugim pre-
voznikom, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev CEMT dovolil-
nic glede na vrstni red na čakalni listi iz drugega odstavka
prejšnjega člena.

78. člen
(uporaba dovolilnic)

(1) Pridobljene dovolilnice, lahko prevoznik uporabi
samo z vozili, za katere ima pridobljene izvode licenc za
mednarodni prevoz blaga.

(2) Dovolilnica mora biti ves čas izvajanja mednarodne-
ga prevoza v vozilu in jo mora voznik pokazati in izročiti na
vpogled na zahtevo pristojnih nadzornih organov.
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(3) Pravilno uporabljene dovolilnice mora prevoznik vr-
niti delilcu najkasneje v roku osmih dni po uporabi. Če
prevoznik ne vrne vseh vrst dovolilnic iz predpreteklega
delilnega obdobja, mu lahko delilec v celoti ali delno zausta-
vi ali zmanjša naslednjo dodelitev dovolilnic. Neuporabljene
dovolilnice mora prevoznik vrniti delilcu najkasneje v roku
osmih dni po preteku veljavnosti dovolilnice.

(4) Pri vračilu uporabljenih dovolilnic mora prevoznik
priložiti seznam porabljenih dovolilnic po postopku in na
obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za promet. Na
obrazcu se navede registrska označba vozila, s katerim je
bila uporabljena dovolilnica in številka računa, s katerim je
bil zaračunan prevoz. Pravilno uporabo dovolilnic delilec
presoja na podlagi podatkov iz prevozne listine (CMR).

(5) Če prevoznik dodeljenih dovolilnic ne potrebuje, jih
mora vrniti delilcu.

(6) Prevozniku, ki v dveh zaporednih delilnih obdobjih
ni prevzel dodeljenih dovolilnic, delilec ustavi dodelitev do-
volilnic. Če tak prevoznik ponovno zahteva dodelitev dovolil-
nic, se šteje za novega prevoznika.

(7) Porabljene dovolilnice domačega prevoznika hrani
delilec v obliki arhiva še tri leta od dneva prenehanja veljav-
nosti dovolilnice.

79. člen
(nepravilna uporaba dovolilnic)

(1) Delitev in pravilno uporabo dovolilnic spremlja deli-
lec glede na vsako delilno obdobje. V primeru, da prevoznik
uporabi dovolilnico v nasprotju z zakonom in drugimi predpi-
si, mu lahko delilec, brez spremembe plana, število dodelje-
nih dovolilnic takoj v naslednjem obdobju zmanjša, sora-
zmerno z nepravilno uporabljenimi ali neuporabljenimi dovo-
lilnicami v prejšnjih obdobjih. Če je bilo prevozniku preko
celega delilnega leta, zaradi nepravilne uporabe, večkrat
zmanjšano število dodeljenih dovolilnic, mu lahko delilec
sorazmerno spremeni plan dodelitve dovolilnic.

(2) Prevoznik, ki je nepravilno uporabil dovolilnico ozi-
roma uporabil ponarejeno dovolilnico, ali je opravil prevoz
brez ustrezne dovolilnice in mu je bila na podlagi tega izre-
čena kazen prepovedi opravljanja prevozov v tuji državi, mu
delilec že dodeljene dovolilnice odvzame za enako obdobje
kakor je bila izrečena prepoved. Delilec odvzame dodeljene
dovolilnice prevozniku tudi v primeru, če s strani pristojnih
organov druge države prejme obvestilo, da prevoznik pri
opravljanju prevozov na njenem ozemlju krši določila med-
narodne pogodbe. Prevoznik mora delilcu vrniti odvzete do-
volilnice v roku treh dni po prejemu odločbe o odvzemu,
zoper katero je možna pritožba na ministrstvo, pristojno za
promet. Pritožba se lahko vloži v roku osmih dni od prejema
odločbe in ne zadrži izvršitve.

(3) Nepravilna uporaba dovolilnice pomeni, da so pri
tej popravljeni podatki o prevozniku in o registrski številki
vozila in da se podatki na dovolilnici ne skladajo s podatki iz
prevozne listine. Delilec takšno dovolilnico evidentira kot
nepravilno uporabljeno dovolilnico in prevozniku zmanjša
delitev dovolilnic v postopku redne delitve dovolilnic za od-
govarjajoče število nepravilno uporabljenih dovolilnic. Pre-
voznik, ki nepravilno uporabi dovolilnico, ne more pridobiti
dovolilnic v postopku delitve nerazdeljenih dovolilnic v delil-
nih obdobjih, ki jih predpiše minister, pristojen za promet.

80. člen
(uporaba drugih predpisov)

Pri delitvi dovolilnic in CEMT dovolilnic, delilec poleg
določb tega zakona in drugih predpisov, upošteva tudi dolo-
čila mednarodnih pogodb in določila resolucij organizacije
CEMT glede uporabe dovolilnic, ki jih izdaja ta organizacija.

81. člen
(dovolilnice in dovoljenja za tujega prevoznika)

(1) Tuji prevoznik ali prevoznik Skupnosti (v nadaljnjem
besedilu: tuji prevoznik), registriran v državi, s katero je
sklenila Republika Slovenija pogodbo o mednarodnem pre-
vozu blaga v cestnem prometu, sme opravljati mednarodni
prevoz blaga v Republiki Sloveniji, če ima pravilno izpolnje-
no dovolilnico ali dovoljenje za prevoz blaga, ki ga izda
ministrstvo, pristojno za promet, oziroma brez nje, če tako
določa pogodba.

(2) Mednarodni prevoz s tujim motornim vozilom, ki ima
priklopno vozilo, se opravlja na podlagi ene dovolilnice.

(3) Če imata tuje motorno vozilo in priklopno vozilo
registrski označbi različnih držav, je potrebna dovolilnica le
za motorno vozilo, če ni v mednarodni pogodbi določeno
drugače.

(4) Dovolilnica ali dovoljenje za prevoz blaga, mora biti
v tujem vozilu ves čas, ko je ta na ozemlju Republike Slove-
nije in mora biti pravilno izpolnjena. Kontrolo tega izvajajo
carinski organi, inšpektorji za cestni promet in policisti.

(5) Carinski organ na mejnem prehodu oziroma na
drugem kraju, kjer se opravlja carinska kontrola in carinski
nadzor v Republiki Slovenije, preverja ali je v vozilu dovolilni-
ca iz prvega odstavka tega člena. Če ugotovi, da v vozilu ni
predpisane dovolilnice, mu prepove vstop ali izstop iz Repu-
blike Slovenije, oziroma če to ugotovi na drugem kraju, kjer
se opravlja carinska kontrola ali nadzor, prepove nadaljnjo
vožnjo, dokler prevoznik ne pridobi ustrezne dovolilnice. Če
dovolilnice ne pridobi v roku sedmih delovnih dni, se mu na
podlagi vloge izda posebno dovoljenje na podlagi tretjega
odstavka 82. člena.

(6) Če drugi pristojni organi pri kontroli prometa ugoto-
vijo, da je tuje vozilo v prometu na cestah v Republiki Slove-
niji brez dovolilnice, o tem obvestijo najbližji carinski organ,
ki navedenega prevoznika, voznika in vozilo prevzame v
nadaljnji postopek.

(7) Carinski organ o tujem prevozniku brez dovolilnice
in izvedenih ukrepih obvesti ministrstvo, pristojno za
promet.

82. člen
(posebna dovoljenja)

(1) Carinski organ, ki preverja ustreznost dovolilnic in
dovoljenj ob vstopu ali izstopu iz Republike Slovenije, izda
prevozniku Skupnosti ali tujemu prevozniku za bilateralni ali
tranzitni prevoz posebno dovoljenje, v primeru, ko Republi-
ka Slovenija nima sklenjene pogodbe o mednarodnem ce-
stnem prevozu blaga z državo, kjer je motorno vozilo registri-
rano, če:

– prevaža žive živali;
– prevaža hitro pokvarljivo blago;
– je motorno vozilo označeno z začasnimi registrskimi

tablicami, pod pogojem, da vozilo ne prevaža blago.
(2) Če ima tuji prevoznik sedež v državi, s katero Repu-

blika Slovenija nima sklenjene mednarodne pogodbe o med-
narodnem cestnem prevozu blaga in prevaža blago, ki ni
zajeto v prejšnjem odstavku, mu carinski organ lahko izda
posebno dovoljenje in o tem obvesti Direkcijo.

(3) Posebno dovoljenje za izstop iz Republike Sloveni-
je, izda carinski organ prevozniku Skupnosti ali tujemu pre-
vozniku v primeru iz petega odstavka prejšnjega člena.

83. člen
(prevozi tujega prevoznika v tretjo državo)

(1) Tuji prevoznik ne sme opravljati prevoz blaga iz
Republike Slovenije v tretjo državo in obratno, razen če je to
posebej določeno v mednarodni pogodbi.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek, sme tuji prevoznik
opraviti prevoz blaga iz Republike Slovenije v tretjo državo in
obratno v primeru, da je zaradi pomanjkanja ustreznih tran-
sportnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji treba pritegniti
tujega prevoznika. V tem primeru izda ministrstvo, pristojno
za promet, tujemu prevozniku posebno dovoljenje.

(3) Stroške izdaje in vsebino posebnega dovoljenja iz
tega in prejšnjega člena določi minister, pristojen za pro-
met. Ob plačilu posebnega dovoljenja se lahko tujemu pre-
vozniku v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena
naloži tudi plačilo cestne takse v skladu s tem zakonom.

84. člen
(prevozi brez dovolilnice)

(1) Dovolilnica za tujega prevoznika ni potrebna:
1. za prevoz blaga z javnega letališča in na javno letali-

šče, če pride do nesreče letala, ali če mora letalo pristati v
sili, ali če so odpovedane letalske linije;

2. za prevoz poškodovanega motornega vozila in nje-
gove prikolice;

3. za prevoz posmrtnih ostankov;
4. za prevoz blaga pri selitvi v ustreznih posebnih vozi-

lih;
5. za prevoz poštnih pošiljk;
6. za prevoz eksponatov, namenjenih za sejme in raz-

stave;
7. za prevoz pripomočkov in drugih potrebščin za gle-

dališke, glasbene in druge kulturne prireditve, cirkuške pred-
stave ali za filmska, radijska in televizijska snemanja;

8. za prevoz mrtvih živali, razen če gre za industrijsko
predelavo;

9. za prevoz čebel in ribjega podmladka;
10. za prevoz medicinskega in drugega materiala kot

pomoč v primeru naravnih nesreč in za prevoz blaga v huma-
nitarne namene;

11. za prazna vozila, s katerimi se zamenjajo pokvarje-
na vozila in prevzamejo prevoz blaga iz pokvarjenih vozil;

12. za vozila tehnične pomoči za popravilo pokvarjenih
vozil (servisna remontna vozila);

13. za prevoz tovorov izključno v reklamne namene ali
za pouk;

14. za vozila z nosilnostjo do 3.500 kg ali največjo
dovoljeno maso do 6.000 kg;

15. za vozila, ki izvajajo kombinirani prevoz blaga skla-
dno z mednarodnimi pogodbami in predpisi, ki urejajo kom-
binirani prevoz.

(2) Za prevoz iz prejšnjega odstavka mora imeti voznik
v vozilu dokument, iz katerega je razvidno, da gre za enega
od navedenih prevozov.

85. člen
(prepoved vožnje tujemu prevozniku)

Direkcija začasno prepove vožnjo tujemu prevozniku
po cestah v Republiki Sloveniji, če ne prevaža blaga v skla-
du s tem zakonom ali z mednarodno pogodbo. Prepoved se
izreče za čas od 3 do 12 mesecev.

86. člen
(uporaba vozil za cestni prevoz blaga, najetih brez voznika)

(1) Z dnem polnopravnega članstva Republike Sloveni-
je v Evropski skupnosti dovoljuje Republika Slovenija na
svojem ozemlju uporabo motornih vozil, ki so jih najele prav-
ne ali fizične osebe, ki imajo sedež oziroma prebivališče v
drugi državi članici Evropske skupnosti, z namenom prevoza
med državama, če:

– je vozilo registrirano v državi, kjer je ustanovljen ozi-
roma ima sedež ali prebivališče najemnik vozila, v skladu z
zakonodajo te države članice;

– se pogodba nanaša le na najem vozila brez voznika,
brez pogodbe, ki se nanaša tudi na voznika oziroma sprem-
ljajoče osebje;

– najeto vozilo uporablja le najemnik v času trajanja
najemne pogodbe in z njim upravlja le njegovo osebje;

– so dokumenti, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz
prve, druge in tretje alinee v vozilu. Ti dokumenti so najemna
pogodba iz katere je razviden najemodajalec, najemnik, vo-
zilo, kot tudi pogodba o zaposlitvi za voznika, ki vsebuje tako
ime delodajalca, voznika in čas trajanja zaposlitve.

(2) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporab-
ljajo v primeru prevoza za lastne potrebe.

87. člen
(uporaba standardov o varstvu okolja in varnosti cestnega

prometa)
V Republiko Slovenijo je prepovedan vstop tujemu pre-

vozniku z vozilom, ki ne izpolnjuje minimalnih standardov,
glede varstva okolja in varnosti v cestnem prometu. Minimal-
ne standarde določi minister, pristojen za standardizacijo in
meroslovje.

VII. KABOTAŽA

1. Kabotaža pri prevozu potnikov

88. člen
(kabotaža pri mednarodnem prevozu potnikov)

Prevoznik Skupnosti ali tuji prevoznik sme opravljati
kabotažo v mednarodnem cestnem prevozu potnikov le, če
tako določa mednarodna pogodba.

89. člen
(kabotaža po polnopravnem članstvu Republike Slovenije v

Evropski skupnosti)
(1) Kabotaža je v Republiki Sloveniji dovoljena le za

prevoznike, ki imajo licenco Skupnosti in sedež v državi
članici Evropske skupnosti, za naslednje prevoze:

– posebne linijske prevoze, kjer obstaja pogodba med
organizatorjem prevoza in prevoznikom;

– občasne prevoze in izmenične vožnje v mednaro-
dnem cestnem prometu;

– tranzitne linijske mednarodne prevoze.
(2) Kabotaža se sme izvajati samo na registriranih med-

narodnih linijah.
(3) Notranji medkrajevni linijski prevoz in prevoz v me-

stnem prometu in mestni linijski prevoz se ne moreta izvajati
kot kabotaža.

(4) Ta člen se prične uporabljati s polnopravnim član-
stvom Republike Slovenije v Evropski skupnosti.

90. člen
Izvajanje kabotaže je glede transportnih pogodb in cen,

tež in dimenzij cestnih vozil, posebnih pogojev glede dolo-
čenih vrst potnikov, časov vožnje in počitka, glede na dav-
čno zakonodajo, kot tudi glede dovoljenj, ponudb, linij, voz-
nih redov v celoti vezano na predpise, ki veljajo v Republiki
Sloveniji. Kabotaža se opravlja pod enakimi pogoji kot velja-
jo za prevoze, ki jih opravljajo domači prevozniki.

91. člen
V primeru kabotaže v obliki občasnega prevoza se

mora v vozilu nahajati potniška spremnica, v primeru po-
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sebnega linijskega prevoza, pa se mora v vozilu poleg potni-
ške spremnice nahajati tudi pogodba med prevoznikom in
organizatorjem prevoza, ki služi kot kontrolni dokument.

2. Kabotaža pri prevozu blaga

92. člen
(kabotaža tujega prevoznika pri prevozu blaga)

(1) Prevoznik Skupnosti ali tuji prevoznik lahko opravi
notranji prevoz blaga med posameznimi kraji v Republiki
Sloveniji (kabotaža) le, če dobi za tak prevoz posebno dovo-
ljenje. Vlogo za dovoljenje vloži prevoznik Skupnosti ali tuji
prevoznik pri pristojnem organu za promet države, v kateri
ima sedež, ta pa jo posreduje Direkciji.

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se sme izdati, če
je zaradi pomanjkanja ustreznih transportnih zmogljivosti v
državi nujno, da opravi prevoz prevoznik Skupnosti ali tuji
prevoznik.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena izda mini-
strstvo, pristojno za promet, po predhodno pridobljenem
mnenju Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice
Slovenije.

93. člen
(kabotaža za prevoznike iz držav članic Evropske

skupnosti)
Z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v

Evropski skupnosti se določbe o notranjem prevozu blaga
med posameznimi kraji v Republiki Sloveniji (kabotaža) ne
uporabljajo za prevoznike iz držav članic Evropske skupno-
sti, ki imajo licenco Skupnosti. Notranji cestni promet blaga
v Republiki Sloveniji lahko izvajajo pod enakimi pogoji kot
domači prevozniki v skladu z mednarodnimi pogodbami, ne
da bi jim bilo potrebno ustanoviti podružnico, predstavništvo
ali kakšno drugačno statusno obliko v Republiki Sloveniji.

VIII. UKREPI V PRIMERU KRIZE NA TRGU

94. člen
(ukrepi v primeru krize na trgu prevoznih storitev)
(1) V primeru krize in resnih motenj na trgu storitev

prevoza potnikov in blaga v Republiki Sloveniji zaradi izvaja-
nja kabotaže lahko Vlada Republike Slovenije sprejme po-
trebne zaščitne ukrepe za zaščito domačih prevoznikov, ki
pomenijo ublažitev krize, največ za obdobje šestih mese-
cev, ki se lahko podaljša samo enkrat.

(2) Vlada Republike Slovenije ustanovi posebni krizni
odbor, sestavljen iz predstavnikov: ministrstva, pristojnega
za promet, ministrstva, pristojnega za delo, ministrstva, pri-
stojnega za gospodarstvo ter Gospodarske in Obrtne zbor-
nice Slovenije. Krizni odbor, ki ga vodi ministrstvo, pristojno
za promet, predlaga vladi ukrepe za odpravo krize na trgu
prevoznih storitev.

(3) Kriza na trgu prevoznih storitev se za uporabo tega
zakona predpostavlja, kadar gre za nedvoumno preveliko
ponudbo na trgu cestnega prevoza potnikov in blaga na
dolgi rok in je ogrožen obstoj večjega števila domačih pre-
voznikov na področju cestnih prevozov potnikov ali blaga v
Republiki Sloveniji ter je očitno, da v krajšem času ni moč
pričakovati izboljšanja.

(4) Na podlagi mednarodne pogodbe lahko krizni od-
bor sodeluje z drugimi državami oziroma organizacijami ali
postane del širšega medvladnega sodelovanja.

(5) Na podlagi izvajanja reciprocitete pri opravljanju
mednarodnih prevozov potnikov in blaga med posameznimi

državami lahko minister, pristojen za promet predlaga Vladi
Republike Slovenije takojšen sprejem ukrepov za dosega-
nje reciprocitete med sodelujočimi državami.

IX. CESTNA TAKSA

95. člen
(obveznost plačila)

Za motorno vozilo, registrirano izven Republike Slove-
nije, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji, razen za motor-
no vozilo, s katerim se opravlja prevoz iz 84. člena tega
zakona, se plača cestna taksa po predpisih o javnih cestah,
če ni v mednarodni pogodbi drugače določeno.

96. člen
(cestna taksa za vozila različnih registrskih označb)
(1) Če sta motorno in priklopno vozilo registrirana v

različnih državah, se zaračunava cestna taksa za skupino
vozil v znesku, ki velja za državo, v kateri je registrirano
vlečno vozilo.

(2) Če je vlečno vozilo iz prejšnjega odstavka registrira-
no v državi, s katero je z mednarodno pogodbo dogovorje-
no, da se cestna taksa ne zaračunava, priklopno pa iz drža-
ve, s katero take pogodbe ni, se cestna taksa za priklopno
vozilo zaračuna v znesku, ki velja za državo, v kateri je to
registrirano.

(3) Za motorna vozila registrirana izven Republike Slo-
venije, ki jih ima v zakupu domači prevoznik, se zaračunava
cestna taksa v zneskih, ki veljajo za državo, v kateri je
registrirano posamezno vozilo.

(4) Cestno takso iz 95. in 96. člena tega zakona pobi-
rajo carinski organi.

X. AVTOBUSNE POSTAJE, POMEMBNEJŠA AVTOBUSNA
POSTAJALIŠČA IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

TER POSTAJE IN PARKIRIŠČA ZA TOVORNA VOZILA
IN AVTOBUSE

97. člen
(storitve in opremljenost)

(1) Na avtobusnih postajah se opravlja sprejem in od-
prava avtobusov ter potnikov, prodaja in predprodaja vozov-
nic ter rezervacije, prevzem in shranjevanje prtljage, dajanje
informacij o prevozih in druge storitve povezane s prevozi
potnikov.

(2) Avtobusne postaje opravljajo sprejem in odpravo
avtobusov v javnem linijskem, posebnem linijskem, obča-
snem in izmeničnem prevozu potnikov v skladu z razpoložlji-
vim številom peronov, ki morajo biti ustrezno opremljeni in
označeni tako, da je zagotovljena varnost potnikov in drugih
oseb, ki se zadržujejo na območju postaje, nemoten prihod
in odhod avtobusov ter izvajanje nalog iz prejšnjega odstav-
ka. Za zagotavljanje nalog iz tega in prejšnjega odstavka
morajo biti organizirane ustrezne službe.

(3) Pomembnejše avtobusno postajališče opravlja na-
loge iz prejšnjih odstavkov glede na opremljenost postajali-
šča in potrebe potnikov.

(4) Na avtobusnih postajah in pomembnejših avtobu-
snih postajališčih se lahko opravlja rezervacijo in prodajo
vozovnic samo za registrirane javne linijske prevoze.

(5) Minister, pristojen za promet, predpiše v soglasju z
ministrom, pristojnim za okolje in prostor:

– opremljenost avtobusnih postaj, pomembnejših avto-
busnih postajališč in avtobusnih postajališč;
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– pogoje, storitve in način opravljanja storitev;
– dolžnost obveščanja o izvajanju registriranih javnih

linijskih prevozov.

98. člen
(opravljanje dejavnosti)

(1) Dejavnost avtobusnih postaj lahko opravlja pravna
ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje te dejavno-
sti. Dejavnost se financira iz cene storitev in se opravlja pod
tržnimi pogoji.

(2) Infrastrukturne objekte in prostore za opravljanje
dejavnosti avtobusnih postaj in pomembnejših avtobusnih
postajališč zagotavljajo lokalne skupnosti.

(3) Infrastrukturne objekte in prostore upravljajo sub-
jekti, ki izvajajo dejavnost avtobusnih postaj in pomembnej-
ših avtobusnih postajališč. Medsebojne odnose lokalne
skupnosti in izvajalci dejavnosti avtobusnih postaj in po-
membnejših postajališč uredijo s pogodbo.

99. člen
(storitve in opremljenost postaj za tovorna vozila in javnih

parkirišč za tovorna vozila in avtobuse)
(1) Postaja za tovorna vozila opravlja sprejem in odpra-

vo, parkiranje in varovanje tovornih vozil ter zagotavlja biva-
nje in nastanitev voznega osebja v skladu s splošnimi pogoji
poslovanja.

(2) Javno parkirišče za tovorna vozila in avtobuse zago-
tavlja urejeno in varno parkiranje tovornih vozil in avtobusov
ter minimalne higienske pogoje za vozno osebje.

(3) Storitve postaj za tovorna vozila in javnih parkirišč
so pod enakimi pogoji dostopne vsem uporabnikom. Delov-
ni čas, cenik opravljanja storitev ter splošni pogoji poslova-
nja morajo biti objavljeni na vidnem mestu.

(4) Oprema postaj za tovorna vozila in javnih parkirišč iz
tega člena mora zagotavljati varno in nemoteno izvajanje
nalog določenih v tem členu. Pri tem mora biti upoštevana
varnost uporabnikov in drugih udeležencev v prometu, mini-
malni standardi glede higienskih pogojev ter varstvo okolja.

(5) Minister, pristojen za promet, predpiše v sodelova-
nju z ministrom, pristojnim za okolje opremljenost in način
opravljanja storitev postaj in javnih parkirišč za tovorna vozila
in avtobuse.

100. člen
(obveznost objave pogojev poslovanja)

(1) Storitve avtobusne postaje oziroma parkirišča za
tovorna vozila ali za avtobuse so pod enakimi pogoji dosto-
pni vsem uporabnikom.

(2) Delovni čas, cenik za opravljanje storitev ter splošni
pogoji poslovanja avtobusne postaje oziroma parkirišča za
tovorna vozila ali za avtobuse morajo biti objavljeni na vi-
dnem mestu.

XI. NOTRANJA KONTROLA

101. člen
(obveznost izvajanja)

(1) Domači prevoznik, ki izvaja javni prevoz potnikov ali
blaga ali prevoz za lastne potrebe v cestnem prometu, je
dolžan izvajati trajno kontrolo nad izvajanjem predpisanih zdrav-
stvenih, delovnih in drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati
vozniki, potrebnih za varno upravljanje z vozilom, nad predpi-
sanimi pogoji glede vozil in izvajanjem drugih predpisanih
ukrepov, od katerih je odvisna varnost cestnega prometa.

(2) Z notranjo kontrolo se zagotavlja predvsem nadzor
nad:

– zdravstvenimi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vozni-
ki;

– psihofizičnim stanjem voznikov;
– načinom odrejanja posadk na vozila z vidika varnosti

cestnega prometa, spoštovanjem delovnega časa, trajanja
vožnje in obveznega počitka voznikov;

– izvajanjem dnevnih in periodičnih preventivnih pre-
gledov vozil in opreme;

– brezhibnostjo in pravilno uporabo tahografa ter taho-
grafskih vložkov;

– napravami, opremo in oznakami na vozilih;
– pravilno obremenitvijo vozil (število potnikov, teža to-

vora, pravilnega natovarjanja, označitve tovora…);
– higiensko-tehničnimi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati

vozila;
– obnavljanjem in dopolnjevanjem znanja s področja

prevozov in varnosti cestnega prometa;
– vodenjem evidenc, spremljanjem in analizo promet-

nih nesreč in prekrškov v katerih so bili udeleženi vozniki in
ukrepanju v zvezi s tem.

(3) Minister, pristojen za promet, predpiše vsebino in
način izvajanja notranje kontrole.

(4) Organizacijo notranje kontrole, pristojnosti in izvaja-
nje notranje kontrole uredi domači prevoznik s svojimi akti.

(5) Prevoznik je dolžan odrediti ukrepe za odpravo
nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki jih je pri izvajanju notranje
kontrole ugotovil sam ali ki jih je pri nadzoru izvajanja notra-
nje kontrole, ugotovil inšpektor.

XII. STAVKE

102. člen
(opravljanje prevozov potnikov in blaga v primeru stavke)

(1) Domači prevozniki, ki izvajajo prevoze potnikov v
cestnem prometu morajo v času stavke zagotoviti izvajanje
mednarodnega linijskega prevoza potnikov, ki je določen z
mednarodnimi pogodbami, v javnem linijskem prevozu pot-
nikov v notranjem prometu pa prevoz dnevne migracije pot-
nikov (prevozi na delo in v šolo…).

(2) Domači prevozniki, ki izvajajo prevoz blaga v ce-
stnem prometu, morajo v času stavke zagotoviti nemoteno
izvajanje prevozov živih živali, hitro pokvarljivega blaga, živ-
ljenjskih potrebščin, nevarnih snovi in humanitarnih ter dru-
gih pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

XIII. POOBLASTILA INŠPEKCIJSKIH IN DRUGIH
NADZORNIH ORGANOV

103. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb te-
ga zakona in predpisov izdanih na njegovi podlagi, opravlja
organ, pristojen za inšpekcijski nadzor prevozov v cestnem
prometu. Neposredne naloge inšpekcijskega nadzorstva iz-
vajajo inšpektorji za cestni promet (v nadaljnjem besedilu:
inšpektorji), ki lahko zahtevajo pomoč policije in carinskih
organov za izvajanje svojih nalog.

(2) Nadzor nad opravljanjem prevozov v cestnem pro-
metu se opravlja na sedežu in drugih poslovnih prostorih
prevoznika ali pri opravljanju prevozov, pri čemer imajo in-
špektorji pravico ustaviti in pregledati vozilo. V ta namen
uporabljajo označena službena vozila in posebno tehnično
ter svetlobno opremo.
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(3) Zaradi izvajanja ukrepov iz prejšnjega odstavka je
voznik dolžan ustaviti na mestu, ki ga odredi inšpektor z
dajanjem predpisanih znakov, na način in po postopku ki ga
predpiše minister, pristojen za promet, v soglasju z mi-
nistrom, pristojnim za notranje zadeve.

(4) Pregled vozila pomeni pregled prevoznega sredstva
in blaga, ki se vozi v ali na njem.

(5) Lastnik oziroma oseba, ki ima vozilo v posesti ali ga
uporablja ima pravico biti prisoten pri pregledu.

104. člen
(pogoji za inšpektorja)

(1) Inšpektor mora imeti univerzitetno ali visoko stro-
kovno izobrazbo ustrezne smeri, najmanj pet let delovnih
izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja. Za posamezna
področja nadzora mora izpolnjevati tudi druge posebne po-
goje in funkcionalna znanja, določena v aktu o sistemizaciji
delovnih mest.

(2) Strokovni izpit opravlja kandidat, ki je imenovan za
inšpektorja in ima opravljen strokovni izpit iz upravnega po-
stopka.

(3) Vsebino in način opravljanja strokovnega izpita pred-
piše minister, pristojen za promet.

(4) Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzor-
stva izkazuje inšpektor s službeno izkaznico, ki jo izda mini-
ster, pristojen za promet.

(5) Obrazec službenih izkaznic iz prejšnjega odstavka
ter postopek za njihovo izdajo predpiše minister, pristojen
za promet.

105. člen
(področje dela inšpektorjev)

Inšpektorji nadzorujejo zlasti:
– izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti javnih

prevozov in prevozov za lastne potrebe;
– prevoz potnikov in blaga v notranjem in mednaro-

dnem cestnem prometu;
– opremljenost avtobusnih postaj, pomembnejših avto-

busnih postajališč in avtobusnih postajališč in postaje ter
parkirišča za tovorna vozila in avtobuse ter nudenje storitev,
ki so predpisane s tem zakonom in predpisi izdanimi na
njegovi podlagi;

– oznake in opremljenost vozil, s katerimi se izvajajo
prevozi v notranjem in mednarodnem cestnem prometu;

– izvajanje notranje kontrole.

106. člen
(naloge in pristojnosti inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora z

odločbo:
1. odredi odpravo kršitev zakona in drugih predpisov s

področja prevozov v cestnem prometu v določenem roku,
2. prepove izvajanje konkretnega prevoza in nadaljnjih

prevozov, če ugotovi, da se ta opravlja brez licence oziroma
potrdila o priglasitvi ali brez z zakonom predpisanega dovo-
ljenja,

3. prepove uporabo vozil za prevoze v cestnem prome-
tu, če ugotovi, da prevoznik nima izvoda licence za posa-
mezno vozilo oziroma izvoda potrdila o priglasitvi, do odpra-
ve ugotovljenih nepravilnosti,

4. lahko prepove uporabo vozil za prevoze v cestnem
prometu, če ugotovi, da prevoznik ni označil in opremil vozil
v skladu z določbami tega zakona in predpisov izdanih na
njegovi podlagi,

5. lahko prepove uporabo avtobusne postaje, po-
membnejšega avtobusnega postajališča ali avtobusnega po-
stajališča, če je v nevarnosti življenje ali zdravje ljudi,

6. odredi druge ukrepe po splošnih predpisih, ki ureja-
jo inšpekcijsko nadzorstvo in pooblastila inšpektorjev.

(2) Če inšpektor ugotovi, da zavezanec ne spoštuje
izrečene prepovedi inšpektorja in da kljub izdani odločbi
nadaljuje oziroma ponavlja kršitve lahko začasno, za največ
30 dni, odvzame vozilo, s katerim zavezanec krši predpise.
Inšpektor se lahko odloči, da namesto vozila odvzame doku-
mentacijo (na primer prometno dovoljenje ali registrske ta-
blice) vozila. Inšpektor lahko odvzame tudi druge predmete,
s katerimi je bila storjena kršitev predpisov ali so bili uporab-
ljeni pri kršitvi.

Začasno odvzeto vozilo se na stroške kršitelja odpelje
in hrani na ustrezno varovanem mestu.

(3) Če inšpektor ugotovi, da se prevoznik ali voznik
izkazuje z licenco ali potrdilom o priglasitvi, kateri je potekla
veljavnost ali je bila preklicana oziroma je bila izdana druge-
mu prevozniku, to zaseže in jo pošlje izdajatelju.

(4) Če inšpektor ugotovi, da se prevoznik ali voznik
izkazuje z dovoljenjem ali dovolilnico oziroma drugim doku-
mentom, ki ga mora imeti v vozilu skladno z določbami tega
zakona in za katerega obstaja dvom o njegovi pristnosti,
oziroma, če voznik ne spoštuje pogojev iz dovoljenja oziro-
ma dovolilnice ali tega zlorablja, se mu ga odvzame. Zača-
sno odvzeto dovoljenje ali dovolilnica se skupaj z zapisni-
kom pošlje Direkciji, licenca ali drug dokument pa organu,
ki je dokument izdal. Začasni odvzem lahko traja do ugotovi-
tve pristnosti dokumenta vendar največ do 60 dni.

(5) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima in-
špektor, ne glede na delovni čas, ter brez dovoljenja osebe,
katerega delo, poslovne prostore, opremo – vozila in objekt
nadzoruje, pravico vstopiti v poslovne prostore ali objekte in
pregledati naprave, poslovne knjige, računalniške baze po-
datkov, pogodbe, listine in druge dokumente domačih ali
tujih izvajalcev prevozov, vezane na opravljanje prevozov
potnikov in blaga v cestnem prometu ter iz njih po potrebi
napraviti izvlečke, jih kopirati ali zaseči. Inšpektor lahko opra-
vi zaseg predmetov v primeru, če obstajajo razlogi za sum,
da je bila s temi predmeti ali zaradi njih storjena kršitev
predpisov s področja prevozov v cestnem prometu.

(6) Inšpektor ima pravico pridobiti podatke o pravnih
osebah, samostojnih podjetnikih posameznikih ter njunih
odgovornih in pooblaščenih osebah, voznikih, podatke o
lastniku vozil in vozilih ter druge podatke potrebne za vode-
nje postopkov v zvezi z kršitvami tega zakona in na njegovi
podlagi izdanih predpisov. V ta namen ima inšpektor pravico
od oseb zahtevati dokument, s katerim te dokazujejo svojo
identiteto.

(7) Za poslovne prostore se štejejo tudi stanovanjski
prostori, ki sta jih pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik določila kot svoj sedež ali kot poslovni prostor,
kjer se opravlja dejavnost.

(8) Pri pregledu stanovanjskih prostorov lahko inšpek-
tor pregleda le tisti del prostorov, ki je namenjen poslovanju.
V primerih, ko pravna oseba ali samostojni podjetnik posa-
meznik vstopu nasprotuje, si mora inšpektor za pregled teh
prostorov pridobiti odredbo pristojnega sodišča.

(9) Inšpektorju je potrebno omogočiti nemoteno oprav-
ljanje nadzorstva ter mu dostaviti ali izročiti poslovne knjige,
pogodbe, listine in druge dokumente ter posredovati zahte-
vane podatke, pisno pojasnilo ali izjavo v zvezi s predmetom
nadzora v roku, ki ga določi inšpektor.

(10) O zasegu oziroma odvzemu predmetov oziroma
dokumentacije se izda pisno potrdilo z natančnim opisom
zaseženih predmetov in dokumentacije.

(11) Pritožba zoper odločbo iz 2. in 3. točke prvega
odstavka in drugega odstavka tega člena ne zadrži njene
izvršitve.
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107. člen
(izvedba prepovedi)

(1) V primeru prepovedi iz 2., 3. in 4. točke prvega
odstavka prejšnjega člena, je kršitelj dolžan določiti mesto,
kjer se bo vozilo nahajalo v času trajanja ukrepa in parkirati
vozilo na tem mestu za čas trajanja ukrepa.

(2) Namesto ukrepa iz prejšnjega odstavka lahko in-
špektor kršitelju za čas trajanja ukrepa odvzame opremo in
dokumentacijo, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti pre-
vozov. O odvzemu izda potrdilo.

108. člen
(pristojnosti carinskih organov)

(1) Carinski organi so pooblaščeni, da na mejnem pre-
hodu oziroma na drugem kraju, kjer se opravlja carinska
kontrola in carinski nadzor, preverjajo, ali ima prevoznik
Skupnosti ali tuji prevoznik dovoljenje in druge listine, pred-
pisane v tem zakonu, drugih predpisih in mednarodnih po-
godbah. Če ugotovijo, da prevoznik Skupnosti ali tuji pre-
voznik v vozilu nima predpisanih dokumentov, mu prepovejo
vstop v Republiko Slovenijo oziroma nadaljnjo vožnjo po
cestah v Republiki Sloveniji.

(2) Carinski organi so pooblaščeni, da prevozniku za-
časno odvzamejo dokumente, ki jih mora imeti v vozilu skla-
dno z določbami tega zakona, če dvomijo o njihovi pristno-
sti, oziroma če voznik ne spoštuje pogojev navedenih v
dokumentu. Začasno odvzete dokumente je treba skupaj z
zapisnikom o začasnem odvzemu poslati Direkciji oziroma
izdajatelju dokumenta.

(3) Carinski organi izvršujejo odločitve pristojnega or-
gana glede prepovedi opravljanja prevoza na območju Re-
publike Slovenije.

109. člen
(pristojnosti policije)

(1) Izvajanje določb, ki se nanašajo na obveznost voz-
nika, da ima med vožnjo v vozilu ustrezno dovolilnico, dovo-
ljenje, izvod licence, potrdilo o priglasitvi, izvod potrdila o
priglasitvi in potni nalog, nadzorujejo tudi policisti.

(2) Če policist pri kontroli ugotovi, da se voznik izkazuje
z licenco ali potrdilom o priglasitvi, kateremu je pretekla
veljavnost ali z izvodom licence oziroma potrdila o priglasitvi,
ki ne pripada kontroliranemu vozilu jo zaseže in pošlje s
poročilom o prekršku pristojnemu inšpekcijskemu organu.

(3) O nadzoru in izvedenih ukrepih policisti obvestijo
Prometni inšpektorat Republike Slovenije.

XIV. KAZENSKE DOLOČBE

110. člen
(1) Z denarno kaznijo od 600.000 do 1,000.000 to-

larjev se kaznuje za prekršek domača ali tuja pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, če:

1. opravlja prevoz potnikov ali blaga v notranjem ali
mednarodnem cestnem prometu brez ustrezne licence ali
licence Skupnosti ali potrdila o priglasitvi prevozov za lastne
potrebe ali v nasprotju z izdano licenco ali licenco Skupnosti
(6., 14., 19., 20. in 21. člen);

2. če opravlja mednarodni linijski prevoz potnikov v
Republiki Sloveniji brez dovoljenja ali dovoljenja Skupnosti
(42. in 57. člen);

3. če opravlja v mednarodnem cestnem prevozu potni-
kov ali blaga nedovoljeno kabotažo (88. in 92. člen);

4. če opravlja brez dovoljenja prevoz blaga iz Republi-
ke Slovenije v tretje države oziroma iz tretjih držav v Republi-
ko Slovenijo (83. člen);

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

(3) Z denarno kaznijo od 350.000 do 450.000 tolarjev
se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.

111. člen
(1) Z denarno kaznijo od 400.000 do 600.000 tolarjev

se kaznuje za prekršek domača ali tuja pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, če:

1. posodi svojo licenco ali uporablja tujo licenco oziro-
ma izvod licence oziroma licenco Skupnosti ali izvod licence
Skupnosti drugi pravni osebi, fizični osebi ali samostojnemu
podjetniku posamezniku (peti odstavek 13. člena);

2. posodi svoje dovoljenje drugi pravni osebi, fizični
osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku ali uporab-
lja tuje dovoljenje ali dovoljenje Skupnosti za mednarodni
linijski prevoz potnikov (42. in 57. člen);

3. ne opravlja prevozov potnikov v skladu z voznim
redom (25. člen);

4. ne opravlja mednarodnega linijskega prevoza
potnikov v skladu s cenikom, voznim redom in itinerarjem
(44. člen);

5. o prekinitvi prevoza v primeru višje sile ne obvesti
javnosti preko sredstev javnega obveščanja, pristojnega or-
gana in pristojne inšpekcije (29. člen);

6. opravlja posebni linijski prevoz potnikov brez pisne
pogodbe s seznamom potnikov ali v nasprotju z njo ali če v
času opravljanja prevoza v vozilu nima te pogodbe in sezna-
ma potnikov ali če pogodbe ni priglasil pri pristojnem organu
(34. in 50. člen);

7. pri opravljanju posebnih linijskih prevozov prevaža
potnike, ki ne sodijo v kategorije potnikov navedenih v
34. in 50. členu;

8. opravlja občasne prevoze potnikov v nasprotju s
35. in prvim odstavkom 50. člena;

9. nima akta o notranji kontroli ali ne izvaja trajne kon-
trole nad izvajanjem predpisanih zdravstvenih, delovnih in
drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati vozniki, potrebnih
za varno upravljanje z vozilom, nad predpisanimi pogoji gle-
de vozil in izvajanjem drugih predpisanih ukrepov (notranja
kontrola) ali ne odredi ukrepov za odpravo nepravilnosti in
pomanjkljivosti, ki jih je pri izvajanju notranje kontrole ugoto-
vil sam ali ki jih je pri nadzoru izvajanja notranje kontrole,
ugotovil inšpektor (101. člen);

10. ne zagotovi opravljanja prevozov potnikov ali blaga
v cestnem prometu v času stavke v skladu s 102. členom
tega zakona;

11. ne ravna po izrečenem ali izdanem ukrepu ali pre-
povedi inšpektorja (106. člen);

12. če se izkaže ali uporabi dovolilnico izdano druge-
mu prevozniku (74. in 78. člen).

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 200.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

(3) Z denarno kaznijo od 350.000 do 450.000 tolarjev
se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.

112. člen
(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 400.000 tolarjev

se kaznuje za prekršek domača ali tuja pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, če:

1. pri opravljanju mednarodnega linijskega prevoza pot-
nikov na ozemlju Republike Slovenije v vozilu nima izvirnika
dovoljenja za njegovo opravljanje (43. člen);
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2. brez dovoljenja začasno prekine ali trajno ustavi
prevoz na mednarodni liniji (48. in 49. člen);

3. brez dovolilnice ali potniške spremnice opravlja ob-
časne oziroma brez dovoljenja opravlja izmenične prevoze
potnikov v mednarodnem cestnem prometu (51., 52. in 53.
člen);

4. opravi prevoz blaga v mednarodnem cestnem pro-
metu brez dovolilnice (81. člen);

5. med opravljanjem prevoza potnikov voznik avto-taksi
vozila nima vklopljenega taksimetra ali ta ni viden uporabni-
kom (37. člen);

6. v predpisanem roku izdajatelja licence ne obvesti o
spremembi podatkov, ki so vezani na pogoje za izdajo licen-
ce (15. člen);

7. v predpisanem roku o sklenitvi pogodbe o prevozu
potnikov v posebnem linijskem prevozu ne obvesti Direkcije
(34. člen).

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

(3) Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev kaznuje inšpek-
tor na kraju prekrška voznika v primeru kršitve iz 5. točke
prvega odstavka tega člena.

113. člen
(1) Z denarno kaznijo od 200.000 do 300.000 tolarjev

se kaznuje za prekršek domača ali tuja pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, če:

1. vozila, ki se uporabljajo za prevoze v cestnem pro-
metu, nimajo oznak in opreme, kot so določene s predpi-
som, izdanim na podlagi tega zakona (18. člen);

2. voznega reda ne objavi v skladu s 25. in 59. členom
tega zakona;

3. v predpisanem roku po prejemu odločbe o preklicu
in odvzemu ali po preteku veljavnosti licence te skupaj z
vsemi izvodi ne vrne izdajatelju licence (13. in 17. člen);

4. v predpisanem roku ne obvesti izdajatelja licence o
prenehanju opravljanja dejavnosti prevozov (13. člen);

5. opravlja prevoze s posameznim vozilom preden mu
je bil vročen izvod licence ali potrdila za to vozilo (14. člen);

6. upravljalec avtobusne postaje ali postaje za tovorna
vozila oziroma parkirišča za tovorna vozila ali avtobuse, ne
objavi na vidnem mestu delovnega časa, cenika in splošnih
pogojev poslovanja (99. in 100. člen);

7. inšpektorju ne posreduje zahtevanih podatkov, pi-
snega pojasnila ali izjave v roku, ki ga določi inšpektor ali, če
inšpektorju ne omogoči nemotenega opravljanja nadzorstva
ali mu ne dostavi poslovnih knjig, pogodb, listin in drugih
dokumentov, če inšpektor to zahteva (106. člen).

(2) Z denarno kaznijo od 40.000 do 100.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

114. člen
(1) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev na kraju sa-

mem kaznuje inšpektor za prekršek voznika:
1. če med vožnjo v vozilu nima izvoda licence za vozilo

oziroma izvoda potrdila o priglasitvi (18. člen);
2. če med vožnjo v vozilu nima potnega naloga

(18. člen);
3. če inšpektorju ne pokaže oziroma izroči na vpogled

zahtevanih dokumentov ali če mu ne omogoči pregleda
opreme, oznak in tovora (18. in 103. člen);

4. če v vozilu nima dovolilnice za opravljanje prevozov
blaga v mednarodnem cestnem prometu (81. člen);

5. če v vozilu nima izvirnika dovoljenja za opravljanje
linijskih ali izmeničnih prevozov potnikov v mednarodnem
cestnem prometu (43. in 53. člen);

6. če pri opravljanju linijskih prevozov pravočasno ne
obvesti o zamudi najbližje avtobusne postaje (27. člen);

7. če ustavlja izven mest postankov, ki so določeni v
voznem redu (28. člen);

8. če na znak inšpektorja ne ustavi vozila (103. člen).
(2) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev na kraju sa-

mem kaznuje policist voznika za prekršek iz 1., 2. in
4. točke prejšnjega odstavka.

(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev na kraju sa-
mem kaznuje carinik voznika za prekršek iz 4. in 5. točke
prvega odstavka tega člena.

115. člen
(1) Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev na kraju sa-

mem kaznuje inšpektor za prekršek voznika oziroma po-
sameznika:

1. če dovolilnica za prevoz potnikov ali blaga ali potni-
ška spremnica v mednarodnem cestnem prometu ni pravil-
no izpolnjena (81. člen);

2. če potni nalog ni izpolnjen v skladu z 18. členom;
3. če med vožnjo v vozilu nima pogodbe oziroma potr-

dila o zaposlitvi (18. člen);
4. če na zahtevo pristojnega inšpektorja ne predloži v

pregled vozovnice (26. člen).
(2) Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev na kraju samem

kaznuje carinik voznika za prekršek iz 1. točke prejšnjega
odstavka.

116. člen
(postopek o prekršku zoper prevoznika s sedežem

ali podružnico izven Republike Slovenije)
(1) Če se začne na podlagi tega zakona postopek o

prekršku zoper prevoznika, ki nima sedeža ali podružnice v
Republiki Sloveniji, je njegov voznik dolžan o začetku po-
stopka prevoznika ali njegovo odgovorno osebo obvestiti o
začetku postopka o prekršku. Prevoznik se je dolžan v roku
dveh ur od storitve prekrška udeležiti postopka o prekršku
oziroma določiti svojega pooblaščenca, ki je na območju
Republike Slovenije. Kolikor se postopka ne udeleži, oziro-
ma v roku ne določi svojega zastopnika se šteje, da je za
pooblaščenca določil voznika.

(2) Ob začetku postopka se začasno zaseže vozilo, s
katerim je bil storjen prekršek in o tem izda potrdilo. Vozilo
se na stroške prevoznika hrani na varovanem prostoru. Vozi-
lo se prevozniku vrne ob koncu postopka o prekršku oziro-
ma, ko plača izrečeno kazen. Za izvedbo postopka določe-
nega v tem členu lahko inšpektor zaprosi za pomoč policijo.
Prevozniku ali njegovemu pooblaščencu iz prejšnjega od-
stavka se vozilo vrne pred koncem postopka o prekršku, če
pri sodniku za prekrške osebno ali preko druge osebe polo-
ži varščino v višini zagrožene kazni, oziroma najvišjega zne-
ska zagrožene kazni, če je kazen določena v razponu. Var-
ščina se lahko položi v gotovini, vrednostnih papirjih, drago-
cenostih ali v drugih premičnih stvareh večje vrednosti, ki jih
je lahko vnovčiti in hraniti.

(3) Če se postopek o prekršku zoper prevoznika ustavi
se zaseženo vozilo oziroma položena varščina vrne.

(4) Če prevoznik, ki je kaznovan za prekršek, po prav-
nomočnosti odločbe o prekršku ne plača izrečene denarne
kazni, ali ne poravna povzročene škode ali stroškov postop-
ka in hrambe vozila, se iz položene varščine poravnajo de-
narna kazen, pridobljena premoženjska korist in stroški po-
stopka ter hrambe vozila, morebitna škoda povzročena s
prekrškom, presežek pa se vrne prevozniku.
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(5) Če prevoznik namesto zaseženega vozila ni položil
varščine se v primeru iz prejšnjega odstavka vozilo proda po
predpisih, ki urejajo davčno izvršbo. Iz denarja pridobljene-
ga s prodajo vozila se poravnajo kazni, stroški in škoda
določena v prejšnjem odstavku, presežek pa se vrne pre-
vozniku.

(6) O položitvi varščine in njeni vrnitvi izda organ, ki
vodi postopek o prekršku, posebno odločbo.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

117. člen
(status prevoznika Skupnosti)

(1) Do polnopravnega članstva Republike Slovenije v
Evropski skupnosti je status prevoznika Skupnosti enak sta-
tusu tujega prevoznika.

(2) Določba tega člena se smiselno uporablja tudi za
voznika tujega prevoznika in voznika prevoznika Skupnosti.

118. člen
(nove licence in priglasitve)

(1) Domačim prevoznikom, ki ob uveljavitvi tega zakona
že imajo licenco za opravljanje dejavnosti prevoza, ta licen-
ca velja do izteka njene veljavnosti. Ob vložitvi vloge za
izdajo nove licence ali potrdila o priglasitvi v skladu s tem
zakonom, morajo izpolnjevati pogoje, kot jih zahteva ta za-
kon.

(2) Če domači prevoznik, ki z dnem uveljavitve tega
zakona nima parkirnega mesta za vozila iz 4. točke prvega
odstavka 7. člena tega zakona urejenega v skladu s predpisi
o graditvi objektov in podzakonskim predpisom, ki določa
minimalne pogoje za parkirišča in mesta za vzdrževanje vo-
zil, mora ob vložitvi vloge za izdajo nove licence predložiti še
potrdilo pristojne upravne enote, da je najpozneje do 31. 12.
2001, pri njej vložil zahtevo za izdajo lokacijskega dovolje-
nja oziroma enotnega dovoljenja za gradnjo parkirnih mest
za svoja vozila (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za parkiri-
šče). V tem primeru se mu nova licenca izda za rok 30
mesecev. Če se dovoljenje za gradnjo parkirišča v tem roku
izda, se na licenci in izvodih licence, veljavnost le-teh poda-
ljša za 12 mesecev, šteto od dneva poteka prej navedenega
30-mesečnega roka, parkirišče pa mora prevoznik zgraditi
in zanj pridobiti uporabno dovoljenje, po predpisih o graditvi
objektov, pred potekom veljavnosti licence, sicer se mu
nova licenca ne more izdati. Če se dovoljenje za gradnjo
parkirišča ne izda, se veljavnost licence ne more podaljšati.

(3) Če domači prevoznik razpolaga s parkirnim mestom
za vozilo oziroma vozila, to parkirišče pa z dnem uveljavitve
tega zakona ne izpolnjuje vseh pogojev, predpisanih s pod-
zakonskim predpisom, ki določa minimalne pogoje za parki-
rišča in mesta za vzdrževanje vozil, mora ob vložitvi vloge za
izdajo nove licence predložiti potrdilo pristojne upravne eno-
te, da je do 31. 12. 2001, pri njej vložil zahtevo za izdajo
odločbe o dovolitvi priglašenih del v zvezi z obnovo oziroma
izdajo gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo parkirišča za
vozilo oziroma vozila. V tem primeru se mu nova licenca izda
za rok 30 mesecev. Če se odločba o dovolitvi priglašenih
del ali gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo v tem roku
izda, se na licenci in izvodih licence, veljavnost teh podaljša
za 12 mesecev, šteto od dneva poteka prej navedenega
30-mesečnega roka, parkirišče pa mora prevoznik rekon-
struirati oziroma zgraditi in zanj pridobiti uporabno dovolje-
nje, po predpisih o graditvi objektov, pred potekom veljav-
nosti licence, sicer se mu nova licenca ne more izdati. Če
se odločba ali dovoljenje iz tega odstavka ne izda, se veljav-
nost licence ne more podaljšati.

(4) Če domači prevoznik, razpolaga s parkirnimi mesti
za svoja vozila, ta parkirna mesta pa z dnem uveljavitve tega
zakona ne izpolnjujejo vseh pogojev, predpisanih s podza-
konskim predpisom, ki določa minimalne pogoje za parkiri-
šča in mesta za vzdrževanje vozil, vendar je takšno parkiri-
šče opremljeno najmanj s tistimi napravami, ki v skladu s
predpisi o varstvu voda zagotavljajo kontrolirano odtekanje
površinskih voda in njihovo čiščenje, se mu ne glede na
določbe prejšnjih odstavkov tega člena izda nova licenca,
vendar le za 12 mesecev. Nova licenca se mu izda pod
pogojem, da ob vložitvi vloge za njeno izdajo predloži doka-
zilo, da je parkirišče opremljeno s prej navedenimi naprava-
mi za kontrolirano odtekanje voda in njihovo čiščenje, ter
pisno izjavo, da bo pri pristojni upravni enoti najpozneje do
31. 12. 2001 vložil zahtevo za izdajo dovoljenja za obnovo
parkirišča. Če prevoznik v predpisanem roku vloži zahtevo
za izdajo dovoljenja za obnovo parkirišča, se na licenci in
izvodih licence, veljavnost teh podaljša za 30 mesecev,
šteto od dneva poteka prej navedenega enoletnega roka,
parkirišče pa se mora obnoviti in zanj pridobiti uporabno
dovoljenje, po predpisih o graditvi objektov pred potekom
veljavnosti licence, sicer se mu nova licenca ne more izdati.
Če prevoznik v predpisanem roku ne vloži zahteve za izdajo
dovoljenja za obnovo parkirišča, se veljavnost licence ne
more podaljšati.

(5) Za dokazilo, da je parkirišče opremljeno najmanj s
tistimi napravami, ki v skladu s predpisi o varstvu voda zago-
tavljajo kontrolirano odtekanje površinskih voda in njihovo
čiščenje, se šteje mnenje pristojnega organa za področje
vodnega gospodarstva.

(6) Pravna ali fizična oseba, ki želi pridobiti licenco za
opravljanje prevozov v cestnem prometu ali potrdilo o prigla-
sitvi prevozov za lastne potrebe in do uveljavitve tega zakona
še ni imela izdane licence za opravljanje prevozov v cestnem
prometu (novi prevoznik), mora ob vložitvi vloge za izdajo
licence priložiti uporabno dovoljenje za uporabo parkirišča
oziroma najemno pogodbo za parkirišče, za katero je izdano
uporabno dovoljenje.

(7) Lokalne skupnosti v prostorskih aktih upoštevajo
tudi potrebe prevoznikov po lokacijah za ureditev parkirnih
mest iz tega člena.

(8) Upravne enote morajo vloge prevoznikov za izdajo
dovoljenj iz tega člena obravnavati prednostno.

119. člen
(1) Za novo zaposlene odgovorne osebe za prevoze in

voznike se, do določitve vsebine strokovne usposobljenosti
in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti ter
začetka izvajanja postopkov za ugotavljanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij, za pridobitev strokovne
usposobljenosti v skladu s 3. in 5. točko prvega odstavka
7. člena uporablja pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za
prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove
pridobitve ter o načinu vodenja evidence o izdanih licencah
(Uradni list RS, št. 50/97, 69/97, 76/97 in 82/98) in
pravilnik o programu preizkusa strokovne usposobljenosti
ter o postopku in načinu opravljanja preizkusa za pridobitev
licence za prevoze v cestnem prometu (Uradni list RS, št.
33/96, 61/97, 15/98 in 29/99).

(2) Za odgovorne osebe, ki so opravile preizkus stro-
kovne usposobljenosti v skladu s pravilnikoma iz prejšnjega
odstavka se šteje, da izpolnjujejo pogoj strokovne usposob-
ljenosti za odgovorne osebe v skladu s tem zakonom.

(3) Voznikom, ki so na dan uveljavitve tega zakona
opravljali delo voznika in so izpolnjevali pogoje za delo vozni-
ka v skladu z zakonom o prevozih v cestnem prometu (Urad-
ni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98, 65/99 in
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36/00) se šteje, da izpolnjujejo pogoj strokovne usposob-
ljenosti za voznike v skladu s tem zakonom.

120. člen
(uporaba členov za prevoz potnikov)

Členi, ki se nanašajo na licenco Skupnosti in členi od
56 do 60 se začnejo uporabljati za prevoznike Skupnosti in
domače prevoznike z dnem polnopravnega članstva Repu-
blike Slovenije v Evropski skupnosti. Ostale določbe
2. podpoglavja javni prevoz potnikov v mednarodnem ce-
stnem prometu se za prevoznike Skupnosti in domače pre-
voznike prenehajo uporabljati, kolikor so v nasprotju z zako-
nodajo Evropske skupnosti. Za domače prevoznike pa se
še vedno uporabljajo, če ti opravljajo prevoze potnikov na
območja držav nečlanic Evropske skupnosti.

121. člen
(uporaba dovolilnic)

(1) Določbe glede pridobitve in delitve dovolilnic v med-
narodnem cestnem prevozu blaga za domačega prevoznika
glede prevozov med Republiko Slovenijo in državami člani-
cami Evropske skupnosti, kot tudi za prevoze med državami
članicami Evropske skupnosti ali prehod preko njihovega
ozemlja, se ne uporabljajo od dneva polnopravnega član-
stva Republike Slovenije v Evropski skupnosti, kolikor z
mednarodno pogodbo ni določeno drugače.

(2) Določbe o dovolilnicah za tujega prevoznika in pre-
voznika Skupnosti se od dneva polnopravnega članstva Re-
publike Slovenije v Evropski skupnosti ne uporabljajo za
prevoznike Skupnosti. Prevozniki Skupnosti od dneva pol-
nopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski skup-
nosti izvajajo prevoze po ozemlju in preko ozemlja Republi-
ke Slovenije na isti način in pod enakimi pogoji kot domači
prevozniki.

122. člen
(prenos nalog)

V prehodnem obdobju do prenosa nalog na Direkcijo,
opravlja naloge, ki so v tem zakonu določene za Direkcijo,
ministrstvo, pristojno za promet.

123. člen
(subvencija linijskim prevoznikom)

(1) V prehodnem obdobju do oblikovanja gospodarske
javne službe za opravljanje javnih linijskih prevozov potnikov
oziroma za prometno leto (obdobje prvi september – prvi
september) 2001/02, 2002/03, se iz proračuna Republi-
ke Slovenije prevoznikom, ki opravljajo javne linijske prevo-
ze potnikov v notranjem cestnem prometu na podlagi re-
gistriranih voznih redov, zagotovi subvencija.

(2) Subvencija iz prejšnjega odstavka se dodeli prevoz-
nikom, ki opravljajo javne linijske prevoze potnikov v notra-
njem cestnem prometu, sorazmerno glede na število prevo-
ženih kilometrov, kot izhaja iz registra voznih redov pri mini-
strstvu, pristojnem za promet.

(3) Prevozniki, ki v predpisanem roku, Direkciji ne po-
sredujejo podatkov določenih v 31. členu tega zakona, niso
upravičeni do subvencije iz tega člena.

(4) Vlada Republike Slovenije z uredbo predpiše viši-
no, časovna obdobja ter način dodelitve subvencije iz tega
člena.

124. člen
(evidenca licenc Skupnosti)

Evidenco izdanih licenc Skupnosti iz prvega odstavka
5. člena tega zakona se prične voditi z dnem polnopravnega
članstva Republike Slovenije v Evropski skupnosti.

125. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona, preneha veljati
zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št.
72/94, 18/95, 54/96, 48/98, 65/99 in 36/00) razen
določb 9. do vključno 11. člena, ki se uporabljajo še naprej
do podelitve koncesij za opravljanje javnih linijskih prevozov
iz 30. člena tega zakona.

(2) Do izdaje izvršilnih predpisov na podlagi tega zako-
na se še uporabljajo naslednji predpisi, kolikor niso v naspro-
tju s tem zakonom:

– uredba o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po
cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 29/93, 16/95
in 28/95),

– uredba o cestni pristojbini za motorna in priklopna
vozila registrirana v Republiki Avstriji s katerimi se opravlja
prevoz blaga v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 23/95),

– pravilnik o avtobusnih voznih redih (Uradni list RS, št.
29/00 in 37/00),

– daljinar s časi vožnje relacij primestnih in medkrajev-
nih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 22/00 in 15/01),

– pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz
stvari v cestnem prometu in CEMT dovolilnic (Uradni list RS,
št. 88/99),

– pravilnik o oznakah in opremi vozil s katerimi se izva-
jajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 70/99),

– pravilnik o notranji kontroli (Uradni list RS, št. 70/99),
– navodilo o postopku in načinu dokazovanja poravna-

ve davčnih obveznosti pri pridobivanju dovolilnic za prevoz
stvari v mednarodnem cestnem prometu (Uradni list RS, št.
79/98),

– pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v
cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter
o načinu vodenja evidence o izdanih licencah (Uradni list
RS, št. 50/97),

– pravilnik o programu preizkusa strokovne usposob-
ljenosti ter o načinu opravljanja preizkusa za pridobitev li-
cence za prevoze v cestnem prometu (Uradni list RS, št.
33/96, 61/97 in 15/98),

– pravilnik o obrazcu in načinu vodenja kontrolne listi-
ne za domačega avtobusnega prevoznika (Uradni list RS, št.
70/95),

– pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za
parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil (Uradni list RS, št.
33/96) razen roka določenega v 13. členu, ki se spremeni
iz “pet let“ v “pet let in šest mesecev“,

– pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj in po-
membnejših avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja
storitev avtobusnih postaj (Uradni list SRS, št. 35/88).

126. člen
(izdaja izvršilnih predpisov)

(1) Izvršilni predpisi, predvideni s tem zakonom, se
izdajo v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

(2) Uredbo iz 123. člena tega zakona vlada sprejme v
roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona.
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127. člen
(začetek veljavnosti zakona)

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

Št. 326-07/92-2/29
Ljubljana, dne 6. julija 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3150. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
Filmskem skladu Republike Slovenije (ZFS-A)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o Filmskem skladu
Republike Slovenije (ZFS-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o Filmskem skladu Republike Slovenije (ZFS-A), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 6. julija
2001.

Št. 001-22-87/01
Ljubljana, dne 16. julija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O FILMSKEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE
(ZFS-A)

1. člen
V zakonu o Filmskem skladu Republike Slovenije (Urad-

ni list RS, št. 17/94 in 22/00 – ZJS) se v četrti alinei
5. člena za besedami “z javnimi razpisi“ postavi podpičje,
ostalo besedilo te alinee se črta.

Doda se nova dvanajsta alinea, ki se glasi:
“– sodeluje z RTV Slovenija pri produkciji in postpro-

dukciji filmske proizvodnje;“.
Dosedanja dvanajsta alinea postane trinajsta.

2. člen
V drugi alinei prvega odstavka 7. člena se pred piko

doda besedilo: “(nagrada Metoda Badjure)“.

3. člen
V prvem odstavku 9. člena se črta četrta alinea.

4. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Filmski producent, ki ni registriran za opravljanje te

dejavnosti v Republiki Sloveniji, lahko snema v Republiki
Sloveniji v sodelovanju s slovenskim producentom.“

Tretji odstavek se črta.

5. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznu-

je filmski producent, če snema v Republiki Sloveniji, ne da
bi bil registriran za to dejavnost v Republiki Sloveniji, ali če
ne sodeluje s slovenskim producentom.“

6. člen
Določbe prvega odstavka 11. člena, četrtega odstavka

25. člena in petega odstavka 27. člena zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 22/00) se za Filmski sklad Repu-
blike Slovenije ne uporabljajo. Določba 33. člena zakona o
javnih skladih se uporablja za ta sklad le smiselno.

7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 412-01/93-12/5
Ljubljana, dne 6. julija 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3151. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
bančništvu (ZBan-A)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o bančništvu (ZBan-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o bančništvu (ZBan-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 6. julija 2001.

Št. 001-22-88/01
Ljubljana, dne 16. julija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O BANČNIŠTVU (ZBan-A)

1. člen
1. točka prvega odstavka 3. člena zakona o bančništvu

(Uradni list RS, št. 7/99) se spremeni, tako da se glasi:
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“1. sprejemanje depozitov ter dajanje kreditov za svoj
račun,“

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

“Prepoved sprejemanja depozitov

5. člen
(1) Nihče drug razen oseb iz 4. člena tega zakona ne

sme sprejemati depozitov od javnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.

(2) Sprejemanje depozitov od javnosti po prvem od-
stavku tega člena je sprejemanje depozitov od nepoučenih
oseb.

(3) Nepoučena oseba po drugem odstavku tega člena
je fizična ali pravna oseba, ki nima ustreznih strokovnih
znanj in izkušenj, potrebnih za presojo tveganj, povezanih z
vplačevanjem depozitov.

(4) Za nepoučeno osebo po drugem odstavku tega
člena se šteje vsaka fizična ali pravna oseba, razen nasled-
njih oseb:

1. države, centralne banke in lokalnih skupnosti,
2. bank in drugih finančnih organizacij oziroma od njih

odvisnih družb,
3. gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov po-

sameznikov, ki ustrezajo merilom za velike oziroma srednje
družbe po ZGD.“

3. člen
Za 8. točko prvega odstavka 6. člena se doda nova 8.a

točka, ki se glasi:
“8. izdajanje elektronskega denarja“.
V 9. točki prvega odstavka 6. člena se besede “s

plačilnimi instrumenti“ nadomestijo z besedami “drugih pla-
čilnih instrumentov“.

V 14. točki prvega odstavka se beseda “poslov“ nado-
mesti z besedo “storitev“.

Na koncu prvega odstavka 6. člena se doda nova
15. točka, ki se glasi:

“15. opravljanje skrbniških storitev“.

4. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni, tako da se glasi:
“(2) Kvalificirani delež po tem zakonu je posredno ali

neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic oziroma
drugih pravic v določeni pravni osebi, na podlagi katerih
imetnik pridobi:

1. bodisi najmanj 10% delež glasovalnih pravic oziro-
ma najmanj 10% delež v kapitalu te pravne osebe

2. bodisi delež glasovalnih pravic oziroma delež v kapi-
talu te pravne osebe, ki je manjši od 10%, vendar mu omo-
goča izvajanje pomembnega vpliva na upravljanje te pravne
osebe.“

5. člen
V 16. členu se na koncu doda nov šesti odstavek, ki se

glasi:
“(6) Prepoved iz četrtega odstavka tega člena velja tudi

za podrejene dolžniške instrumente, katerih izdajatelj je ban-
ka oziroma družbe, v katerih je banka udeležena z najmanj
20% deležem, in ki se glede na svoje lastnosti lahko upošte-
vajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti banke.“

6. člen
Tretji odstavek 21. člena se spremeni, tako da se glasi:

“(3) Z dokončnostjo odločbe o odvzemu dovoljenja iz
prvega oziroma drugega odstavka 19. člena tega zakona
nastopijo pravne posledice iz prvega odstavka tega člena.

V 21. členu se na koncu doda nov četrti odstavek, ki
se glasi:

“(4) Glasovalne pravice iz prvega odstavka tega člena
se za čas, dokler imetnik iz teh delnic, ki jih je pridobil v
nasprotju s prvim oziroma drugim odstavkom 19. člena tega
zakona, nima glasovalnih pravic, prištejejo glasovalnim pra-
vicam drugih delničarjev v sorazmerju z njihovo udeležbo v
osnovnem kapitalu banke, tako da je imetnik pri glasovanju
udeležen zgolj z deležem delnic, za pridobitev katerega ne
potrebuje dovoljenja iz prvega oziroma drugega odstavka
19. člena tega zakona. Določba prejšnjega stavka se smi-
selno uporablja tudi za glasovalne pravice iz delnic, v zvezi s
katerimi je Banka Slovenije odvzela dovoljenje iz prvega
oziroma drugega odstavka 19. člena tega zakona in za
glasovalne pravice iz delnic, ki jih je imetnik pridobil v naspro-
tju z 18. členom tega zakona.“

7. člen
V 25. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Banka Slovenije predpiše podrobnejšo vsebino

dokumentacije, s katero kandidat za člana uprave banke
dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 24. člena tega zakona.“

Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti,
šesti in sedmi odstavek.

8. člen
V 4. točki prvega odstavka 27. člena se besedilo “do

povezanih oseb“ nadomesti z besedilom “do oseb iz prvega
odstavka 83. člena tega zakona, ki presega 1% kapitala
banke“.

Za 4. točko prvega odstavka 27. člena se doda nova
5. točka, ki se glasi:

“5. o ugotovitvah Banke Slovenije, davčne inšpekci-
je in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad
banko.“

9. člen
2. točka prvega odstavka 29. člena se spremeni, tako

da se glasi:
“2. ki je član nadzornega sveta, član uprave ali imetnik

večine glasovalnih pravic oziroma deležev v naslednjih prav-
nih osebah ne glede na njihov sedež:

– v drugi banki,
– v borzno posredniški družbi,
– v družbi, ki je neposredno ali posredno obvladujoča

družba druge banke oziroma borzno posredniške družbe ali
– v finančnem holdingu“

10. člen
33. člen se spremeni, tako da se glasi:

“33. člen
(1) Za likvidacijskega upravitelja banke je lahko imeno-

vana le oseba, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravlja-
nje funkcije člana uprave v tej banki.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko za
likvidacijskega upravitelja banke imenovana oseba, ki nima
dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana upra-
ve v tej banki, če pred imenovanjem pridobi dovoljenje Ban-
ke Slovenije za opravljanje funkcije likvidacijskega upravite-
lja banke.

(3) Za dovoljenje za opravljanje funkcije likvidacijskega
upravitelja banke iz drugega odstavka tega člena se smisel-
no uporabljajo določbe tega zakona o dovoljenju za oprav-
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ljanje funkcije člana uprave banke. Dovoljenje za opravljanje
funkcije likvidacijskega upravitelja banke velja samo za likvi-
dacijo tiste banke, v zvezi s katero je bilo pridobljeno.“

11. člen
V tretjem odstavku 36. člena se besede “pri prevzemni

banki“ nadomestijo z besedami “pri prevzemni družbi“.

12. člen
Drugi in tretji odstavek 48. člena se spremenita, tako

da se glasita:
“(2) Za banko iz prvega odstavka tega člena, ki opravlja

bančne oziroma druge finančne storitve prek podružnice
veljajo naslednje določbe zakonov in predpisov, izdanih v
zvezi z izvrševanjem teh določb zakonov:

1. 90., 91. in 128. člen tega zakona v delu, ki se
nanaša na poročila in informacije, potrebne za izvrševanje
pristojnosti in nalog Banke Slovenije na področju denarne
politike, spremljanja likvidnostnih tveganj, statistike in ure-
sničevanja jamstva za vloge,

2. četrti odstavek 118. člena in 122. člen tega za-
kona,

3. 103. in 104. člen tega zakona,
4. določbe drugih zakonov, ki zaradi zaščite javne kori-

sti urejajo varstvo potrošnikov, preprečevanje pranja denarja
oziroma druga področja, in ki veljajo za banke s sedežem v
Republiki Sloveniji.

(3) Za banko iz prvega odstavka tega člena, ki nepo-
sredno opravlja bančne oziroma druge finančne storitve ve-
ljajo določbe zakonov iz 3. in 4. točke drugega odstavka
tega člena in predpisov, izdanih v zvezi z izvrševanjem teh
določb zakonov.“

13. člen
V prvem odstavku 50. člena se na koncu doda nov

stavek, ki se glasi:
“O nameravanem pregledu poslovanja iz prejšnjega

stavka mora pristojni nadzorni organ države članice predho-
dno obvestiti Banko Slovenije.“

14. člen
V prvem odstavku 51. člena se besede “drugega od-

stavka“ nadomestijo z besedami “tretjega odstavka“, bese-
de “tretjega odstavka“ pa z besedami “drugega odstavka“.

Dodajo se novi tretji do šesti odstavek, ki se glasijo:
“(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena lahko

Banka Slovenije banki države članice oziroma njeni podruž-
nici za kršitve, storjene na območju Republike Slovenije,
izreče tudi prepoved opravljanja bančnih storitev na obmo-
čju Republike Slovenije.

(4) Pred izrekom ukrepa iz tretjega odstavka tega člena
mora Banka Slovenije obvestiti pristojni nadzorni organ dr-
žave članice.

(5) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena
lahko Banka Slovenije banki države članice oziroma njeni
podružnici izreče prepoved opravljanja bančnih storitev na
območju Republike Slovenije, ne da bi predhodno obvestila
pristojni nadzorni organ države članice, če zaradi zaščite
interesov strank banke oziroma njene podružnice oziroma
zaradi zaščite drugih javnih koristi ni mogoče odlašati.

(6) V primeru iz petega odstavka tega člena mora Ban-
ka Slovenije o prepovedi opravljanja bančnih storitev obve-
stiti pristojni nadzorni organ države članice in Evropsko ko-
misijo takoj, ko je to mogoče.“

15. člen
V prvem odstavku 54. člena se za številko “118.“ doda

besedilo “in 122.“
Drugi odstavek 54. člena se spremeni, tako da se

glasi:
“(2) Za tujo banko iz prvega odstavka tega člena oziro-

ma njeno podružnico in za poslovodje te podružnice veljajo
naslednje določbe zakonov in predpisov, izdanih v zvezi z
izvrševanjem teh določb zakonov:

1. določbe 5., 7., 8., 9., 10. in 18. poglavja tega
zakona,

2. določbe drugih zakonov, ki veljajo za banke s sede-
žem na območju Republike Slovenije,

3. v primeru iz tretjega odstavka 55. člena tega zako-
na: določbe 12. poglavja tega zakona.“

16. člen
V tretjem odstavku 59. člena se na koncu dodata nova

6. in 7. točka, ki se glasita:
“6. ministrstvu, pristojnem za finance, v obsegu, kot jih

potrebuje za spremljanje finančnega sistema,
7. pristojnim organom sistema jamstva za vloge v dru-

gih državah.“

17. člen
V 60. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Banka Slovenije mora obveščati Evropsko komisi-

jo tudi o drugih zadevah, ki jih je treba sporočati Evropski
komisiji po določbah pravnega reda Evropske unije.

18. člen
V 69. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Banka Slovenije lahko posamezni banki z odločbo

določi količnik minimalne kapitalske ustreznosti, ki je višji od
količnika iz drugega odstavka tega člena (višji količnik mini-
malne kapitalske ustreznosti), vendar ne višji od 12%, če je
to potrebno zaradi narave, vrste in obsega poslov, ki jih
banka opravlja in tveganj, ki jim je v zvezi s tem izpostavlje-
na. Z odločbo iz prejšnjega stavka Banka Slovenije določi
ukrepe obvladovanja tveganj in druge ukrepe, ki jih mora
banka opraviti, da bi zanjo ponovno začel veljati količnik iz
drugega odstavka tega člena.“

19. člen
V drugem odstavku 70. člena se črta beseda “kratko-

ročne“.

20. člen
V prvem odstavku 71. člena se 1., 2. in 3. točka

spremenijo, tako da se glasijo:
“1. posebnih in splošnih tveganj spremembe cen fi-

nančnih instrumentov,
2. tveganj neizpolnitve nasprotne stranke,
3. tveganj preseganja velike izpostavljenosti na podlagi

trgovanja.“

21. člen
Drugi odstavek 80. člena se nadomesti z novim dru-

gim, tretjim in četrtim odstavkom, ki se glasijo:
“(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena

izpostavljenost banke do posamezne osebe iz prvega od-
stavka 83. člena tega zakona, ne sme presegati 10% višine
kapitala banke.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
izpostavljenost banke do posamezne osebe, ki jo banka
posredno ali neposredno obvladuje, oziroma do osebe, ki jo
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posredno ali neposredno obvladuje ista oseba kot banko,
ne sme presegati 20% kapitala banke.

(4) Vsota vseh izpostavljenosti banke do oseb iz druge-
ga odstavka tega člena ne sme presegati 100% višine kapi-
tala banke.“

V obeh stavkih tretjega odstavka, ki postane peti odsta-
vek, se besede “prvega oziroma drugega“ nadomestijo z
besedami “prvega do četrtega“.

22. člen
Prvi odstavek 83. člena se spremeni, tako da se glasi:
“(1) Osebe v posebnem razmerju do banke so:
1. član uprave banke,
2. član nadzornega sveta banke,
3. prokurist banke,
4. pravna oseba, katere član uprave oziroma nadzor-

nega sveta je oseba iz 1., 2. oziroma 3. točke tega odstav-
ka,

5. fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik
delnic banke, na podlagi katerih ima več kot 5% glasovalnih
pravic oziroma več kot 5% delež v kapitalu banke,

6. pravna oseba, ki ni banka, in ki je posredno ali
neposredno imetnik delnic banke, na podlagi katerih ima
več kot 5% glasovalnih pravic oziroma več kot 5% delež v
kapitalu banke,

7. ožji družinski člani oseb iz 1. do 3. točke in iz
5. točke tega odstavka,

8. član uprave oziroma član nadzornega sveta pravne
osebe iz 6. točke tega odstavka.“

Tretji odstavek se črta.

23. člen
Tretji odstavek 95. člena se spremeni, tako da se glasi:
“(3) Banka oziroma finančni holding je nadrejena druž-

ba drugi družbi (podrejeni družbi) po drugem odstavku tega
člena:

1. če ima večino glasovalnih pravic v drugi družbi, ali
2. če ima pravico imenovati oziroma odpoklicati večino

članov uprave ali nadzornega sveta druge družbe, ali
3. če ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv nad drugo

družbo na podlagi podjetniške pogodbe oziroma na podlagi
drugega pravnega temelja, ali

4. če ima v drugi družbi najmanj 20% glasovalnih pravic
in je bila večina članov uprave ali nadzornega sveta te druž-
be, ki so opravljali to funkcijo v preteklem poslovnem letu in
jo še opravljajo takrat, ko je treba izdelati konsolidirana
poročila, imenovana izključno zaradi izvrševanja glasovalnih
pravic nadrejene družbe, ali

5. če je delničar oziroma družbenik v drugi družbi in če
na podlagi dogovora z drugim delničarjem oziroma družbe-
nikom te družbe nadzoruje večino glasovalnih pravic v tej
družbi, ali

6. če je udeležena v kapitalu druge družbe z najmanj
20%, ali

7. če po oceni Banke Slovenije nadrejena družba na
katerikoli drugi podlagi izvršuje pomemben vpliv na drugo
družbo.“

Peti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
“(5) Pri uporabi 1., 2., 4. in 5. točke tretjega odstavka

tega člena se glasovalnim pravicam oziroma pravicam ime-
novanja in odpoklica, katerih imetnik je nadrejena družba,
prištejejo glasovalne pravice oziroma pravice imenovanja in
odpoklica, katerih imetnik je druga družba, ki je podrejena
nadrejeni družbi, in navedene pravice oseb, ki delujejo za
račun nadrejene družbe.“

V sedmem odstavku se za besedami “držav članic“
dodajo besede “in tujih držav“, besede “podrejenih bank v

bančni skupini“ pa se nadomestijo z besedami “oseb v
bančni skupini“.

24. člen
Prvi odstavek 113. člena se spremeni, tako da se

glasi:
“(1) Notranje revidiranje obsega:
1. pregled in ocenjevanje primernosti in učinkovitosti

sistemov notranjih kontrol,
2. presojo izvajanja in učinkovitosti postopkov z obvla-

dovanjem tveganj ter metodologij ocenjevanja tveganj,
3. presojo sistema ocenjevanja kapitala banke glede

na njeno oceno tveganj,
4. presojo zanesljivosti informacijskega sistema, vključ-

no z elektronskim informacijskim sistemom in elektronskimi
bančnimi storitvami,

5. presojo točnosti in zanesljivosti računovodskih evi-
denc in finančnih poročil,

6. preverjanje popolnosti, zanesljivosti in pravočasno-
sti poročanja v skladu s predpisi,

7. preverjanje skladnosti ravnanja banke s predpisi,
internimi akti in ukrepi, sprejetimi na njihovi podlagi,

8. izvajanje posebnih preiskav.“

25. člen
V četrtem odstavku 118. člena se črta besedilo “in

ministrstvu, pristojnem za finance“.

26. člen
V drugem odstavku 122. člena se na koncu dodajo

besede “ter obseg podatkov, ki jih morajo objaviti podružni-
ce bank, bank držav članic in tujih bank.“

27. člen
V četrtem odstavku 123. člena se besedilo “5., 8., 9.,

10., 12. in 13. poglavja tega zakona“ nadomesti z besedi-
lom “tega zakona, ki se na podlagi prvega odstavka 241.
člena tega zakona uporabljajo za hranilno kreditne službe, in
predpisi, izdanimi na njihovi podlagi, ter določbe drugih
zakonov, ki urejajo poslovanje bank, in predpisi, izdanimi na
njihovi podlagi.“

28. člen
V drugem odstavku 127. člena se na koncu dodata

novi 4. in 5. točka, ki se glasita:
“4. če je banka začela z obširnejšo prenovo informacij-

skih sistemov ali če je banka začela z razvojem nove ponud-
be storitev, ki so pretežno podprte z informacijsko tehnolo-
gijo,

5. o drugih dogodkih, ki lahko vplivajo na varno in
skrbno poslovanje banke.“

29. člen
V 4. točki prvega odstavka 147. člena se za besedo

“razrešen“ dodata besedi “ali odpoklican“.

30. člen
V 156. členu se besedilo “Banke Slovenije oziroma

Republike Slovenije“ nadomesti z besedilom “ki imajo la-
stnosti, določene s predpisom Banke Slovenije iz 154. čle-
na tega zakona.“

31. člen
V 171. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
“(8) Banka Slovenije izvaja tudi nadzor nad osebami, ki

v nasprotju s prepovedjo, določeno v 5. členu tega zakona,



Stran 6066 / Št. 59 / 19. 7. 2001 Uradni list Republike Slovenije

sprejemajo depozite od javnosti. Za nadzor iz prejšnjega
stavka se smiselno uporabljajo določbe prvega do sedmega
odstavka tega člena.“

32. člen
V 174. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena, Banka Slo-

venije pred izdajo odločbe o izredni upravi banki ni dolžna
zagotoviti možnosti, da se izjavi, če je razlog za izredno
upravo okoliščina, da je banka postala nelikvidna.“

33. člen
Črta se tretji odstavek 228. člena.

34. člen
V prvem odstavku 231. člena:
– se črta 3. točka,
– v 11. točki se besedilo “nerevidiranega letnega poro-

čila“ nadomesti z besedilom “nerevidiranih računovodskih
izkazov“,

– v 13. točki se črta besedilo “ali ministrstvu, pristojne-
mu za finance.“

35. člen
V 1. točki prvega odstavka 234. člena se besede

“31. člena“ nadomestijo z besedami “27. člena“.
V 2. točki prvega odstavka 234. člena se za besedo

“iz“ dodajo besede “1. do 3. točke“.

36. člen
V prvem in tretjem odstavku 235. člena se za beseda-

mi “bančne storitve“ doda besedilo “ali sprejema depozite
od javnosti“.

37. člen
Naslov 236. člena se spremeni, tako da se glasi “Krši-

tve oseb v bančni skupini“.
Prvi odstavek 236. člena se spremeni, tako da se

glasi:
“(1) Z denarno kaznijo od 2,000.000 do 20,000.000

tolarjev se za prekršek kaznuje:
1. podrejena družba oziroma nadrejeni finančni hol-

ding v bančni skupini, ki nadrejeni banki v bančni skupini ne
sporoči podatkov, potrebnih za konsolidacijo v skladu s
101. členom tega zakona,

2. pravna oseba iz prvega odstavka 100. člena tega
zakona, ki banki ne posreduje podatkov, potrebnih za kon-
solidacijo poslov oziroma skupin poslov v skladu z drugim
odstavkom 100. člena tega zakona.“

38. člen
Prvi odstavek 241. člena se spremeni, tako da se

glasi:
“(1) Za hranilno kreditne službe se uporabljajo določbe

1., 3. do 13., 17. in 18. poglavja tega zakona, ter drugi
odstavek 227. člena, 228. člen in 229. člen tega zakona.
Za hranilno kreditne službe se smiselno uporabljajo tudi
določbe 18. do 35. člena tega zakona.“

39. člen
Banke, hranilnice oziroma hranilno kreditne službe

morajo uskladiti svoje poslovanje z določbami drugega in
četrtega odstavka 80. člena zakona, kot se spreminjajo z
21. členom tega zakona v treh letih po uveljavitvi tega
zakona.

Od uveljavitve tega zakona dalje banka, hranilnica ozi-
roma hranilno kreditna služba ne sme sklepati novih poslov,
zaradi katerih se bi povečala izpostavljenost banke do posa-
mezne osebe iz prvega odstavka 83. člena zakona kot se
spreminja z 22. členom tega zakona, tako da bi ta presegla
10% višine kapitala banke, ali tako, da bi vsota vseh izpo-
stavljenosti banke presegla 100% višine kapitala banke.

40. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 450-03/95-16/6
Ljubljana, dne 6. julija 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

MINISTRSTVA

3152. Seznam potrjenih domačih sort kmetijskih
rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je
bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji,
ter udomačenih sort kmetijskih rastlin, za katere
je dovoljen promet v Republiki Sloveniji

Na podlagi 29. člena zakona o potrjevanju novih sort,
dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in
gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90 ter
Uradni list RS, št. 86/98 – ZVNSR) ter v zvezi s 4. členom
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I in 45/94) objavlja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

S E Z N A M
potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih
sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena

introdukcija v Republiki Sloveniji, ter
udomačenih sort kmetijskih rastlin, za katere

je dovoljen promet v Republiki Sloveniji

1. V seznam potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in
tujih sort kmetijskih rastlin za katere je bila dovoljena
introdukcija v Republiki Sloveniji, ter domačih in udomačenih
sort kmetijskih rastlin, za katere je dovoljen promet v
Republiki Sloveniji, so vpisane naslednje sorte:
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Vrsta rastlin,  
registrska  
številka  
sorte 

Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

 
����ä,72� 

    

     
Avena sativa L.     
Jari oves     
AVS001 Alf 1996 218 253 
AVS002 Euro 1996 223 13 
AVS003 Expander 1996 223 13 
AVS005 Leanda 1979 44 232 
AVS006 Lord 1995 216 13 
AVS007 Lorenz 1995 32 13 
AVS008 Pram 1996 18 18 
AVS009 Rajac 1987 49  
AVS010 Slavuj 1990 49  
AVS011 SL 8/84-4B 1999 216 232 
AVS012 Valiant 1995 44 232 
     
Fagopyrum esculentum (Moench)    
Ajda     
FAE001 Darina 1995 34 34 
FAE002 Darja 1988 34 34 
FAE003 Rana 60 1995 34 34 
FAE004 Siva 1984 34 34 
     
Hordeum vulgare L. (= H. distichon L. cv. distichon)    
-DUL�GYRYUVWQL�MHþPHQ    
HVJ001 Astor 1991 198 232, 236 
HVJ003 Berta 1995 216 232 
HVJ004 Bonaire 1995 44 232 
HVJ005 Britta 1999 237 13 
HVJ006 Elisa 1996 223 13 
HVJ007 Jaran 1983 198 236 
HVJ009 Magda 1995 44 232 
HVJ010 Marina 1996 218 253 
HVJ023 Orthega 2000 218 232 
HVJ016 OSK 5.76/8-90 2000 198 137 
HVJ031 Roswitha 2000 216 232 
HVJ012 Tina 1995 216 232 
HVJ013 Trojanac 1986 47  
HVJ014 Vihor 1991 160 135 
 
 
 
�3ROQR�LPH�LQ�VHGHå�åODKWQLWHOMD�R]LURPD�]DVWRSQLND�MH�Y�OHJHQGL��NL�MH�VHVWDYQL�GHO�WHJD�VH]QHPD��35,/2*$�,�� 
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Vrsta rastlin,  
registrska  
številka  
sorte 

Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

2]LPQL�GYRYUVWQL�MHþPHQ    
HVO002 Astrid 1995 28 13 
HVO003 Hanna 1998 32 13 
HVO004 Igri 1995 216 232 
HVO006 Mihael 1996 198 232, 236 
HVO008 Rex 1990 198 232, 236 
HVO029 Virgo 2001 266 13 
     
Hordeum vulgare L. ssp. polystichum (Hall.) Schinz et Kell.    
2]LPQL�YHþYUVWQL�MHþPHQ    
HVO010 Antares 1985 112 13 
HVO011 Copia 1995 226 13 
HVO012 GA6A25 1998 97 13 
HVO013 Gotic 1995 84 232 
HVO014 Helga 1998 216 232 
HVO015 Novosadski 313 1987 160 135 
HVO035 Ornella 2001 31 134 
HVO017 Plaisant 1996 97 13 
HVO038 Toskana 2001 216 232 
     
Panicum miliaceum L.    
Proso     
PAM001 %HOR�VWUQLãþQo proso 1989   
PAM002 Biserka 1991 160 135 
PAM003 Kornberško proso = Kornberger 

Mittelfruhe Rispenhirse 
1989 220 13 

PAM004 Rumenka 1991 160 135 
     
Secale cereale L.     
-DUD�Uå     
SCJ001 Petkus 1989 218 232 
     
2]LPQD�Uå     
SCO001 Danko = Dankowskie nowe 1979 62 232 
SCO002 Eho-kurz 1989 223 13 
SCO003 Elect 1999 223 13 
SCO004 Halo 1989 218 232 
SCO005 Marder 1996 218 232 
SCO006 Tetraploidna okta 1967 34 34 
SCO007 Tetraploidni petkus = Tero 1989 218 232 
SCO008 Warko 1999 62 232 
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Vrsta rastlin,  
registrska  
številka  
sorte 

Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

X Triticosecale Wittmack (= Triticum x Secale)    
Ozimna tritikala     
TXO001 Almo 1995 216 232 
TXO002 Binova 1999 111 13 
TXO003 Clercal  1986 112 13 
TXO005 Rtanj 1989 47  
     
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.    
Jara pšenica     
TAJ001 Egon  1996 223 13 
TAJ012 Golin 2001 78 13 
TAJ003 Leda 1986 47  
TAJ014 Leguan 2001 231 232 
TAJ013 Munk 2000 218 232 
TAJ004 Nandu 1999 218 232 
TAJ005 Nevesinjka 1991 160 135 
TAJ008 Remus 1995 28 13 
TAJ010 Vidovica 1986 29 236 

     
Ozimna pšenica     
TAO003 Adela 1999 29 236 
TAO087 AG 5-96 2000 8 232 
TAO001 Alena 1990 29 236 
TAO002 Alidos 1999 237 13 
TAO005 Ana 1988 198 232, 137 
TAO006 Anita 1996 29 236 
TAO007 Atlantis 1998 100 13 
TAO057 Branka 1998 29 236 
TAO010 Brutus 1998 216 232 
TAO069 Celeia 2000 8 232 
TAO011 Danica 1990 160 135 
TAO012 Davorka 1996 29 236 
TAO013 Demetra 1995 198 232, 236 
TAO014 Dinka 1999 29 236 
TAO015 Dolinka 1998 10 232 
TAO016 'åHUGDQND 1986 198 232 
TAO004 Enigma 1999 8 232 
TAO017 Evropa 90 1990 160 135 
TAO018 GK Ledava 1998 91 138 
TAO019 GK Mura 1998 91 138 
TAO020 GK Pinka 1995 91 138 
TAO021 Hubertus 1995 216 232 
TAO022 Justus 1995 216 232 
TAO023 .UDJXMHYþDQND���� 1975 49  
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Vrsta rastlin,  
registrska  
številka  
sorte 

Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

TAO024 Kraljevica 1985 47  
TAO025 Krona 1996 8 232 
TAO026 Lara 1996 8 232 
TAO027 Lenta 1996 8 232 
TAO029 Luna 1999 8 232 
TAO030 Marija 1988 29 236 
TAO031 Marina 1989 29 236 
TAO032 Marinka 1968 136 136 
TAO033 Mihelca 1995 29 236 
TAO034 Mladenka 1996 29 236 
TAO035 Murka 1998 10 232 
TAO036 Olga 1996 29 236 
TAO037 Pahulja 1988 47  
TAO070 Petovia 2000 8 232 
TAO040 Plodna 1996 29 236 
TAO041 Pobeda 1990 160 135 
TAO042 Profit 1995 220 13 
TAO043 Proteinka 1990 160 135 
TAO044 Renan 1998 112 13 
TAO045 Reska 1996 18 18 
TAO046 Rodna 1988 160 135 
TAO048 Soissons 1995 84 232 
TAO049 Srbijanka 1986 49  
TAO050 Srpanjka 1989 198 134 
TAO051 Studenica 1990 49  
TAO053 TakovþDQND 1990 49  
TAO054 Tina 1996 29 236 
TAO055 Toronto 1998 226 13 
TAO056 Zagi 87 1988 187  
TAO058 Zrinka 1988 187  
TAO060 äLWDUND 1985 198 232, 236 
     
Triticum durum Desf.    
Trda pšenica     
TDJ001 Tina 1985 268  
TDJ002 Toma 1988 268  
TDJ003 Windur 1989 218 232 
     
Triticum spelta L.     
 Ozimna pira     
TSO001 Ostro 1999 78 13 
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Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

1.2 KORUZA      
     
Zea mays L.     
Koruza     
FAO 100     
ZEA221 Achat 2000 145 143 
ZEA001 Aura 1996 207 13 
ZEA006 $OMDå� �%F���� 1995 29 236 
ZEA002 Bc 133 1996 29 236 
ZEA003 Bc 175 1986 29 236 
ZEA005 Bc 191 1978 29 236 
ZEA157 Bc 202 2000 29 236 
ZEA007 Dk 196 1999 94 13 
ZEA008 Impact 1997 145 143 

ZEA009 Lj-180 1996 34 34 

ZEA010 Rana 17 1996 29 236 

ZEA011 Rana 19 1996 29 236 

ZEA012 ZPTC 110 1988 116 146 

ZEA013 ZPTC 150 1999 116 146 

ZEA014 ZPTC 196 1980 116 146 

ZEA015 ZPTC 198 1985 116 146 

     

FAO 200     

ZEA016 Alberta 1997 189 190 

ZEA017 Bahia 1996 335 333 

ZEA018 Banguy 1998 233 13 

ZEA019 Bc 222  1990 29 236 

ZEA020 Bc 278 1984 29 236 

ZEA160 Bc 262 2000 29 236 

ZEA023 Cesar 1999 335 333 

ZEA241 Defi 2001 282 143 

ZEA201 DK 210 2000 94 13 

ZEA026 DK 250 1996 207 13 

ZEA027 Elita 1998 189 190 

ZEA028 ETA 272  1984 29 236 



6WUDQ��������JW������������������� 8UDGQL�OLVW�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�

  

Vrsta rastlin,  
registrska  
številka  
sorte 

Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

ZEA029 Etendard 1999 145 143 

ZEA030 Fanion 1996 145 143 

ZEA031 Galice 1998 145 143 

ZEA032 Helga 1991 189 190 

ZEA195 Junior 295 2000 56 232 

ZEA022 Leon = Bc 288 B 1991 29 236 

ZEA033 LG 22.44 1996 151 13 

ZEA263 LG 22.75 2001 151 13 

ZEA034 LG 22.76 1997 151 13 

ZEA271 LG 22.99 2001 151 13 

ZEA036 LJ 275 t 1973 34 34 

ZEA038 Lotus 1996 233 13 

ZEA039 Marlis 1995 54 13 

ZEA040 Matilda 1996 189 190 

ZEA289 Nairobi 2000 150 13 

ZEA041 Nobilis 1996 54 13 

ZEA042 Notoa 1998 335 333 

ZEA043 NS 288 1987 160 135 

ZEA044 NSSC 201 1985 160 135 

ZEA046 OsSK 247 1978 198 232, 236 

ZEA047 OsSK 282 1991 198 232, 236 

ZEA396 PR38F26 = Adelfia 2000 189 190 

ZEA385 PR38F70 = Benicia 2000 189 190 

ZEA347 PR39K24 2001 189 190 

ZEA381 PR39K38 = Valuta 2000 189 190 

ZEA349 PR39N72 2001 189 190 

ZEA350 PR39Z40 2001 189 190 

ZEA048 ZPSC 299 1987 116 146 

ZEA049 ZPTC 244 1991 116 146 

ZEA050 ZPTC 256 1987 116 146 
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FAO 300     

ZEA146 Anjou 292 2000 150 232 

ZEA051 Anjou 305 1997 152 13 

ZEA138 Anjou 400 2000 150 232 

ZEA053 Artemis 1996 54 13 

ZEA054 Bc 308 E  1990 29 236 

ZEA056 Bc 318 1984 29 236 

ZEA057 Bc 3786 1991 29 236 

ZEA242 Chambord 2001 282 143 

ZEA058 Clarica 1997 189 190 

ZEA059 DK 300 1998 94 13 

ZEA209 DK 312 2000 67 13 

ZEA325 DK 314 2000 94 13 

ZEA060 DK 371 1996 207 13 

ZEA061 Domingo 1995 145 143 

ZEA063 Fant 36 1991 29 236 

ZEA064 Gaucho 1996 145 232 

ZEA065 Gregor 1998 145 143 

ZEA066 Hardis 1996 54 13 

ZEA067 Jaspe 1996 150 13 

ZEA218 Jordan 2001 151 13 

ZEA186 Kanada 2000 335 333 

ZEA188 Kincs 2000 335 333 

ZEA220 Krib 2001 67 13 

ZEA231 Laureat 2000 145 143 

ZEA068 LG 22.98 1997 151 13 

ZEA069 LG 23.06 1998 151 13 

ZEA070 LG 23.10 1996 151 13 

ZEA266 LG 23.80 2001 151 13 

ZEA071 Medimurec 38  1987 29 236 

ZEA244 Mesnil 2001 282 143 

ZEA245 Moissac 2001 282 143 
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Vrsta rastlin,  
registrska  
številka  
sorte 

Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

ZEA073 Monalisa 1998 189 190 

ZEA074 Monessa 1998 189 190 

ZEA075 Nandou 1998 233 13 

ZEA240 Nicco 2001 282 143 

ZEA076 NS 375 1991 160 135 

ZEA077 Occitan 1998 335 333 

ZEA300 Occitan Sumo 2000 335 333 

ZEA078 OsSK 332 1990 198 236, 134 

ZEA079 OsSK 382 1989 198 232, 236 

ZEA080 Pactol 1998 335 333 

ZEA292 Pactol Sumo 2000 335 333 

ZEA081 Peso 1999 335 333 

ZEA361 PR37H24 2001 189 190 

ZEA082 PR37M81 = Reseda 1999 189 190 

ZEA363 PR38A24 2001 189 190 

ZEA388 PR38P05 2001 189 190 

ZEA362 PR38T27 2001 189 190 

ZEA246 Puli 2001 282 143 

ZEA229 Queen 2000 145 143 

ZEA083 Raissa 1995 189 190 

ZEA084 Sze SC 361 1998 91 138 

ZEA085 ZPSC 314 1991 116 146 

ZEA086 ZPTC 349 1990 116 146 

ZEA087 ZPTC 369 1990 116 146 

     

FAO 400     

ZEA276 Alidona 2000 150 13 

ZEA147 Anjou 450 2000 150 232 

ZEA088 Bc 408 B 1991 29 236 

ZEA089 Bc 408 E 1987 29 236 

ZEA090 Bc 462 1999 29 236 

ZEA091 Bc 488 B 1991 29 236 
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ZEA094 Danella 1998 189 190 

ZEA207 DK 475 2001 67 13 

ZEA095 DK 493 1997 67 13 

ZEA096 Evelina 1997 189 190 

ZEA097 Furio 1995 335 333 

ZEA299 Furio Sumo 2000 335 333 

ZEA251 Garbure 2001 282 143 

ZEA098 Jumbo 48 1996 29 236 

ZEA099 LG 23.50 1995 151 13 

ZEA275 LG 24.50 2000 150 13 

ZEA102 Matea 1998 189 190 

ZEA103 NS 420 = NSSC 420 1988 160 135 

ZEA104 NSSC 444 1985 160 135 

ZEA105 3ULPRå 1999 29 236 

ZEA390 PR37M34 2001 189 190 

ZEA107 Stira 1996 189 190 

ZEA108 ZPSC 415 1989 116 146 

ZEA109 ZPTC 404 1987 116 146 

ZEA110 ZPTC 489 1991 116 146 

     

FAO 500     

ZEA111 Bc 592 1985 29 236 

ZEA112 BC 5982 1996 29 236 

ZEA113 Coralba 1998 189 190 

ZEA394 Eleonora 2000 189 190 

ZEA115 Etalon 1996 335 333 

ZEA228 Luce 2001 282 143 

ZEA116 NS 514 = NSSC 514 1988 160 135 

ZEA367 PR34A92 2001 189 190 

ZEA119 ZPSC 539 1989 116 146 

ZEA120 ZPSC 599 1990 116 146 
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Vrsta rastlin,  
registrska  
številka  
sorte 

Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

FAO 600     

ZEA121 Bc 66-61 1973 29 236 

ZEA122 Bc 678 1989 29 236 

ZEA127 Pregia 1999 189 190 

ZEA397 Triana 2000 189 190 

ZEA128 ZPSC 677 = ZPSC 607 1990 116 146 

     

FAO 700     

ZEA130 Bc 788 1978 29 236 

ZEA131 ZPSC 704 1979 116 146 

ZEA133 ZPSC 716 1988 116 146 

ZEA134 ZPSC 734 1985 116 146 

     
1.3 KRMNE RASTLINE     

     

Agrostis canina L.     

Pasja šopulja     

AGC001 Avanta 1984 86 232 

     

Agrostis gigantea (Roth) (= Agrostis alba L.)    

Orjaška šopulja, bela šopulja    

AGG001 Bela 1984 136 232 

     
Agrostis stolonifera L.    

PlazeþD�ãRSXOMD     

AGS001 Kromi 1997 72 34 

     

Agrostis tenuis Sibth. (= Agrostis capillaris L.)    

Tankolistna šopulja, lasasta šopulja    

AGT001 Allure 1984 86 232 

AGT002 Highland 1984 175  

AGT003 Frank 1999 45 232 

AGT004 Golfin = Golf 1999 86 232 
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Alopecurus pratensis L.    

7UDYQLãNL�OLVLþML�UHS    

AOP001 Alko 1999 28 13 

     

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl.    

Visoka pahovka     

ARE004 Arone 1999 225 13 

ARE002 Sora 1984 136 232 

ARE003 Wena  1989 205 232 

     

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. rapacea Koch.     

Krmna pesa     

BTR002 Brigadier  1979 126 232 

BTR003 Kiwi 1997 145 143 

BTR005 /XGEUHãND�åXWD 1998 9 232 

BTR006 Monobomba 1998 126 3 

BTR009 Peramono 1998 145 143 

BTR011 Remlinger 1987 145 143 

BTR012 Rossa mammouth 1989 53  

BTR013 Zentaur  1987 154 232 

     

Brassica napus L. var. napus (B. napus L. ssp. napus)    

.UPQD�RJUãþLFD     

BRN001 Akela 1997 86 232 
BRN006 Arista 2000 282 143 
BRN003 Petranova 1988 218  
BRN004 Starška = Starška krmQD�RJUãþLFD 1989 137  
     

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell.    

Krmni ohrovt     

BRM001 Grüner Angeliter = Zeleni angeliter  1973 17  

BRM002 Maksimirski visoki 1987 29 236 
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Vrsta rastlin,  
registrska  
številka  
sorte 

Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

Brassica napus L. ssp. rapifera Metzg.     

(= Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.)    

Podzemna koleraba, kavla    

BRI001 Bangholm = Bangholm wilby otofte, Purple 
king 

1989   

BRI002 Gransa 1982 224 232 

BRI003 Hofmanova rumena = Hoffman's gelbe  1989 232 232 

BRI004 Rumena maslena 1989 232 232 

     

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs    

Krmna repica     

BRL001 Perko PVH 1974 145 143 

     

Brassica rapa L. var. rapa    

StrnišþQD�UHSD     

BRP001 Kranjska okrogla  1989 232 232 

BRP002 Kranjska podolgovata 1995 232 232 

BRP003 9DUDåGLQVND�UHSD 1989   

     

Bromus L.     

Stoklasa     

BOM001 Lubro 1991 112  

     

Cynosurus cristatus L.    

Navadni pasji rep     

CYC001 Cynora 1984 86 232 

CYC002 Southland 2000 161 13 

     

Cynodon dactylon (L.) Pers    

Prstati pesjak     

CYD001 Common 1984 86 232 
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Cichorium intybus L. var. sativus Bischoff    

.UPQL�UDGLþ     

CCS001 0DJGHEXUãNL�UDGLþ� �0DJGHEXUJHU 1989 232 232 

     

Dactylis glomerata L.    

Pasja trava     

DAG001 Baraula 1979 26 232 

DAG002 Fala 1979 243 232 

DAG005 Kopa 1974 136 232 

DAG006 Lidaglo 1997 71 232 

DAG009 Tandem 2000 25 13 

     

Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek (= D. carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Arcang. 

Krmno korenje     

DAC001 Ljubljansko rumeno  1989 232 232 

DAC002 Lobbericher = Jaune de Lobberich 1996 234 193 

DAC003 Semor 1995 232 232 

     

Festuca arundinacea Schreber    

Trstikasta bilnica     

FEA001 Arpa 1997 45 232 

FEA002 Barcel 1997 26 232 

FEA003 Cochise 1997 72 34 

FEA004 Emperor 1999 86 232 

FEA005 Finelawn 1 1997 72 34 

FEX001 Hykor 2001 86 232 

FEA007 Loka 1997 136  

FEA008 Mustang 1999 86 232 

FEA010 Ondine 1991 112  

FEA011 Skarpa 1990 154 232 

     



6WUDQ��������JW������������������� 8UDGQL�OLVW�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�

  

Vrsta rastlin,  
registrska  
številka  
sorte 

Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

Festuca ovina L. spp. tenuifolia (Siebth.) Dum.    

Tankolistna ovþMD�ELOQLFD    

FEO001 Mecklenburger 1984 167 232 

FEO002 Pamela 1997 72 34 

FEO003 Ridu 1997 72 34 

FEO004 Serra 1999 86 232 

FEO005 Spartan 1999 86 232 

     
Festuca pratensis Huds.    

Travniška bilnica     

FEP001 Bartran 1997 26 232 

FEP002 Belimo 1977 159  

FEP003 Fiola 1997 86 232 

FEP004 Jabelska  1989 136 232 

FEP005 K-21 1986 46  

FEP010 Laura 2000 72 34 

FEP011 Leopard 2000 28 13 

FEP006 5RåQD 1997 34 34 

FEP007 SK 6 1989 154 232 

FEP008 Skra 1990 154 232 

     
Festuca rubra L. ssp. fallax (Thuill.) Hayek (= F. rubra ssp. commutata )   

âRSDVWD�UGHþD�ELOQLFD    

FER001 Barfalla 1984 26 232 

FER002 Koket 1984 159 232 

FER003 Medina 1997 72 34 

FER004 Menuet 1984 86 232 

FER005 Napoli 1997 72 34 

FER006 Southport 1999 86 232 

FER007 Suzette 1997 72 34 

FER008 Tamara 1997 72 34 

FER009 Tatjana 1997 72 34 
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Festuca rubra L. ssp. vulgaris (Gaud.) Hayek    

5GHþD�ELOQLFD     

FER010 Jasna 1984 136 232 

FER011 Echo 1997 72 34 

FER012 Gondolin 1999 72 34 

FER013 Kos 1974 107 232 

FER014 Laxton 1997 72 34 

FER015 Pernille 1997 72 34 

FER016 Sonnet 1984 86 232 

     

Lolium multiflorum Lam. (= L. multiflorum var. italicum (A. Br.) Beck.)   

Mnogocvetna ljuljka    

LOM001 Avance  1983 108 232 

LOM002 Barmultra 1979 26 232 

LOM003 Bartissimo 1997 26 232 

LOM004 Barverdi 1997 26 232 

LOM018 Bellem 2001 86 232 

LOM019 Bofur 2000 72 34 

LOM020 Danergo 2000 72 34 

LOM007 Draga 1984 136 232 

LOM008 Gordo 1997 86 232 

LOM025 Laška 2001 136 136 

LOM011 Lipo 1999 71 13 

LOM012 Lolita 1984 178 232 

LOM013 Lotos 1987 107 232 

LOM014 Pollanum 1977 71 232 

LOM015 Serenade 1997 126 3 

LOM016 Tetraflorum 1977 86, 126 232, 3 

LOM017 Vertyl 1997 207 3 
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Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

Lolium x boucheanum Kunth (= Lolium x hybridum Hausskn.)     

2OGHQEXUãND�OMXOMND��VNULåDQD�OMXOMND    

LOB001 Esga 1990 107 232 

LOB002 Gazella 1998 71 232 

LOB004 Gumpensteiner = Ligunda 2000 25 13 

     

Lolium perenne L.     

7USHåQD��DQJOHãND��OMXOMND    

LOP001 Barlet 1995 26 232 

LOP002 Barvestra 1979 26 232 

LOP003 Bravo 1997 266 34 

LOP015 Herbie 2000 159 121 

LOP004 Ilirka 1974 136 232 

LOP005 Juventus 1997 72 34 

LOP006 Leonardo 1999 86 232 

LOP016 Montando 2000 159 121 

LOP008 Naki 1989 108 232 

LOP028 Napoleon 2000 72 34 

LOP030 Pimpernel 2000 72 34 

LOP009 Sakini 1997 72 34 

LOP010 Salem 1987 72 34 

LOP011 Score 1997 72 34 

LOP012 Sprinter 1984 72 34 

LOP013 Taya 1997 72 34 

LOP033 Tetramax 2000 72 34 

LOP014 Tivoli 1997 72 232 

LOP034 Trani 2000 72 34 

     

Lotus corniculatus L.    

Navadna nokota     

LTC001 Bokor 1986 47  

LTC002 Butmirka 1986 29 236 
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LTC004 Oberhaunstädter 1999 93 13 

LTC006 Rocco 2001 86 232 

LTC005 Zora 1986 47  

     

Lupinus albus L.     

Bela sladka lupina     

LUA001 Nyirsegi  1990 64  

     

Medicago sativa L. ssp. sativa    

Lucerna     

MES001 Bistra 1999 34 34 

MES026 Daisy 2000 72 34 

MES003 Derby 1991 26 232 

MES004 Elga 1973 4  

MES005 Europe  1977 84 232 

MES009 Mirna 1986 29 236 

MES011 NS-Slavija 1990 160 135 

MES012 Orca  1977 43  

MES014 OsijeþDQka 89 1990 198 232 

MES015 2VLMHþND��� 1989 198 232 

MES017 OsiMHþDQND��� 1988 198 232 

MES018 2VLMHþND��� 1989 198 232 

MES019 Posavina 1991 29 236 

MES020 Resis 1990 203 232 

MES021 Sitel 1991 26 232 

     

Phacelia tanacetifolia Benth.    

Facelija     

PHT001 Balo 1999 86 232 

PHT002 Blanca 1984 86 232 

PHT003 NS-Facelija 1984 160 135 
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Phleum pratense L.    

7UDYQLãNL�PDþML�UHS    

PLP001 Bart  1979 26 232 

PLP002 Bilbo 1997 72 34 

PLP008 Comtal 2001 159 121 

PLP003 Foka 1989 107 232 

PLP004 Krim 1974 136 232 

PLP005 Lirocco 1998 71 13 

PLP007 Teno 1997 72 34 

     
Pisum sativum L. (partim)    

Krmni grah     

PIK001 Ascona 1995 44 232 

PIK002 Helia 1990 200  

PIK003 Maja 1999 72 34 

PIK004 Maksimirski bijeli 1987 29 236 

PIK007 Poneka 1977 88  

PIK008 Progreta 1988 204  

PIK009 Sobel 1999 72 34 

PIK010 Solara 1995 44 232 

PIK011 Tara 1986 192  

PIK012 Timo 1988 248  

     
Poa annua L.     

Enoletna latovka     

POA001 Bokora 1984 212 232 

     
Poa pratensis L.     

Travniška latovka     

POP001 Balin 1997 72 34 

POP002 Beata 1987 119 232 

POP003 Berbi 1977 167 232 

POP004 Compact 1997 72 34 
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POP005 Conni 1997 72 34 

POP006 Menina 1997 136 136 

POP007 SK 46  1989 154 232 

POP008 Slezanka 1999 86 232 

POP009 Wembley 1997 72 34 

     
Poa pratensis L. spp. angustifolia (L.) Hayek    

Ozkolistna latovka     

 POP010 Baron 1979 26 232 

     
Poa trivialis L.     

Navadna latovka     

POT001 Dasas 1997 72 34 

POT002 Polis 1984 126 3, 232 

     
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.    

Oljna redkev     

RAO005 Final 2001 86 232 

RAO001 Radical 1999 86 232 

RAO002 Rauola  1974 35  

RAO003 Renova 1999 145 143 

RAO004 Toro 1999 86 232 

     
Sorghum sudanense Stapf.    

Sudanska trava     

SRS001 Piper  1989 264  

SRS002 Savana 1989 265  

SRS004 Susu 1997 86 232 

     
Trifolium alexandrinum L.    

Aleksandrijska detelja    

TRA001 Lilibeo 1984 118 232 

TRA002 Winner 2000 86 232 
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Trifolium incarnatum L.    

Inkarnatka     

TRI001 Inkara 1980 136 232 

     

Trifolium pratense L.    

ýUQD�GHWHOMD     

TRP002 Kvarta 1997 177 232 

TRP005 Poljanka 1971 136 232 

TRP012 Rajah 2000 72 34 

TRP006 Reichersberger  1989 216 232 

TRP007 Start 1982 178 232 

TRP008 Temara 1984 81 232 

TRP009 Ulka 1990 206 232 

TRP010 Viola 1974 17  

TRP011 äLYD 1986 136 232 

     

Trifolium hybridum L.    

Švedska detelja, hibridna detelja    

TRH002 Aurora 2001 40 13 

TRH001 Hytra = Tetra  1984 248 232 

     

Trifolium repens L.    

3OD]HþD�GHWHOMD��EHOD�GHWHOMD    

TRR004 Jura 2000 86 232 

TRR001 Milka = Pajbjerg milka, Angeliter milka, 
Milka pajbjerg 

1989 72  

TRR005 Milkanova 2000 72 13 

TRR002 Regal  1985 14  

TRR003 Rivendel 1997 72 34 
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Trifolium resupinatum L.     

Perzijska detelja, zasukanocvetna detelja    

TRS001 Accadia  1984 86 232 

     
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.    

Rumenkasti ovsenec    

TSF001 Trisett 51 1999 225 13 

     
Vicia faba L.     

Krmni bob     

VFK001 Grot 1990 107 232 

VFK002 Inovec 1986 241 232 

VFK003 Kornberški = Kornberger Kleinkörnige 1989 220  

VFK004 Soravi 1988 112  

     
Vicia sativa L.     

Navadna grašica     

VIS005 Ebena 2000 86 232 

VIS001 Jaga 1979 107 232 

VIS004 2YþHSROVND 1989 268  

     
Vicia villosa Roth.     

Kosmata ozimna grašica, kuštrava grašica    

VIV001 Poppelsdorfer  1989   

     
     
1.4 VRTNINE     

     
Allium ascalonicum L. (= A. cepa L. var. ascalonicum Backer)    

Šalotka     

ALA001 Jersejska šalotka = Echalote de Jersey  1989   

ALA003 Kozjanka 2000 232 232 

ALA002 Pohorka 1996 232 232 
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Allium cepa L. var. cepa    

ýHEXOD     

ALC001 Aldato (F1) 1996 213 232 

ALC002 Autumn Keeper (F1) 1989 55  

ALC003 Banko 1991 337 328 

ALC004 Belokranjka 1984 34 232 

ALC005 Braunschweiger = Brunswijker, 
Dunkelblutrote 

1996 234 193 

ALC006 Centurion (F1) 1996 30 11 

ALC007 Daytona (F1) 1996 30 11 

ALC008 Holandska rumena = Stuttgarter Riesen, 
Stuttgart, Giant, Stuttgart, Gigante di 
Stoccarda, Stuttgarter 

1989 130  

ALC009 Hyduro (F1) 1979 30 11 

ALC010 Hygro (F1) 1979 30 11 

ALC011 Hyper (F1) 1979 30 11 

ALC012 Istrska rdeþD� �,VWDUVNL�OMXELþDVWL� 1989   

ALC013 ,VWUVND�UXPHQD� �,VWDUVNL�åXWL 1989   

ALC015 3UL]UHQVNL� �'RPDþL�SRJDþDU��.RODþDU 1989   

ALC016 Pompei = Merveille de Pompei, Blanca de 
Pompei, Precocoissima di Pompei, 
Allervroegste Wonder 

1989 65  

ALC017 PtujskD�UGHþD 1989 232 232 

ALC018 Radar 1996 30 11 

ALC019 Red Baron 1997 30 11 

ALC028 Sonesta 2001 337 328 

ALC020 Srebrnjak junijski = Bianca di giugno, 
Giugnese, White Italian, Gros plat d'Italie, 
Blanca grande plato de Italia, Precoce 

1989 65  

ALC021 Srebrnjak majski = Bianca di maggio, Le 
Reine, Blanca de la Reina, Maggiaiola, 
Regina, Tres hatif de la Reine, Weisse 
Konigin, White Queen, White Kkoningin, 
Konigin, De la reina, The Qeeen 

1989 232 232 

ALC022 Sturon 1979 337 328 

ALC027 Tamara 2001 30 11 

ALC023 Tera 1996 232 232 



Uradni list Republike Slovenije Št. 59 / 19. 7. 2001 / Stran 6089 

 

Vrsta rastlin,  
registrska  
številka  
sorte 

Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

ALC024 White Lisbon = Gros, Bianca di Lisbona, 
Blanc de Lisbona, Lissabon, Witte van 
Lisabon, Lisbona, Cipollotto bianco, Blanca 
de Lisboa 

1989   

ALC025 äLWDYVND� UXPHQD�  � =LWWDXHU� JHOEH�� *LDQW�
Zittau, Geant de Zittau, Zittauer, Zittauer 
Kaempe 

1989 224 232 

     

     

Allium fistulosum L.    

Zimski luk     

ALF001 Parade 1996 30 11 

     

Allium porrum L.     

Por     

ALP001 Alaska = Blauwgroene Winter, Libertas, 
Blaugrüner Winter, Bleu d'hiver, Bluegreen 
Winter 

1989   

ALP002 Ardea 1996 83 267 

ALP003 Bandit  1996 30 11 

ALP012 Blauwgroene Herfst = Tadorna 2000 83 267 

ALP004 Derrick 1989 30 11 

ALP005 Domaci dolgi = Starozagorski kamuš, 
Kamuš 

1989 232 232 

ALP006 Favorit 1990 268  

ALP013 Herfstreuzen 3 = Firena 2000 83 267 

ALP007 Jolant 1996 30 11 

ALP008 Karentan = Carentan, Monstrueux de 
Carentan, Verde de Carentan 

1989 232 232 

ALP014 Lincoln 2001 30 11 

ALP016 Longina 2001 337 328 

ALP009 Lungo d'inverno 2 = D'hiver 2, Siegfried 2, 
Winterreuzen 2, Gigante d'inverno 2, Du 
Bouchet 2, S. Silvestro 2, Gigante de 
invierno 2, Yates Empire 

1996 234 193 

ALP010 Merlin  1996 30 11 

ALP011 Slon = D'Elbeuf, Elefant, Olifant, Elefante, 
Elboeuf, Mostruoso di Elbeuf, Monstreux 
d'Elbeuf 

1989 232 232 
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Allium sativum L. var. sativum    

ýHVHQ     

ALS001 'RPDþL�MDUL 1989   

ALS002 'RPDþL�R]LPQL 1989   

ALS003 Novosadski jari 1989 160 135 

ALS004 Piros 1988 48 232 

ALS005 Ptujski jesenski 1989 232 232 

ALS006 Ptujski spomladanski 1989 232 232 

ALS007 Sedef 1988 48 232 

     

Allium schoenoprasum L.    

Drobnjak     

ALH001 Welta  1989 232 232 

     
Apium graveolens L.     

Belušna zelena - belilna zelena    

APG001 Giant Pascal = Groene Pascal, Gigante 
Pascal, Verde Pascal, Pascal, Verde de 
Pascua, De Talos, Lleno de Pascua, Plein 
blanc Pascal 

1989 210  

APG002 Latham = Chatteris, Lathom Self Blanching 1989 162  

APG003 Utah 52.70 = Tall Utah 52/70, Utah 5270 
R, Tall Utah 5270 H, Tall Utah 5270 R 

1989 184  

     
Gomoljna zelena     

APG004 Brilliant 1996 30 11 

APG005 Diamant 1996 30 11 

APG006 Dolvi 1979 42  

APG007 Luna (F1) 1996 30 11 

APG008 Nemona 1989 30 11 

APG009 Praška = Prager Reuzen, Prager Riesen, 
Praški orijaš, Praški, De Cabeca, Gigante di 
Praga, Giant Prague, Gigante friulano 
Volltreffer 

1989 204  

APG012 Ibis 2000 130 267 

APG013 Kojak 2000 130 267 
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Listna zelena     

APG011 Navadna listna = Gewone Snij, 
Gewöhnliche Schnitt, A couper commun, 
Cutting Celery, Grove Struik, Lange Bos, 
Nunhemer Bos, Verde da taglio, 
Westlandse, A couper, Da taglio  

1989   

     

Asparagus officinalis L. var. officinalis    

Vrtni beluš, špargelj    

ASO001 Argenteuil = Precoce d'Argenteuil, Vroege 
van Argenteuil, Primaticcio d'Argenteuil  

1989 232 232 

ASO002 Braunschweiger = Roem van Braunswijk, 
Ruhm von Braunschweig 

1989 224 232 

ASO003 Mary Washington = Mary Washington-
500W 

1989 232 232 

     
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris (= B. vulgaris var. conditiva Alef.)   

5GHþD�SHVD     

BTC001 Action (F1) 1996 30 11 

BTC002 Bikor 1973 30 11 

BTC013 Bikores 2000 30 11 

BTC003 Cylindra 1996 232 232 

BTC004 Detroit = De Detroit améliorée, Rote Kugel, 
Detroit dark red 2, Perfect 2, Tonda a 
globo, Globe, Globo rojo, Kogel, Perfect, 
Palla rossa, Good for All, Model Red 
Globe, Noire ronde hative  

1989 232 232 

BTC005 Egiptovska = D'Egypte, Egyptian Turnip 
Rooted, Noire d'Egypte, Paonazza d'Egitto, 
Ägyptische Plattrunde, Egyptische 
Platronde, Aplastada de Egipto, Egitto 
migliorata  

1989   

BTC006 Mobile 1996 30 11 

BTC007 Nero 1996 213 232 

BTC008 Pablo (F1) 1997 30 11 

BTC009 Unik 1991 59  

BTC010 Warrior (F1) 1996 52 232 

BTC011 Wodan (F1) 1996 30 11 
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Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla DC.    

Mangold, blitva     

BTV001 Bionda da taglio triestina = Biondissima di 
Trieste, Bionda da taglio, Blonde Gewone 

1997 235 105 

BTV002 Lukullus = Lucullus, Blonde frisée 
Lucullus, Lucullo  

1989   

BTV003 Srebrnolistni mangold = Srebrnolistna 
blitva, Large ribbed dark green, Verde a 
costa larga argentata, White silver, Zilver, 
Donkergroene Gladde Witribbige, Verde a 
costa bianca, Verde de penca blanca, Verte 
a carde blanche  

1989 232 232 

BTV004 Temnozeleni mangold = Grüner Schnitt, 
Groene Gewone, Liscia verde da taglio, 
Perpetual Spinach, Erbette, Da taglio foglia 
verde liscia, Verde da taglio, Verde de 
cortar 

1989   

      
Brassica oleracea L. ssp. oleracea L. convar. caulorapa (DC.) Alef. var. gongylodes L.   

Kolerabica     

BRY013 Avanti F1 2000 130 267 

BRY001 Bocal (F1) 1997 83 267 

BRY002 Delikates bela = Delikatess weisser, 
Delicatezza bianco, Delikatesse hvid, 
Delikatess Witte  

1989 76  

BRY003 Delikates modra = Delikatess blauer, 
Delicacy Purple, Delicatezza violetto, 
Delicadeza morada  

1989 42  

BRY004 Dunajska bela = White Vienna, Di Vienna 
bianco, Wener Witte, Early white Vienna, 
Green Vienna, Wiener hvid, Wiener 
weisser Glas, Witte van Wenen, Branco de 
Viena 

1989 65  

BRY005 Dunajska modra = Purple Vienna, Di 
Vienna violetto, Wener Blauwe, Early 
purple Vienna, Violet van Wenen, Roxo de 
Viena  

1989 65  

BRY006 Frühweiss 1986 224 232 
BRY007 Goliat bela = Goliath Green 1989 65  
BRY008 Kolpak (F1) 1989 30 11 
BRY009 Komet (F1) 1989 30 11 
BRY010 Korist (F1) 1996 30 11 
BRY011 Superschmelz  1985 130  
BRY012 Trero 1989 214  
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Brassica oleracea L. ssp. oleracea convar.acephala (DC.) Alef.    

Kodrolistni ohrovt     

BRH001 Kodrolistni = Halbhoher grüner Krauser, 
Halvhoj kruset, Vert demi-nain 

1989   

     

Brassica oleracea L. ssp. oleracea convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.   

CvetaþD     

BRB002 Aprilex 1985 337 328 

BRB003 Ardego (F1) 1996 83 267 

BRB004 Arfak (F1) 1996 213 232 

BRB005 Artemis (F1) 1996 21 193 

BRB006 Baco (F1) 1996 213 232 

BRB007 Coleman 1996 30 11 

BRB029 Cortes 2001 337 328 

BRB008 Erfurtska = Erfurter, Erfurt, D'Erfurt, Early 
snowball X, Erfurter Zwerg, Palla di neve 
X, Snowball X, Suprimax, Bola de nieve X, 
Palla di neve 

1989 208  

BRB009 Fargo (F1) 1996 30 11 

BRB011 Fremont (F1) 1996 213 232 

BRB012 Idol 1989 125  

BRB013 Lateman 1996 30 11 

BRB014 Malimba (F1) 1996 213 232 

BRB015 Marchpast = Walcheren Winter 3, Armado 
abril  

1989 238  

BRB016 Master 1989 125  

BRB032 Montano 2001 337 328 

BRB017 Nautilus (F1) 1996 52 232 

BRB018 Nedcha (F1) 1989 213 232 

BRB019 Plana (F1) 1996 213 232 

BRB020 Saphire 1991 101 232 

BRB021 Shannon (F1) 1997 30 11 

BRB022 6QHåQD�NHSD� �6QRZEDOO�$��%ROD�GH�QLHYH�
A 

1989 208  

BRB024 Tolmu (F1) 1987 125  

BRB025 Torina 1996 30 11 
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BRB026 Ultra (F1) 1996 21 193 

BRB027 White Ball 1991 337 328 

BRB028 White Fox 1985 337 328 

     
Brassica oleracea L. ssp. oleracea convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck   

Brokoli     

BRC001 Calabrese = Groene Calabrese, Verde 
calabrese, Vert Calabrais, Calabrais 

1996 234 193 

BRC002 Corvet (F1) 1987 213 232 

BRC003 Fiesta (F1) 1997 30 11 

BRC004 Kermit (F1) 1996 30 11 

BRC005 Lord (F1) 1996 21 193 

BRC007 Montop 2001 337 328 

BRC006 Regilio (F1) 1997 83 267 

     

Brassica oleracea L. ssp. oleracea convar. capitata (L.) Alef. var. capitata f. alba DC.  

Belo zelje     

BRA001 Alladin (F1) 1996 30 11 

BRA002 Almanac (F1) 1996 30 11 

BRA003 Amager = Amager hochstrunkig, Amager 
hoj 

1989   

BRA004 Atleta (F1) 1988 30 11 

BRA005 Atria (F1) 1996 213 232 

BRA006 Bartolo (F1) 1996 30 11 

BRA007 Bravo (F1) 1996 52 232 

BRA008 Brunšviško = Braunschweiger, 
Brunswijker, Brunswick, Brunswiger, 
Boston, De Brunswick, De Boston, Early 
Drumhead, Early flat Dutch 

1989   

BRA009 Carlton (F1) 1996 30 11 

BRA010 Cecile (F1) 1996 30 11 

BRA011 Delphi (F1) 1989 213 232 

BRA012 Delus (F1) 1996 213 232 

BRA013 Destiny (F1) 1996 30 11 
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BRA014 Ditmar = Gouden Akker, Dithmarscher 
Früher, Dithmarscher Treib, Golden Acre, 
Erste Oogst, Juni Riesen, Dithmarscher 
Forcing, Tidlig Ditmarsker, Alpha, June 
Giant, Primo, Acre d'or 

1989 224 232 

BRA015 Dumas (F1) 1996 213 232 

BRA016 Emona 1979 136 232 

BRA067 Equatoria 2001 337 328 

BRA018 Falcon (F1) 1988 213 232 

BRA019 Farao (F1) 1996 30 11 

BRA058 Fieldwinner 2001 30 11 

BRA020 Fornax (F1) 1991 213 232 

BRA021 Futoško = Futoški 1989   

BRA022 Galaxy (F1) 1991 213 232 

BRA023 Heads up (F1) 1996 52 232 

BRA024 Hermes (F1) 1996 213 232 

BRA026 Hinova (F1) 1979 30 11 

BRA027 Histona (F1) 1986 30 11 

BRA028 Horizon (F1) 1991 213 232 

BRA060 Junior 2001 337 328 

BRA029 Kopenhaško = Kobenhavns Torve 4, 
Bonanza 2, Copenhagen Market 2, 
Copenhagen Market 3, Marché de 
Copenhague 4, Kopenhaški, Kopenhagener 
Markt 3 

1989   

BRA030 Kranjsko okroglo 1979 136 232 

BRA031 Krautami (F1) 1996 30 11 

BRA032 Krautkaiser (F1) 1996 30 11 

BRA033 Krautman (F1) 1996 30 11 

BRA034 Langedijsko = Langedijker Bewaar, 
Langedijk, Langedijker Dauer, Holland 
Winter E 50, Deense Witte Bewaar, 
Langedijker de invierno, Holland Winter E 
40, Holland Winter White Extra Late  

1989   

BRA035 Lennox (F1) 1996 30 11 

BRA036 Ljubljansko  1989 232 232 

BRA061 Marathon 2000 337 328 

BRA038 Megaton (F1) 1997 30 11 
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BRA039 Menza (F1)  1988 213 232 

BRA040 Minicole (F1) 1982 30 11 

BRA041 Oscar (F1) 1988 213 232 

BRA042 Parel (F1) 1996 30 11 

BRA044 Pontiac (F1) 1996 30 11 

BRA045 Prospera (F1) 1983 30 11 

BRA046 Quisto (F1) 1988 337 328 

BRA047 Ramco (F1) 1988 337 328 

BRA065 Resistor 2000 337 328 

BRA048 Rinda (F1) 1996 213 232 

BRA049 Saratoga (F1) 1996 30 11 

BRA050 Slava = Enkhujzenska slava, Roem van 
Enkhuizen, Ruhm von Enkhuizen, Gloria 
de Enkhuizen, Gloire d'Enkhuizen, 
D'Olanda a gambo corto, Gloria di 
Enkhuizen 

1989   

BRA051 Srbski melez = Srpski melez 1989 48 232 

BRA052 Tucana (F1)  1988 213 232 

BRA053 9DUDåGLQVNR� �9DUDåGLQVNL 1989 232 232 

BRA054 Vestri (F1) 1996 213 232 

BRA055 Winterduke (F1) 1986 30 11 

     
Brassica oleracea L. ssp. oleracea convar. capitata (L. ) Alef. var. capitata f. rubra DC.  

5GHþH�]HOMH     

BRR001 Autoro (F1) 1996 30 11 

BRR002 Erfurtsko rano = Topas 1989 224 232 

BRR003 Gradur (F1) 1996 213 232 

BRR004 Hardoro (F1) 1997 30 11 

BRR005 Holandsko jesensko = Langedijker Herfst, 
Holandski jesenji 

1989   

BRR006 Holandsko pozno = Langedijker Bewaar, 
Langedijker Dauer, Langedijker Vinter, 
Langedijk Red Late, Holandski kasni, Rojo 
tardio de Langedijk  

1989   

BRR007 Holandsko zgodnje = Langedijker Vroege, 
Langedijker Früher, Langedijk Red Early, 
Rouge hatif de Langedijk, Langedijker 
Sommer, Rojo temprano de Langedijk 

1989   

BRR012 Maestro 2001 30 11 
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BRR008 Roxy (F1) 1989 213 232 

BRR009 Vorox (F1) 1996 213 232 

     
Brassica oleracea L. ssp. oleracea convar. sabauda L.    

Ohrovt     

BRS001 Advent = Algro, Endenicher Advent 1989   

BRS002 Cantasa (F1) 1996 30 11 

BRS003 Famosa (F1) 1996 30 11 

BRS004 Kapucinski = Wiener Kapuziner 1989   

BRS005 Novusa (F1) 1989 30 11 

BRS006 Polasa (F1) 1996 30 11 

BRS007 Sindria (F1) 1996 213 232 

BRS008 Stilon (F1) 1996 213 232 

BRS009 Taler (F1) 1996 213 232 

BRS010 Vertus = Di Vertus, Virtudes, Grote Late 
Groene, Tardivo delle virtu 

1989 224  

BRS011 Vorbote = Vroege Groene Spitse  1989 213 232 

BRS012 Winterfürst 2 = Principe d'inverno 2, Re 
d'inverno 2, Winterkoning 2, Monarch 2  

1989 208  

BRS013 Wintessa (F1) 1989 30 11 

BRS014 Wirosa (F1) 1986 30 11 

BRS015 Yslanda (F1) 1989 30 11 

BRS016 äHOH]QD� JODYD�  � ,-]HUNRS�� (LVHQNRSI�� 7HWH�
de fer, Ironhead, Pe Curto, Testa di ferro  

1989 30 11 

     

Brassica oleracea L. ssp. oleracea convar. fruticosa var. gemmifera DC.   

%UVWLþQL�RKURYW��SRSþDU    

BRG001 Boxer (F1) 1996 30 11 

BRG002 Citadel (F1) 1989 213 232 

BRG003 Diablo (F1) 1996 30 11 

BRG004 Dorema (F1) 1982 30 11 

BRG005 Estate (F1) 1996 213 232 

BRG006 Herkules 1989 232 232 

BRG007 Lunet (F1) 1989 213 232 

BRG008 Oliver (F1) 1988 337 328 
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BRG009 Predora (F1) 1982 30 11 

BRG010 Rosella 1986 224 232 

BRG011 Titurel (F1) 1985 337 328 

     

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.    

Kitajski kapus     

BRK001 Cantonner Witkrop = Granaat, Michihili 1989 224 232 

BRK002 Chiko (F1) 1986 30 11 

BRK003 Nagaoka (F1) 1978 251  

BRK004 Nemesis (F1) 1997 83 267 

BRK005 Pe-tsai = Wong Bok 1997  12 

     

Capsicum annuum L. convar. grossum (L.) Filov      

Paprika     

CAG001 Albaregia 1991 269  

CAG033 Arlequin 2001 52 232 

CAG002 Atol (F1) 1997 83 267 

CAG003 %DQMDOXãND�]JRGQMD� �%DQMDOXþND�UDQD 1989 123  

CAG004 Bianca (F1) 1996 83 267 

CAG035 Blondy F1 2000 337 328 

CAG005 %RWLQVND�UXPHQD� �%RWLQHþND�åXWD 1986 10 232 

CAG006 Corno di toro rosso = Corno di bue rosso, 
Corno rosso 

1997 235 105 

CAG007 Dolga bela = Duga bela 1986 48 232 

CAG038 Dolmy F1 2000 337 328 

CAG008 Feherozon 1991 269  

CAG009 Giallo d'Asti = Quadrato d'Asti giallo, 
Golden royal, Giallo Ercole d'Ingegnoli, 
Gigante giallo di Carmagnola, Grosso 
quadrato giallo, S. Galdino 

1996 89 12 

CAG010 Inia (F1) 1997 83 267 

CAG011 Istra (F1) 1996 101 232 

CAG012 .DOLIRUQLMVNR� þXGR�  � &DOLIRUQLD� :RQGHU��
California wonder 300 (TMR) 

1989   

CAG042 Karpatia 2001 337 328 
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CAG013 Kobra 1990 48 232 

CAG014 Kurtovska kapija = Kurtovska kapia, 
Kurtovski kapi  

1989 160 135 

CAG043 Lipari 2001 52 232 
CAG015 Luteus (F1) 1997 83 267 
CAG016 Maestro (F1) 1997 83 267 
CAG017 Matica 1988 160 135 
CAG018 Novosadska bela babura 1989 160 135 
CAG020 P-26 1989 48 232 
CAG019 Prima 1982 48 232 
CAG021 Quadrato d'Asti Rosso = Carmagnola rosso, 

Grosso quadrato rosso, Mammouth rosso di 
Voghera 

1996 234 193 

CAG022 Romana 1990 48 232 

CAG023 Rotund rumena = Paradiscon alaku feher, 
5RWXQG�åXWL� 

1989 48 232 

CAG024 Rotund zelena = Rotund zeleni, Paradicson 
alaku zold, Rotund zeleni 

1989   

CAG025 Sivrija 1989   

CAG026 Soroksari  1976 232 232 

CAG027 Stella 1989 123  

CAG028 Tequila (F1) 1997 83 267 

CAG030 Zlaten medal 1975 268  

CAG031 äXSVND�UDQD 1990 48 232 

     

Capsicum annuum L. ssp. microcarpum var. acuminacum    

Feferoni     

CAM001 Feferoni sladki = Feferoni slatki 1989 232 232 

CAM002 )HIHURQL�UXPHQL� �)HIHURQL�åXWL� 1989   

CAM003 Feferoni zeleni = Feferoni crveni  1989   

CAM004 Ferdi 1996 232 232 

CAM006 Lombardo = Sigaretta biondo 1996 234 193 

CAM008 Salerno (F1) 1996 30 11 

CAM009 Sigaretta di Bergamo = Lungo di Bergamo 
a forma di sigaro 

1996 234 193 

CAM010 Tina 1985 268  

CAM011 Viza 1990 10 232 
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Cichorium endivia L. var. latifolium Lam.    

Endivija, rezva     

CEL001 Bossa 1996 30 11 

CEL002 Ciarda 1997 83 267 

CEL003 Dalmatinska kopica = Trogirska kopica 1989 232 232 

CEL004 DeþNRYD� JODYLFD� �%XELNRSI��'HþMD� JODYD��
Nummer Vijf 2, Batavia améliorée, Batavia 
maraichére, Zomerkrop, No 5, Batavian 
Broad Leaved, Batavian Green, Grosse 
bouclée, Bionda foglie di lattuga 

1989 42ü 232 

CEL005 Dimara 1998 83 267 

CEL006 Eminence 1997 83 267 

CEL007 Eros 1996 30 11 

CEL008 Eskariol rumena = Gele Volhart, Blonde a 
coeur plein, Bionda a cuore pieno, Casco 
d'oro, Dorée a coeur plein, Gialla a cuore 
pieno, Escariol gelber, Breedblad Volhart 
Altijd Geel, Altijd Gele 

1989 213 232 

CEL009 Eskariol zelena = Breedblad Volhart 
Winter, Escariol grüner, Ronde verte a 
coeur plein, Verde a cuore pieno, Groene 
Volhart, Avantgarde, Avante Garde Winter, 
Haarlems Volhart 

1989 232 232 

CEL010 Full heart 1997 239 105 

CEL011 Growers giant 1996 21 193 

CEL012 Malan 1996 213 232 

CEL013 Maral 1996 213 232 

CEL015 Nuance 1996 83 267 

CEL016 Perfect 1996 83 267 

CEL020 Ramaya 2000 83 267 

CEL017 Sardana 1996 83 267 

CEL018 Tressan 1996 213 232 

CEL019 Valdena 1996 21 193 
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Cichorium endivia L. var. crispum Lam.    

Kodrolistna endivija    

CEC001 Neos 1996 30 11 

CEC002 Pankalijerka = Grosse Pancaliere, 
Pancalieri a costa rosata, Pancaliere, Grüne 
grosse krause, Large green curled pink 
ribbed, Pancalieri a costa rosa 

1989   

CEC003 Rufekova = De Ruffec, Di Ruffec, Ruffec, 
Rufec 

1989   

     

Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi.    

5DGLþ     

CCI001 A grumolo bionda = Scirolo verde chiaro 1996 234 193 

CCI002 A grumolo verde = Grumolo verde, Ceriolo 
verde, Scirolo verde  

1996 234 193 

CCI003 Anivip 1985 179 179 

CCI004 Augusto = Palla Rossa 4 1996 234 193 

CCI005 Averto 1997 245 232 

CCI006 Bianca di Milano = Dolce bianca a cuore 
pieno d'Ingegnoli 

1989   

CCI007 Castelfranco = Variegata di Castelfranco, 
Radicchio variegato di Castelfranco, 
Variegata esposizione di Castelfranco, 
Variegata Castelfranco selezione Lusia, 
Variegata Castelfranco di Lusia, Variegata 
di Lusia 

1989 51  

CCI008 Cesare = Palla Rossa 3 1996 234 193 

CCI009 Corma 1996 234 193 

CCI010 Firebird (F1) 1996 30 11 

CCI011 Goriški  1989   

CCI029 Indigo 2000 30 11 

CCI032 Jupiter 2001 30 11 

CCI012 Katalonski = Catalogna brindisina, 
Catalogna puntarelle di Galatina  

1989   

CCI030 Leonardo 2001 30 11 

CCI013 Mantovana 1996 234 193 

CCI014 Mesola 1997 245 232 

CCI015 Monivip 1985 179 179 

CCI016 Palla bianca 1997 245 232 



6WUDQ��������JW������������������� 8UDGQL�OLVW�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�
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CCI017 Palla rossa = Palla rosa Zorzi precoce, Di 
Chioggia precocissima, Palla di fuoco 
rossa, Palla rossa precoce, Rosa a palla 

1980 51  

CCI018 Pandea 1996 234 193 

CCI019 Pan di zucchero = Pain de Sucre, 
Zuckerhut, Améliorée Pain de Sucre, Pan di 
zucchero bionda, Pan di zucchero milanese, 
Vroege Zelfsluitende, Zelfsluitende 

1989   

CCI020 Pompeo 1996 234 193 

CCI021 Poncho (F1) 1997 30 11 

CCI022 Rubello (F1) 1996 30 11 

CCI023 Silla 1996 234 193 

CCI024 Solkanski 1996 179 179 

CCI025 7UHYLãNL� UGHþL�  � 5RVVD� GL� 7UHYLVR��
Radicchio di Treviso, Rouge de Trevise, 
Rossa di Treviso selezione Scorze  

1989   

CCI026 7UåDãNL� VRODWQLN�  � =XFFKHULQD� GL� 7ULHVWH, 
Bionda di Gorizia, Biondissima di Trieste, 
Triestina da taglio 

1989 232 232 

CCI027 Verona = Rossa di Verona tardiva, Rossa di 
Verona, Rossa di Verona a palla, Rouge de 
Vérone 

1989 232 232 

CCI028 Vervit 1996 232 232 

     

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai    

Lubenica     

CIT001 Charleston Gray 1977 148  

CIT002 Crimson Sweet 1979 132  

CIT003 Madera (F1)  1996 21 193 

CIT004 Rosa (F1) 1985 48 232 

CIT005 Sugar Baby  1989   

CIT010 Topgun 2001 337 328 

     

Cucumis melo L.     

Melona ali dinja     

CUM001 Alpha (F1) = Alfa 1989 115  

CUM002 Ananas 1989 213 232 

CUM006 Grido 2001 52 232 
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CUM003 Hale's best jumbo = Planter's jumbo 1986 22  

CUM004 Medena rosa = Honey Dew, Witte Suiker, 
Honey dew green flesh, Westlandse Suiker, 
Guernsey Conqueror, Westlandia Sugar 

1989   

CUM005 Pancha (F1) 1989 337 328 

CUM009 Templar 2000 337 328 

     

Cucumis sativus L.     

Kumare     

CUS001 Alibi (F1) 1996 30 11 

CUS002 Alstar (F1) 1996 30 11 

CUS003 Alvin (F1) 1996 30 11 

CUS004 Anuschka (F1) 1996 213 232 

CUS005 Asterix (F1) 1996 30 11 

CUS006 Astrea (F1) 1987 337 328 

CUS007 Belcanto (F1)  1989 213 232 

CUS008 Belisto (F1) 1989 213 232 

CUS009 Boda (F1)  1987 224 232 

CUS010 Dalibor (F1) 1989 213 232 

CUS011 Darina (F1) 1996 213 232 

CUS012 Delikates = Delikatess, Delicatesse, 
Delikatesse, Ideal  

1989   

CUS013 Dolga zelena = Dugi zeleni, Vert long 
anglais epineux, Long anglais, Ingles 
Comprido 

1989 232 232 

CUS014 Encore (F1) 1996 101 232 

CUS015 Eva  1989 232 232 

CUS016 Gemini (F1) = Gemini 7 hybrid, Gemini 
hybrid* 

1989 101 232 

CUS017 Girola (F1) 1997 83 267 

CUS018 Green fall (F1) 1989 184  

CUS019 Jazzer (F1) 1996 83 267 

CUS044 Kendo 2001 83 267 

CUS021 Leonore (F1) 1991 213 232 

CUS022 Levina (F1)  1989 213 232 

CUS023 Marinda (F1) 1991 213 232 
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CUS024 Marketmore = Marketmore 70 1996 234 193 

CUS025 Minerva (F1) 1988 337 328 

CUS026 Miror (F1) 1990 48 232 

CUS027 Natasja (F1) 1996 213 232 

CUS047 Octopus 2001 337 328 

CUS028 Olympia (F1) 1986 337 328 

CUS029 Pariški kornišon = Cornichon de Paris, Vert 
petit de Paris, National, Parisian Pickling, 
Pariser Trauben, Piccolo di Parigi, Verde 
piccolo 

1989   

CUS030 Pola (F1) 1990 48 232 

CUS031 Pontia (F1) 1997 83 267 

CUS032 Potomac (F1) 1996 21 193 

CUS033 Raider (F1) 1996 101 232 

CUS034 Rawa (F1) 1996 213 232 

CUS036 Regal (F1) 1991 101 232 

CUS037 Renesansa (F1) 1990 48 232 

CUS038 Senzacija = Sensation, Lungo verde degli 
ortolani  

1989 23  

CUS039 SonþQL�SRWRN� 6XQþDQL�SRWRN 1989 232 232 

CUS040 Sprint (F1) = Sprint hybrid (F1) 1996 21 193 

CUS041 Tanner (F1) 1996 21 193 

     

Cucurbita pepo L.     

9UWQD�EXþND��EXþND�FXNLQL    

CPE001 Ambassador (F1) = Marco, Verte premiere 1989 184 232 

CPE002 Beograjske = Beogradska tikvica 1989 160 135 

CPE003 Bianca di Trieste = Bianca goriziana 1997 235 105 

CPE004 Black Jack (F1) = Blackjack, Reine des 
noires 

1989 184 232 

CPE005 Diamant (F1) = Diamond, Diamant hybrid, 
Burpee hybrid zucchini, Burpee hybrid 

1989 181  

CPE006 'ROJD� EHOD� EUH]� YUHåH�  � ,QGDWODQ� IHKHU��
Long White Bush, Bokor spargatök, 
Blanche non coureuse, Virginia, Blanche de 
Virginie, Blanco de Virginia, Vegetable 
Marrow partim 

1989 92  
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CPE007 'ROJD� ]HOHQD� EUH]� YUHåH�  � /RQJ� *UHHQ�
Bush, Green Bush 

1989 232 232 

CPE008 'ROJD� ]HOHQD� ]� YUHåR�  � /RQJ� *UHHQ�
Trailing, Green Trailing, Long Green 
Striped 

1989 232  

CPE009 Elite (F1) = Zucchini elite 1989 101 232 

CPE010 Greyzini (F1) = Emerald Cross, Grise 
Tézier prime, Grisette de Provence, 
Premiere, Profusion, No 84, Greizini  

1989 184 232 

CPE011 Opal (F1) 1996 52 232 

CPE012 Saray (F1) 1998 83 267 

CPE013 Verde d'Italia = Striato d'Italia, Precoce di 
Albenga, Striato di Napoli  

1996 89 12 

CPE014 Zita 1989 265  

     

Cucurbita pepo L. var. patissoniana Greb.    

Patišon buþND     

CPE015 Bela okrogla = Ovari feher, Beli okrugli 1989 232 232 

     

Cynara scolymus L.    

$UWLþRND     

CYS001 Romanesco 1989   

     

Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Arcang    

.RUHQþHN     

DAC004 Almaro (F1) 1996 213 232 

DAC005 Altona (F1) 1996 30 11 

DAC006 Amsterdamski = Amsterdam, 
D'Amsterdam, Amsterdam Forcing, 
Amsterdammer, Amsterdam Bak, 
Amsterdam de forzar, Amsterdam Outdoor, 
First Pull, Amsterdamse Bak, D'Amsterdam 
aforcer 

1989   

DAC007 Bangor (F1) 1996 30 11 

DAC008 Barnum (F1) 1996 30 11 

DAC009 Bergen (F1) 1996 30 11 

DAC010 Berlanda (F1) 1996 30 11 
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DAC011 Berlikum = Berlikumer, De Frise, Amager, 
De Berlicum, Longue de Berlicum, 
Berlicum, Lunga rossa ottusa, Rouge 
longue obtuse sans coeur, Lange rote 
stumpfe ohne Herz, Venus 

1989   

DAC012 Birka 1996 21 193 

DAC013 Brunšviški = Braunschweiger  1989   

DAC014 Chantal (F1) 1985 337 328 

DAC015 Chantenay a coeur rouge = Demi-longue de 
Chantenay a coeur rouge, Chantenay Model 
Red Cored, Early Market Horn, Red 
Intermediate Stump Rooted, Rotherz, 
Chantenay red cored 

1989   

DAC016 Clairon (F1) 1989 213 232 

DAC017 Clodia 1996 234 193 

DAC018 Danvers = Danvers Half Long, Danro 1989 168  

DAC019 Espredo (F1) 1996 213 232 

DAC020 Fedora (F1) 1996 213 232 

DAC021 Figaro (F1) 1988 213 232 

DAC022 Flacino (F1) 1996 213 232 

DAC023 Flakkeer 2 = De Colmar a coeur rouge 2, 
Autumn King, Flakkée, Flakkese, Norfolk 
Giant, Rote Riesen  

1989   

DAC024 Fontana (F1) 1996 30 11 

DAC025 Hytop (F1) 1985 337 328 

DAC049  Junior 2001 52 232 

DAC026 Kamaran (F1) 1996 30 11 

DAC028 Kazan (F1) 1996 30 11 

DAC029 Laranda 1988 30 11 

DAC030 Marktgärtner  1989   

DAC031 Mokum (F1) 1996 30 11 

DAC032 Nairobi (F1) 1996 30 11 

DAC033 Nandrin (F1) 1996 30 11 

DAC034 Nantes = Nantaise améliorée, Nantaise, 
Nantesa, Nantese, Demi-longue Nantaise 
améliorée, Early Nantes, Scarlet Nantes, 
Strong top, Mezza lunga nantese, Nantes 
clodia, Nantese di Chioggia, Nantese 
migliorata, Nantese S. Michele  

1989 232 232 
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DAC036 Nantucket (F1) 1996 30 11 

DAC037 Napoli (F1) 1996 30 11 

DAC038 Narbonne (F1) 1996 30 11 

DAC039 Narman (F1) 1985 30 11 

DAC040 Nassau (F1) 1996 30 11 

DAC041 Nelson (F1) 1996 30 11 

DAC042 Nerac (F1) 1996 30 11 

DAC043 Newburg (F1) 1996 30 11 

DAC044 Pariški = Parijse Markt, Mercado de Paris, 
Pariser Markt, Pariser Torve 

1989   

DAC045 Romosa 1985 30 11 

DAC050  Senior 2001 52 232 

DAC046 Tamino (F1) 1989 213 232 

DAC047 Tip top 1991 337 328 

DAC048 Vita Longa = Flakkese 2, De Colmar a 
coeur rouge 

1996 30 11 

     

Foeniculum vulgare P. Mill. ssp. vulgare var. dulce (Mill.) Batt et Trab.   

6ODGNL�NRPDUþHN     

FOV001 Di Firenze = Doux de Florence, De 
Florencia, Di Bologna, Di Parma, Di 
Romagna, Di Sarno, Dulce de Florencia 

1989 51  

FOV002 Fino 1989 23  

FOV003 Goal 1997 30 11 

FOV004 Tardo 1989 23  

     

Lactuca sativa L. convar. sativa var. capitata L.    

Glavnata solata     

LAC045 Aimee 2000 83 267 

LAC001 Ameriška rjavka = Amerikanischer brauner, 
Amerikaanse Roodrand, Riccia rossa 
d'America, Americana bruna, Gekrulde 
Amerikaanse, Frisée d'Amérique, Frisée a 
couper d'Amérique, Amerikansk pluksalat  

1976 232 232 

LAC002 Atrakcija = Attractie, Attraktion, 
Attrazione, Unrivalled, Brunhilde, New 
Market, White Boston, Sans rivale a graine 
blanche 

1989 232 232 
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LAC046 Batida 2000 83 267 

LAC003 Bionda ricciolina = Bionda a foglia riccia, 
Di Trieste 

1996 234 193 

LAC057 Bistra 2000 232 232 

LAC004 Bix 1996 21 193 

LAC005 Blonde de Paris = Batavia dorée, Batavia 
rubia, Favourite, Pariser gelber, Batavia 
bionda di Parigi, Batavia blonde de Paris, 
Bataviaanse Blonde, Batavia blanca, 
Batavia amarilla de Paris  

1989   

LAC006 Braziljanka = Brasiliana, Great Lakes 118, 
Grandes Lagos 118  

1989 232 232 

LAC007 Brogan 1996 83 267 

LAC008 Chieftain 1996 21 193 

LAC009 Clarion 1996 83 267 

LAC010 Coolguard 1996 21 193 

LAC011 Crispino 1996 213 232 

LAC012 Dalmatinska ledenka 1989   

LAC047 Enrica 2001 337 328 

LAC013 Entree 1998 83 267 

LAC048 Estafet 2000 83 267 

LAC014 Felicia 1997 83 267 

LAC015 Ferulia 1998 83 267 

LAC016 Galleon 1997 83 267 

LAC050 Glaive 2000 83 267 

LAC017 Great Lakes = Grandi laghi, Grandes 
Lagos, Picoverde, Great Lakes 659, Great 
Lakes 54, Mesa 659, Grandes Lagos 659 

1989 42  

LAC019 Jaguar 1996 83 267 

LAC020 Karif 1996 208 232 

LAC021 .ULVWDO�OMHWQD�åXWD 1989   

LAC022 Kristal zelena zimska 1989   

LAC023 Leda 1996 232 232 

LAC024 Ljubljanska ledenka = Laibacher Eis, 
Grazer Krauthäuptel, Batavia rubia de 
borde rojo, Blonde a bord rouge, Iceberg, 
Glaciale di Lubiana 

1989 232 232 

LAC053 Lobi 2000 83 267 
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LAC025 Majska kraljica = Maikönig, Reina de 
mayo, May King, Meikoningin, Regina di 
Maggio, Rainha de Maio, Preferno, Glory, 
May Queen, Maycrop, Meesterproef 

1989 232 232 

LAC026 Marija 1998 179 179 

LAC027 Meraviglia delle quattro stagioni = 
âWLULVH]RQVNL� þXGHå�� 0HUYHLOOH� GHV� TXDWUH�
saisons 

1996 234 193 

LAC028 Modiva 1998 83 267 

LAC029 Nansen = Winter Butterkopf, Nansen's 
Noordpool, Arctic King 

1989 232 232 

LAC030 Novosadska majska maslena 1989 160 135 

LAC031 Pia 1996 208 232 

LAC032 Posavka 1984 10 232 

LAC033 Raisa 1996 208 232 

LAC034 Ravel  1989 208 232 

LAC056 Rosalie 2000 83 267 

LAC035 Safir 1985 48 232 

LAC036 Senaria 1996 83 267 

LAC037 Unicum  1989 232 232 

LAC039 Vanity 1996 83 267 

LAC040 Vegorka 1984 10 232 

LAC041 Vertico 1996 21 193 

LAC042 Zagrebška poletna kristalka 1971 10 232 

LAC043 Zimska rjavka = Brune d'hiver, Passion 
brune 

1989 232 232 

LAC044 Zodiac 1997 83 267 

     

Lactuca sativa L. var. longifolia    

Solata vezivka     

LAL001 Parris White = Blonde maraichere, Bionda 
degli ortolani, Blanke Zelfsluitende, Blonde 
Tuinsla, Romaine Blonde Maraichere, 
White Paris cos  

1989   

LAL002 Romana Parris Island = Verde degli 
ortolani, Parris Island cos, St. Blaise 

1989 235  
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Lepidium sativum L. ssp. sativum.    

Vrtna kreša      

LES001 Gladkolistna = Glattblättrige, Glatkolisna 1989   

LES002 Kodrolistna = Krecava poljska 1989   

     

 Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farwell (Lycopersicum esculentum Mill.)  

3DUDGLåQLN     

LYC001 Amazon (F1) 1997 83 267 

LYC002 Arletta (F1) 1996 213 232 

LYC003 Balca (F1) 1985 337 328 

LYC004 Balkan (F1) 1988 48 232 

LYC047 Belle F1 2000 83 267 

LYC005 Blazer (F1) = Sundae 1990 101 232 

LYC007 Campbell 1327 1989   

LYC008 Carmelo = Carmello 1985 337 328 

LYC009 Dario (F1) 1989 337 328 

LYC049 Delfine (F1) 2000 337 328 

LYC010 Dombello (F1) 1989 37  

LYC011 Dombito (F1) 1989 37  

LYC012 Dombo (F1) 1989 37  

LYC013 Fandango (F1) 1985 52 232 

LYC014 Fontana (F1) 1996 83 267 

LYC015 Glorija (F1) 1991 48 232 

LYC016 Heinz 1370  1989 102  

LYC017 Kastalia (F1) 1996 21 193 

LYC018 Korona (F1) 1991 48 232 

LYC019 Lido (F1) 1991 48 232 

LYC020 Marglobe 1989 246  

LYC021 Marmande = Marmande a gros fruits, 
Marmande Claudia, Marmande d'Alger, 
Marmande maraichére, Superprecoce di 
Marmande  

1989   

LYC022 Mi 10 (F1) 1980 48 232 

LYC023 Mi 13 (F1) 1980 48 232 
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LYC024 Mijane (F1) 1998 83 267 

LYC025 Monroe (F1) 1997 83 267 

LYC026 Montecarlo (F1) 1989 184 232 

LYC027 Narvik SP (F1) 1987 48 232 

LYC028 Novosadski jabuþDU 1989 232 232 

LYC029 Optima (F1) 1996 213 232 

LYC030 Pick Rite (F1) 1996 101 232 

LYC032 Pyros (F1) 1984 52  

LYC033 Red King (F1) 1997 122 105 

LYC034 Roma VF = Super Roma VF 1996 234 193 

LYC035 Rutgers 1989   

LYC036 Saint-Pierre = S. Pierre, St. Pierre, San 
Pedro 

1989 232 232 

LYC037 San Marzano = S. Marzano, S. Marzano 
Vesuvio, S. Marzano Lampadina 

1996 89 12 

LYC053 Serdika 2001 337 328 

LYC055 Sultan 2001 30 11 

LYC038 Tondo F 1 N. 130 (F1) 1989 174  

LYC039 Topspin (F1) 1996 30 11 

LYC040 Val 1999 232 232 

LYC041 Vemone (F1) 1989 148  

LYC042 Vivaldi (F1) 1996 21 193 

LYC043 Vivia (F1) 1989 337 328 

LYC044 Volovsko srce = Cuor di bue, Oxheart 1996 234 193 

LYC045 Zagrebški zgodnji = ZagrebaþND�UDQD 1989 10 232 

     

Pastinaca sativa L. ssp. sativa    

Pastinak, navadni rebrinec    

PAS001 Dolgi beli gladki = Dugi beli glatki 1989 232 232 

PAS002 Gogobel 1986 268  

PAS003 Podravkin beli = Podravkin bijeli 1981 194  
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Petroselinum crispum (P. Mill.) Nym. ex A. W. Hill var. crispum in Petroselinum crispum (Mill.) Nym. var. 
neapolitanum Danert 

Kodrolistni peteršilj in listni peteršilj    

PEL001 'RPDþL� OLVWQLN�  � 'RPDþL� OLãüDU�� /LVQDWL��
Commun, Gewone Snij, Comune, Comun, 
Einfache Schnitt, Plain or single, Toscano, 
Simple, Plain Leaved, De hoja lisa 

1989 232 232 

PEL002 Gigante d'Italia = Gigante di Napoli, 
Gigante catalogno, Gigante di Chiogga, 
Catalogno  

1996 234 193 

PEL003 Kodrolistni peteršilj=Mooskrause, Moskrul, 
Moss Curled, Extra triple curled, Nain frisé 
mousse, Riccio muschiato, Riccio verde 
scuro, Nano ricciuto 

1989 232 232 

      

Petroselinum crispum (P. Mill.) Nym. ex A. W. Hill. var. tuberosum (Bernh. ex Rchb.) Crov. 

Korenasti peteršilj     

PEK001 Bardoviški = Lange, Bardowicker 1989   

PEK002 Berlinski srednje dolgi = Halblange, 
Berliner, Halflange, Halvlang, Berlinski 
SROXGXJL��%HUOLQVNL�SROXGXJDþNL� 

1989 232 232 

PEK003 Fakir  1996 30 11 

PEK004 Eagle  1997 30 11 

     

Phaseolus coccineus L.     

7XUãNL�ILåRO��ODãNL�ILåRO    

PHC001 (PHUJR� �%HOR�þXGR��(UHFWD��:LWWH�5HX]HQ��
Weisse Riesen, Witbloeiende 
Langschedige, White Colossal, White 
Wonder, White Emergo  

1989 232 232 

PHC002 Kostanjevka = Rouge a longue cosse 1989   

     

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.     

1L]NL�VWURþML�ILåRO     

PHN001 Admires 1996 213 232 

PHN003 Berggold 1973 232 232 

PHN004 Brittle Wax=Brittle beurre, Du Paradis, 
Saint Esprit, Wachs Beste von Allen 

1997 235 105 

PHN005 Bronco 1996 21 193 

PHN006 Bush Blue Lake 274 = Blue lake nano 1989   
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PHN007 De Rocquencourt = Kiva, Manteca de 
Roquencou, Burro di Rocquencourt, 
Rocquencourt 

1996 21 193 

PHN008 Echo 1984 337 328 

PHN009 Forum 1988 337 328 

PHN010 Goldrush 1996 21 193 

PHN014 Marconi nano = S. Marco  1996 21 193 

PHN015 Nerina 1987 213 232 

PHN017 Plus gus 1996 213 232 

PHN018 Presenta 1996 213 232 

PHN019 Provider 1991 36  

PHN020 Romano bush 1996 52 232 

PHN023 Starozagorski þHUQ 1989 232 232 

PHN024 Tiber 1999 52 232 

PHN025 Top Crop = Topcrop 1989 232 232 

PHN026 Unidor 1996 213 232 

PHN027 Viki 1990 268  

     

1L]NL�ILåRO�]D�]UQMH    

PHN028 Biser 1980 48 232 

PHN029 Filip 1998 179 179 

PHN030 Borlotto lingua di fuoco nano 1996 234 193 

PHN031 ýHãQMHYHF� �ýHãQMHYDF��7UHãQMHYDF 1989 232 232 

PHN032 Galeb 1987 48 232 

PHN033 *UDGLãþDQHF� �*UDGLãWDQDF 1989   

PHN038 3DQRQVNL� JUDGLãþDQHF�  � 3DQRQVNL�
gradištanac 

1984 48 232 

PHN039 Panonski tetovec = Panonski tetovac 1984 48 232 

PHN040 5LEQLþDQ 1989   

PHN042 Saluggia = Saluggia nano, Galiziano 1997 235 105 

PHN044 Stanko 1998 179 179 

PHN045 Taylor's horticultural 1997  105 

PHN046 Tetovac 1989   

PHN047 Zorin 1986 136 232 
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Vrsta rastlin,  
registrska  
številka  
sorte 

Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris     

3UHNODUML��YLVRNL�VWURþML�ILåRO�LQ�YLVRNL�ILåRO�]D�]UQMH    

PHV001 Anellino giallo = Anellino giallo a grano 
marmorizzato rosso 

1997 235 105 

PHV002 Anellino verde = Trucciolo 1997 235 105 

PHV003 Borlotto lamon = Lamon 1996 89 12 

PHV004 Borlotto lingua di fuoco = Sanguigno 1996 234 193 

PHV005 Cipro = Mezza rama di Cipro, Cipro di 
Trieste  

1989 232 232 

PHV006 Jabelski pisanec 1975 136 232 

PHV007 -DEHOVNL�VWURþQLN 1975 136 232 

PHV008 Jeruzalemski = Jerusalimska, Jeruzalemska 1989 232 232 

PHV009 Klemen 1983 136 232 

PHV010 Meraviglia di Venezia a grano bianco 1996 234 193 

PHV011 Meraviglia di Venezia a grano nero = Or du 
Rhin, Manteca maravilla de Venecia, 
Maravilla de S. Giovani, Merveille de 
Venise, Oro del Reno, Oro del Rhin, 
Rheingold, Maravilla de Venecia 

1996 234 193 

PHV012 Neckargold 1997 133 12 

PHV013 Ptujski maslenec 1988 232 232 

PHV014 Semenarna 22 1975 232 232 

PHV015 Stregonta = Fiamma, Sant'Urbano, Stregone 1996 234 193 

PHV016 Supermarconi 1996 234 193 

PHV017 Trionfo violetto = A cosse violette sans fil, 
Re dei bleu, Violet Podded Stringless 

1996 89 12 

     

Pisum sativum L. convar. axiphium Alef. emend C. O. Lehm     

Sladkorni grah     

PSS001 Angleški ljubimec = Engleski ljubimac 1989   

PSS002 Frühe Heinrich = Hendriks, Vroege 
Hendriks 

1989   

     

Pisum sativum L. convar. medullare Alef. emend C. O. Lehm    

Vrtni okroglozrnati in oglatozrnati grah     

PIS001 Alaska = Express Alaska, Espresso Alaska, 
Vorbote 

1989   
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Vrsta rastlin,  
registrska  
številka  
sorte 

Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

PIS002 Alderman = Admiral Dewey, Almirante 
Dewey, Australia enrame, Buonissimo 
d'Ingegnoli, Floreta, Re del mercato, Rey de 
los mercados, Roi des Halles 

1996 21 193 

PIS004 Coral 1991 337 328 

PIS005 ýXGR� $PHULNH�  � 0HUDYLJOLD� G
$PHULFD��
Merveille d'Amerique, Wonder van 
America, Maravilha da América 

1989   

PIS011 Kelvedon = Kelvedon Wonder, Meraviglia 
di Kelvedon, Merveille de 
Kelvedon,Wunder von Kelvedon, Kelwo, 
Cudo od Kelvedona, Maravilha de 
Kelvedon 

1989 232 232 

PIS012 Lancet 1989 224 232 

PIS013 Maja 1989 48 232 

PIS014 Mali provansalec = Petit Provencal, 
Eminent, Meteor, Petit provenzal, Piccolo 
provenzale, Kleine Rheinländerin, Negret, 
Precoz de Provenza, Faenomen, Verdone 
d'Ingegnoli  

1989 232 232 

PIS015 Orcado 1988 337 328 

PIS016 Oskar 1989 48 232 

PIS017 Paladio 1996 21 193 

PIS018 Pegado 1986 337 328 

PIS019 Poni ekspres 1989 48 232 

PIS021 Progress N. 9 = Progress No 9, Morse's 
progress No 9, Ping Pong, Salute  

1997 235 105 

PIS022 Rondo = Alderman a mezza rama 1997 235 105 

PIS023 Senator = Senador, Sénateur, Senatore, 
Senador de Webb, Sénateur de Webb 

1989   

PIS025 Telefon = Telefoon, Téléphone a rames, 
Telefono rampicante, Telefono enrame, 
Australia telefonone enrame, Telefone de 
Trepar  

1989   

PIS026 Tristar 1999 20 121 

PIS028 Utrillo 1996 21 193 

     

Raphanus sativus L.    

Vrtna redkev     

RAV001 %HOD�SROHWQD� �%HOD�SUROHþQD 1989   

RAV002 Bela zimska = Runder Weisser 1989   
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Vrsta rastlin,  
registrska  
številka  
sorte 

Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

RAV003 ýUQD� ]LPVND�  � 5XQGHU� VFKZDU]HU� :LQWHU��
Noir gros rond d'hiver, Nero tondo 
d'inverno, Ronde Zwarte, Black Spanish 
Round, Rund sort Vinter 

1989 232 232 

RAV004 Münchner Bier = Birra di Monaco 1989   

     

Raphanus sativus L. var. sativus (var. radicula Pers.)    

0HVHþQD�UHGNYLFD     

RAM001 Ceres 1997 83 267 

RAM002 Cherry Belle = Cherri Belle, Ciliegia, 
Cerasella  

1989   

RAM003 Jolly 1996 52 232 

RAM004 /HGHQD� VYHþD�   Eiszapfen, Chandelle de 
Glace, Icicle, Long White Icicle, White 
Icicle, Istap, Candela di ghiaccio, IJskegel, 
Blanche transparente, A forcer blanche 
transparente  

1989 232 232 

RAM005 National = Rond rose a bout blanc, Round 
Red Small White Tip, Sparkler, 
Kobenhavns Torve, Redondo rosa punta 
blanca 

1989   

RAM006 Non Plus Ultra = Early scarlet globe, Rosso 
quarantino 

1989 232 232 

RAM007 Poker 1996 30 11 

RAM008 Promptus 1973 232 232 

RAM009 Rebel  1997 30 11 

RAM010 Revosa 1985 30 11 

RAM011 Saxa Treib 3 = Saxa, Rapid Red, Rosso 
tondo precocissimo, Saxa da forzare 

1989   

RAM012 Tarzan (F1) 1997 83 267 

     

     

Scorzonera hispanica L. convar. edulis Moench    

ýUQL�NRUHQ     

SCH001 Enoletni orjaški = Einjährige, Enarig 
Kaempe, Russisk Kaempe  

1989 232 232 

SCH002 Lange Jan 1997 30 11 
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Vrsta rastlin,  
registrska  
številka  
sorte 

Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

Solanum melongena L.    

-DMþHYHF��PHODQFDQD    

SOM001 'RPDþL� VUHGQMH� GROJL�  � 'RPDþL� VUHGQMH�
dugi 

1989   

SOM002 Galine (F1) 1996 52 232 

SOM004 Rondona 2001 337 328 

SOM003 9LMROLþDVWL� GROJL�  �9LROHWWD� OXQJD��9LROetta 
di Rimini, Violetta lunga di Romagna, 
Lunga nera di Chioggia, Early long purple, 
Violetta lunga a clava, Violetta lunga di 
Napoli, Viserba, Dugacki ljubicasti  

1989   

      

Spinacia oleracea L.    

âSLQDþD     

SPO002 Gladiator (F1) 1996 21 193 

SPO003 Goliath  1989   

SPO004 Kent (F1) 1996 21 193 

SPO005 Matador = Atlanta, Viking 1989 232 232 

SPO006 Norvak 1980 30 11 

SPO008 Polka (F1) 1996 213 232 

SPO009 Spanda (F1) 1996 30 11 

SPO010 Spartacus (F1) 1988 30 11 

SPO016 Spinnaker 2001 30 11 

SPO011 Spokane (F1) 1996 30 11 

SPO013 Viroflay = Monstrueux de Viroflay, 
Mostruoso di Viroflay 

1989 125  

SPO015 Wolter (F1) 1985 337 328 

     

Valerianella locusta (L.) Laterr. (= Valerianella olitoria (L.) Poll.)   

Motovilec, navadni motovilec    

VAL001 Delika 1996 83 267 

VAL002 Holandski motovilec = Grote 
Noordhollandse, Holländischer 
breitblättriger, A grosse graine de Hollande, 
D'Olanda a seme grosso, Holands 
Breedblad, Breedblad Noordhollandse, A 
grosse graine, Holandski širokolisni 

1989 232 232 
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Vrsta rastlin,  
registrska  
številka  
sorte 

Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

VAL009 Juwabel 2001 83 267 

VAL010 Juwahit 2001 83 267 

VAL003 Ljubljanski motovilec 1989 232 232 

VAL004 Macholong 1996 30 11 

VAL011 Masse 2001 30 11 

VAL005 Pomladin 1996 232 232 

VAL006 Zimko 1996 232 232 

VAL007 äOLþar 1996 232 232 

     

Vicia faba L. (partim) (= Faba bona Medik, Faba vulgaris Moench)   

Vrtni bob     

VFV001 Aguadulce = D'Aguadulce a tres longue 
cosse, Aguadulce a lungo baccello 

1989 232 232 

      

Zea mays L. convar. saccharata Koerm.    

Sladka koruza     

ZES001 Eliksir (FAO 100) 1990 48 232 

ZES002 Gold cup (FAO 200) 1986 101 232 

ZES003 ZP SC 321 (FAO 300) 1989 116 146 

     

     
1.5 KROMPIR      

     

Solanum tuberosum L.    

Krompir     

SOT001 Accent 1999 38 146 

SOT002 Adora 1997 103 3 

SOT003 Agria 1995 6 232 

SOT004 Aminca 1999 103 3 

SOT005 Arinda 1995 6 232 

SOT006 Arkula 1990 38 146 

SOT007 Asterix 1996 66 261 

SOT009 Bintje 1989 131  
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Vrsta rastlin,  
registrska  
številka  
sorte 

Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

SOT010 Bolesta 1999 6 232 

SOT011 Bright 1997 6 232 

SOT012 Carlingford 1995 327 146 

SOT013 Cita 1998 136 136 

SOT014 Cleopatra 1988 66 261 

SOT015 Concorde 1995 6 232 

SOT016 Cornado 1996 6 232 

SOT017 Cosmos 1995 6 232 

SOT018 Cvetnik 1964 136 232 

SOT019 Désirée  1989 66  

SOT020 Dobrin  1964 136 232 

SOT023 Escort 1997 6 232 

SOT024 Felsina 1997 103 3 

SOT025 Fianna 1995 6 232 

SOT026 Frisia 1996 66 261 

SOT027 Igor 1970 136 232 

SOT028 Jaerla 1971 66 261 

SOT029 Jaka 1979 136 232 

SOT030 Jana 1973 136 232 

SOT031 Jemseg 1997 199 146 

SOT033 Kennebec  1989 69  

SOT034 Kondor 1995 6 232 

SOT035 Kresnik 1989 136 232 

SOT037 Lady Christl 1999 38 146 

SOT038 Latona 1998 66 261 

SOT039 Majestic  1989 2  

SOT040 Marabel 1998 35 13 

SOT106 Maranca 2001 6 232 

SOT107 Marco Polo 2000 66 261 

SOT041 Maris Bard 1995 327 232 

SOT109 Markies 2001 6 232 

SOT042 Meta 1979 136 232 

SOT043 Minerva 1997 68 146 
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Vrsta rastlin,  
registrska  
številka  
sorte 

Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

SOT044 Mirakel 1997 38 146 

SOT045 Navan 1997 191 146 

SOT046 Nikita 1997 6 232 

SOT047 Oscar 1999 68 146 

SOT048 Ostara 1973 99  

SOT049 Primura 1970 90  

SOT050 Provento 1999 6 232 

SOT051 Remarka 1999 103 3 

SOT052 Resy 1973 6 232 

SOT053 Romano 1995 6 232 

SOT131 Rosita 2001 285 13 

SOT054 Santé 1995 6 232 

SOT056 Signal 1999 6 232 

SOT057 Sirtema 1989 127  

SOT058 Solara 1998 166 13 

SOT059 Tomensa 1998 166 13 

SOT060 Tone 1988 136 232 

SOT061 Ukama 1986 66 261 

SOT062 Ulster Sceptre 1983 124  

SOT063 Vesna 1970 136 232 
     

     
1.6 OLJNICE, PREDIVNICE, SLADKORNA PESA IN 
HMELJ  

   

     
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll.     

Sladkorna pesa     

BTA045 Amos 2001 57 253 

BTA001 Astro 1997 73 253 

BTA034 Canaria 2000 283 253 

BTA003 Desna 1998 57 253 

BTA004 Dori 1999 336 253 

BTA005 Dorotea 1999 336 253 

BTA006 Emma 1997 336 253 

BTA007 Gina 1997 145 253 
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številka  
sorte 

Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

BTA008 Kristall 1997 156 253 

BTA009 Larissa 1999 145 253 

BTA010 Marika 1991 145 253 

BTA011 Medea 1997 142 253 

BTA012 Os Ana 1991 198 253 

BTA014 Prisma 1990 61 253 

BTA015 Puma 1999 61 253 

BTA017 Romea 1997 73 253 

BTA093 Terano 2000 73 253 

BTA018 Tip-top 1996 57 253 

BTA032 Toscana 2000 283 253 

BTA025 Vesna 2000 282 253 

BTA020 Zita 1997 145 253 

     

Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.    

Oljna ogršþica, ozimna    

BRO001 Bienvenu 1988 209  

BRO002 Danica 1990 29 236 

BRO003 Darmor 1988 209  

BRO004 Gorczanski = Brilland 1989   

BRO006 Tandem 1988 209  

BRO007 Zora 1990 29 236 

     

Cannabis sativa L.     

Navadna konoplja     

CNS006 Beniko 2000 118 240 

CNS007 Bialobrzeskie 2000 118 240 

CNS008 Juso-11 2000 284 240 

CNS001 Kompolti hibrid TC 1991 95  

CNS002 Kompolti kender 1982 95  

CNS003 Kompolti sargaszaru 1990 95  

CNS004 Novosadska konoplja 1989 265  

CNS005 Unico-B 1982 95  
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Vrsta rastlin,  
registrska  
številka  
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Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

Cucurbita pepo L. var. oleifera sin. var. citrulina (L.) Greb. var. styriaca   

Oljna buþa     

CPS001 Gleisdorfer Ölkurbis 1986 220 13 

CPS004 Olivia 2000 160 134 

CPS002 Slovenska golica 1974 232 232 

CPS003 Wies 371 1986 147 13 

     
Glycine max (L.) Merril    

Soja     

GLM001 Ana 1990 10  

GLM002 Dubravka 1988 29 236 

GLM003 Evans 1987 255  

GLM004 Gordana 1987 195  

GLM007 Mirna 1991 198 232 

GLM008 Mura 1986 198 232 

GLM009 Neretva 1991 198 232 

GLM010 S-0990 1986 168  

GLM011 Slavonka 1988 195  

GLM012 Tina 1988 195  

GLM013 Una 1988 198 232 

     
Helianthus annuus L.    

Sonþnica     

HEA002 NS-H -15 1984 160 135 

HEA003 Osjeþanin 1985 198 232 

HEA005 Zg-31 1988 195  

HEA006 Zg-64 1988 195  

HEA007 Zg-54 1989 195  

HEA008 Viki 1989 91  
     
Helianthus tuberosus L.    

Topinambur, laška repa    

HET001 Bela 1989 34 34 

HET003 Violet de Rennes 1985 74  

     



Uradni list Republike Slovenije Št. 59 / 19. 7. 2001 / Stran 6123 

 

Vrsta rastlin,  
registrska  
številka  
sorte 

Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM Zastopnik*  

Humulus lupulus L.    

Hmelj     

HUL001 Savinjski golding 1989 120 120 

HUL002 Ahil 1971 120 120 

HUL003 Apolon 1971 120 120 

HUL004 Atlas 1971 120 120 

HUL005 Aurora 1971 120 120 

HUL006 Blisk 1979 120 120 

HUL007 Bobek 1979 120 120 

HUL008 Buket 1979 120 120 

HUL009 Cekin 1990 120 120 

HUL010 Celeia 1990 120 120 

HUL011 Cerera 1990 120 120 

HUL012 Cicero 1990 120 120 

HUL013 Magnum 1998 70 120 

     

Linum usitatissimum L.    

Navadni lan     

LIU001 Belinka 1988 44 232 

LIU003 Regina 1991 44 232 

     
Papaver somniferum L.    

Vrtni mak     

PPS001 Marianne 1989 57  

     
Sinapis alba L.     

Bela gorjušica     

SIA007 Achilles 2001 86 232 
SIA002 Emergo 1990 149  
SIA003 Mirly 1989 260  
SIA004 Serval 1990 57  
SIA005 Sito 1999 145 143 
SIA009 Torpedo 2001 86 232 
SIA006 Zlata 1999 86 232 
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Registrska številka sorte Sorta Leto vpisa   Barva jagode  

1.7 VINSKA TRTA     

     

Vitis vinifera L. ssp. vinifera    

Vinska trta     

     

Vinske sorte     

VIN001 Auxerrois 1989  b 

VIN002 Barbera 1989  r 

VIN003 Bela glera 1997  b 

VIN004 %HOD�åODhtnina = Chasselas blanc 1989  b 

VIN005 Beli pinot = Pinot blanc 1989  b 

VIN006 Briška glera 1997  b 

VIN007 Cabernet franc 1989  r 

VIN008 Cabernet sauvignon 1989  r 

VIN009 Chardonnay 1989  b 

VIN010 ýedajc = Cividin bianco 1997  b 

VIN011 Cundra 1997  b 

VIN012 Danijela 1997  b 

VIN013 Dišeþka 1997  b 

VIN014 Dolga petla 1997  b 

VIN015 Ehrenfelser 1989  b 

VIN016 Furlanski tokaj = Tocai friulano, 
Sauvignonasse 

1989  b 

VIN017 Gamay = Gamay noir 1989  r 

VIN018 Gamay barvarica = Gamay teinturier 1989  r 

VIN019 Kerner 1989  b 

VIN020 Klarnica 1997  b 

VIN021 Kraljevina 1997  b 

VIN022 Laški rizling = Welschriesling, Riesling 
italico 

1989  b 

VIN023 Lipovina = Lindenblättrigger, Harslevelü 1997  b 

VIN024 0DORþrn = Piccola nera 1997  r 

VIN025 Malvazija = Malvasia istriana 1989  b 

VIN026 Merlot = Merlot noir 1989  r 

VIN027 Modra frankinja = Blaufränkisch 1989  r 

VIN028 Modri pinot = Pinot noir 1989  r 
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Registrska številka sorte Sorta Leto vpisa   Barva jagode  

VIN029 Muškat ottonel = Muscat ottonel 1989  b 

VIN030 Osipka 1997  b 

VIN031 Pagadebiti = Bombino bianco 1997  b 

VIN032 Pikolit = Picolit 1997  b 

VIN033 Pinela 1989  b 

VIN034 Pergolin 1997  b 

VIN035 Planinka 1997  b 

VIN036 Poljšakica 1997  b 

VIN037 Portugalka = Blauer portugieser 1989  r 

VIN038 Prosecco 1989  b 

VIN039 Racuk 1997  b 

VIN040 Radgonska ranina = Bouvier traube 1989  b 

VIN041 Ranfol = Štajerska belina 1989  b 

VIN042 RdeþD�åODKWQLQD� �&KDVVHODV�URVH 1989  r 

VIN043 Rdeþi veltlinec = Roter veltliner 1989  r 

VIN044 Rebula = Ribolla gialla 1989  b 

VIN045 Reþigla 1997  b 

VIN046 Refošk = Refosco d'istria, Terrano 1989  r 

VIN047 Renski rizling = Rheinriesling 1989  b 

VIN048 Rizvanec = Müller-thurgau 1989  b 

VIN 049 5RåLFD 1997  b 

VIN050 Rumeni muškat = Muscat a petits grains, 
M. blanc de frontignan 

1989  b 

VIN051 Rumeni plavec 1989  b 

VIN052 Sauvignon 1989  b 

VIN053 Scheurebe 1989  b 

VIN054 Semillon 1989  b 

VIN055 Sivi pinot = Pinot gris 1989  b 

VIN056 Sladkoþica = Sladkoþrn  1997  r 

VIN057 Syrah 1989  r 

VIN058 Šentlovrenka = Saint-laurent 1989  r 

VIN059 Šipon = Furmint 1989  b 

VIN060 Števerjana 1997  b 

VIN061 Traminec = Traminer, Gewürztraminer 1989  b 

VIN062 Verbena 1997  b 
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VIN063 Viognier 1989  b 

VIN064 Vitovska grganja 1997  b 

VIN065 Volovnik 1997  b 

VIN066 Vrtovka 1997  b 

VIN067 Zelen 1989  b 

VIN068 Zeleni silvanec = Grüner silvaner 1989  b 

VIN069 Zeleni veltlinec = Grüner veltliner 1989  b 

VIN070 Zelenika 1997  b 

VIN071 Zunek durelo 1997  b 

VIN072 Zweigelt 1989  r 

VIN073 äDPHWRYND� �.RHOQHU�EODXHU 1989  r 

VIN075 Würzer 1989  b 

 b - bela vinska sorta    

 r - rdeþa vinska sorta    

     

Namizne sorte     

VIN076 Afus-ali 1989  b 

VIN077 Aleksandrijski muškat = Muscat of 
alexandria 

1989  b 

VIN078 Aurora 1997  b 

VIN079 %HOD�åODKWQLQD� �&KDVVHODV�EODQF 1989  b 

VIN082 ýabski biser =Csaba gyongye feher 1989  b 

VIN083 ýauš = Genuai zamatos 1989  b 

VIN084 Demir kapija 1977  b 

VIN085 Kardinal = Cardinal 1989  r 

VIN086 Kraljica vinograda = Köenigin der 
weingarten, Regina dei vigneti 

1989  b 

VIN087 Matilda = Matilde 1997  b 

VIN088 Muškat Hamburg = Muscat Hamburg 1989  r 

VIN089 Muškat Italija = Muscat Italia, Italia 1989  b 

VIN090 Pans precocce 1997  b 

VIN091 Pasiga 1997  b 

VIN092 Perleta = Perlette 1989  b 

VIN094 RdeþD�åODKWQLQD� �&KDVVHODV�URVH 1989  r 

VIN095 Ribier = Alphonse Lavalle 1989  r 

VIN096 Sultanina = Thompson seedless 1989  b 
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VIN097 Zimsko belo 1989  b 

 b - bela namizna sorta    

 r - rdeþa namizna sorta    

     

Podlage     

Vitis riparia     

VP001 Riparia portalis 1989   

Vitis rupestris     

VP002 Rupestris du Lot 1989   

VP003 LN 33 (Couderc 1613 x V. vinifera)    

Vitis berlandieri x Vitis riparia     

VP004 125 AA 1989   

VP005 420 A 1989   

VP006 Kober 5BB 1989   

VP007 SO4 1989   

VP008 Teleki 8B 1989   

VP009 Teleki 5C 1989   

VP010 V-M 1989   

VP011 VI-M 1989   

VP012 8 Bý 1989   

VP013 Binova 1997   

Vitis riparia GM 189 x Vitis cinerea    

VP014 Börner 1989   

Vitis berlandieri x Vitis rupestris    

VP015 Paulsen 1103 1989   

VP016 Richter 99 1989   

VP017 Richter 110 1989   

VP018 Ruggeri 140 1989   

(Vitis berlandieri x Colombard 1) x 333 BM    

VP019 Fercal 1989   

Vitis berlandieri x Vitis rupestris     

VP020 3309 Couderc 1989   
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Registrska številka sorte Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM   

1.8 SADNE RASTLINE     

     

Actinidia deliciosa (Actinidia chinensis Planch.)    

Aktinidija, kivi     

Sorte     

ACC001 Bruno 1989   

ACC002 Hayward 1989   

ACC003 Matua - opraševalec 1989   

ACC004 Tamori = Tomuri - opraševalec 1989   

     

Castanea sativa Mill.     

Kostanj     

Sorte     

CAS001 Domaþi kostanj 1989   

Podlage     

CAS002 Castanea sativa Mill.; generativna podlaga 1989   

     

Corylus avellana L.    

Leska     

Sorte     

COA001 Celski = Mogul 1989   

COA002 Cosford = Cosforder Zellernuss 1989   

COA003 Daviana 1989   

COA004 Gustav’s zeller 1989   

COA005 Halska debeloplodna = Hallesche 
Riesennuss, Hall’s Giant 

1989   

COA006 Imperial de Trebizonde = Trebizonda 1989   

COA007 Istrski dolgi = Istarski duguljasti  1989   

COA008 Istrski okrogli = Istarski okruglasti  1989   

COA009 Negret 1989   

COA010 Payrone 1989   

COA011 Piemontski = Tonda gentile delle Langhe, 
Tonda gentile  

1989   

COA012 Rimska = Römische Zellernuss  1989   

COA013 Rotblättrige Lambert 1989   
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COA014 Tonda di Giffoni 1989   

COA015 Tonda gentile Romana 1989   

Podlage     

COP001 Corylus colurna L., turška leska 1989   

     

Cydonia oblonga Mill. ( C. vulgaris Pers.)     

Navadna kutina     

Sorte     

CDO001 Bereckova = Bereczkego, Bereczki birs 1989   

CDO002 Champion 1989   

CDO003 Leskovaþa 1989   

CDO004 Moravica  1987 114  

CDO005 3D]DUGåLVND 1989   

CDO006 Triumf 1989   

CDO007 Vranjska = Dunjac 1989   

Podlage     

CDP001 Glog; generativna podlaga 1989   

CDP002 Kutina MA 1989   

CDP003 Kutina; generativna podlaga 1989   

CDP004 Nešplja; generativna podlaga 1989   

CDP005 Provansalska kutina BA 29 1989   

     

Diospyros kaki L.     

Kaki     

Sorte     

DIK001 Fuyu 1989   

DIK002 Hachiya 1989   

DIK003 Kaki tipo 1989   

DIK004 Lycopersicon 1989   

DIK005 O' gosho 1989   

Podlage     

DIP001 Diospyros lotus L., dateljev kaki; 
generativna podlaga 

1989   

DIP002 Diospyros virginiana L., virginijski kaki, 
persimon; generativna podlaga 

1989   
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Ficus carica L.     

Smokva     

Sorte     

FIC001 Istrska þrnica 1989   

FIC002 Istrska belica 1989   

FIC003 Petrovka 1989   

Podlage     

FIP001 Ficus carica L., smokva; generativna in 
vegetativna podlaga 

1989   

     

Fragaria x ananassa (Duch.) Guédés. (F. grandiflora Erh.)    

Jagoda, vrtni jagodnjak    

Sorte      

FRA001 Belrubi  1989   

FRA002 Bogota 1989   

FRA003 Elvira 1989   

FRA004 Gorella 1989   

FRA005 Korona 1989   

FRA006 Pocahontas 1989   

FRA007 Red gauntlet 1989   

FRA008 Senga Gigana 1989   

FRA009 Senga Sengana 1989   

FRA010 Tago 1989   

FRA011 Tenira 1989   

     

Juglans regia L.     

Navadni oreh     

Sorte     

JUR001 Baþka  1988 197  

JUR002 Drjanovski 1989   

JUR003 'åLQRYVNL 1989   

JUR004 Franquette 1989   

JUR005 Geisenheim 139 = G-139 1989   

JUR006 Mayette 1989   

JUR007 Meylannaise 1989   
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JUR008 Mire  1988 197  

JUR009 Parisienne 1989   

JUR010 Plovdivski 1989   

JUR011 Sorrento 1989   

JUR012 Srem  1987 197  

JUR013 Šampion  1987 197  

JUR014 Šejnovo 1989   

JUR015 Tisa  1987 197  

Podlage     

JUP001 Juglans regia L.; generativna podlaga 1989   

     

Malus domestica Borkh.    

Jablana     

Sorte     

MAD001 $NDQH� �3ULPUXå 1989   

MAD002 Alkmene 1989   

MAD003 Ananasova reneta = Ananas Reinette  1989   

MAD004 Belgolden 1989   

MAD005 Beliþnik = White Transparent  1989   

MAD006 Bobovec = Bohnapfel  1989   

MAD007 Boskop = Belle de Boskoop  1989   

MAD008 Carjeviþ = Kronprinz Rudolf  1989   

MAD009 Close 1989   

MAD010 ýadel  1985 114  

MAD011 Discovery 1989   

MAD012 Dolenjska vošþenka = Sevniška vošþenka, 
Dolenjka 

1989   

MAD013 Elstar 1989   

MAD014 Empire 1989   

MAD015 Fantasia 1989   

MAD016 Gala = Kidd’s D.8 1989   

MAD017 Gloster = Gloster 69  1989   

MAD018 Goldspur = Auvil spur 1989   

MAD019 Gorenjska vošþenka = Besniška vošþenka, 
Kranjska vošþenka 

1989   
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MAD020 Goriška sevka = Tolminka, Brkinka, Seuš 1989   

MAD021 Grafenštajnc = Gravenstein 1989   

MAD022 Granny Smith 1989   

MAD023 Idared 1989   

MAD024 Jamba 69 1989   

MAD025 James Grieve 1989   

MAD026 Jerseymac 1989   

MAD027 Jonadel 1989   

MAD028 Jonagold 1989   

MAD029 Jonared 1989   

MAD030 Jonathan 1989   

MAD031 Julyred 1989   

MAD032 Kanadka = Reinette du Canada  1989   

MAD033 Kaselska reneta = Grosse Casseler Reinette, 
Bukovka 

1989   

MAD034 Koksova = Cox’s Orange Pippin, Peping 1989   

MAD035 Koksova 72 = Cox’s Orange 72  1989   

MAD036 Krivopecelj = Peinischer Krummstiel  1989   

MAD037 Lepocvetka = Yellow Bellflower  1989   

MAD038 Lobo 1989   

MAD039 Londonski peping = London Pipping  1989   

MAD040 Lonjon  1975 33  

MAD041 Lord Lambourne 1989   

MAD042 Majda  1986 33  

MAD043 Mantet 1989   

MAD044 Melrose 1989   

MAD045 Mutsu 1989   

MAD046 Ontario 1989   

MAD047 Prima  1989   

MAD048 Priolov delišes  1967 33  

MAD049 Priscilla 1989   

MAD050 Rdeþi boskop = Roter Boskoop Schmitz - 
Hübsch 

1989   

MAD051 Rdeþi delišes = Red Delicious  1989   

MAD052 Rdeþi James Grieve = Erich Neumann’s 
Roter James Grieve 

1989   
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MAD053 Red Melba 1989   

MAD054 Spartan 1989   

MAD055 Starkova najzgodnejša = Stark’s Earliest  1989   

MAD056 Summerred 1989   

MAD057 Šampanjska reneta = Reinette de 
Champagne 

1989   

MAD058 Šarlamovska = Duchess of Oldenburg, 
Borovinka 

1989   

MAD059 Štajerski mošancelj = Gambovcek, 
Steirischer Maschanzler  

1989   

MAD060 Vista bella 1989   

MAD061 Zlata parmena = King of the Pippins, 
Golden Winter Pearmain, Teli arany 
parmen 

1989   

MAD062 Zlati delišes = Golden Delicious  1989   

MAD063 Yellowspur Golden Delicious  1989   

Podlage     

MAP001 M 7 1989   

MAP002 M 9 1989   

MAP003 M 11  1989   

MAP004 M 26 1989   

MAP005 M 27 1989   

MAP006 MM 106 1989   

MAP007 MM 111 1989   

MAP008 Malus sylvestris Mill., sejanec divje 
jablane, sejanec lesnike 

1989   

     

Olea europaea L. v. europaea (O. sativa Hoffm. et Link)    

Oljka     

Sorte     

OLE001 Ascolana tenera 1989   

OLE002 Buga 1989   

OLE003 Coratina 1989   

OLE004 ýrnica 1989   

OLE005 Frantoio 1989   

OLE006 Grossa di Spagna 1989   

OLE007 Istrana 1989   

OLE008 Istrska belica 1989   
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OLE009 Leccino 1989   

OLE010 Moraiolo 1989   

OLE011 Oblica 1989   

OLE012 Pendolino 1989   

OLE013 Picholine 1989   

OLE014 Rosciola 1989   

OLE015 Santa Caterina 1989   

Podlage     

OLP001 Olea europaea L. (O. europaea L. ssp. 
oleaster Hoffmans et Link.; divja oljka; 
generativna in vegetativna podlaga 

1989   

OLP002 Olea europaea L., domaþa oljka; 
generativna in vegetativna podlaga 

1989   

     

Prunus armeniaca L. (Armeniaca vulgaris Lam.)    

Marelica     

Sorte     

PRA001 Ambrosia 1989   

PRA002 Domaþi flokarji 1989   

PRA003 Lujzet 1989   

PRA004 0DGåDUVND�QDMEROMãD 1989   

PRA005 New Jersey 19 1989   

PRA006 Pišeška 1989   

PRA007 Rakowszky 1989   

PRA008 Rocsana 1989   

PRA009 Royal 1989   

PRA010 Tilton 1989   

Podlage     

PRU001 Armeniaca vulgaris Lam., sejanec marelic 1989   

PRU002 Domaþa þešplMD�  � 3RåHJDþa, Bistrica, 
ýitlovka, Maÿarka 

1989   

PRU003 Prunus cerasifera Ehrh., mirobalana; 
generativna podlaga 

1989   

PRU004 Prunus cerasifera Ehrh.; Mr. S. 2/5 1989   

PRU005 Prunus cerasifera Ehrh. x Prunus salicina 
Lindl; GF 31 

1989   

PRU006 Prunus damascena Ehrh. 1869 
(Damascenka 1869, Prunus damascena 
Ehrh. 1869 (Damascenka 1869, Cibora) 

1989   
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PRU007 Prunus domestica L., bela sliva; 
generativna in vegetativna podlaga 

1989   

PRU008 Prunus pumila L., zahodna pešþena þešnja; 
vegetativna podlaga  

1989   

     

Prunus avium L. (Cerasus avium (L.) Moench.)    

ýešnja     

Sorte     

PRV001 Bing 1989   

PRV002 Bitnerjeva = Bütner's Rote Knorpelkirsche  1989   

PRV003 Compact Lambert 1989   

PRV004 Compact Stella 1989   

PRV005 Diana 1989   

PRV006 Donisenova rumena = Donissens Gelbe 
Knorpelkirsche, Donissens Yellow 

1989   

PRV007 Droganova rumena = Drongan’s Gelbe 
Knorpelkirsche  

1989   

PRV008 Germersdorfska = Grosse Germersdorfer 1989   

PRV009 Hedelfinška = Hedelfingen Reisenkirsche  1989   

PRV010 Junska rana 1989   

PRV011 Kasinova rana = Kassin's frühe  1989   

PRV012 Kozanka 1989   

PRV013 Kraljica trga = Regina del Mercato  1989   

PRV014 Lambert 1989   

PRV015 Merton Bigarreau 1989   

PRV016 Merton Glory 1989   

PRV017 Priusadebnaja 1989   

PRV018 Riversova rana = Early rivers  1989   

PRV019 Starking Hardy Giant 1989   

PRV020 Stella 1989   

PRV021 Tarþentka 1989   

PRV022 Van 1989   

PRV023 Van compact 1989   

PRV024 Vigred 1999 129  

PRV025 Vipavka 1989   

PRV026 Volovsko srce 1989   

PRV027 Zgodnja iz Marke = Früheste der Mark  1989   
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Podlage     

PRU009 Prunus avium L., divja þešnja 1989   

PRU010 Prunus avium L. x Prunus pseudocerasus; 
Colt 

1989   

PRU011 Prunus avium L.; F 12/1 1989   

PRU012 Prunus cerasus L; CAB 11E 1989   

PRU013 Prunus cerasus L.; CAB 6P 1989   

PRU014 Prunus mahaleb L., rešeljika; generativna 
in vegetativna podlaga 

1989   

     

     

 Prunus cerasus L. (Cerasus vulgaris Mill.)    

Višnja     

Sorte     

PRC001 ýaþanski rubin  1972 114  

PRC002 Domaþa višnja in maraska = Erdi jubileum 1989   

PRC003 Gorsemska = Double Gorsem Kriek  1989   

PRC004 Heimanov rubin = Heimanns 
Rubinweichsel  

1989   

PRC005 Heimanova konzervna = Heimanns 
Konservenweichsel  

1989   

PRC006 Kelleriis 14 1989   

PRC007 Kelleriis 16 1989   

PRC008 Kereška = Pandy ivegmeggy 1989   

PRC009 Lotova = Schattenmorelle  1989   

PRC010 Meteor 1989   

PRC011 Reksele = Beutlspacher Rexelle  1989   

PRC012 Richmorency 1989   

PRC013 Šumadinka  1984 114  

Podlage     

PRU015 Cerasus fruticosa (Pall.) Woron; 
generativna podlaga 

1989   

PRU016 Cerasus vulgaris Mill.; generativna podlaga 1989   

PRU010 Prunus avium L. x Prunus pseudocerasus; 
Colt 

1989   

PRU014 Prunus mahaleb L., rešeljika = magriva; 
generativna in vegetativna podlaga 

1989   
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Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb. (Amygdalus communis L., Prunus amygdalus Bartock)  

Mandljevec     

Sorte     

PRM001 ýarski kasni 1989   

PRM002 Ferraduet 1989   

PRM003 Ferragnes 1989   

PRM004 Knez ýrnomir 1989   

PRM005 Marcona 1989   

PRM006 Non Plus Ultra 1989   

PRM007 Nonpareil 1989   

PRM008 Texas 1989   

PRM009 Tuono 1989   

Podlage     

PRU017 Amygdalus communis (L.) Spach, 
mandljevec; generativna podlaga 

1989   

PRU018 Amygdalus (Webb.) Spach, bodeþi 
mandljevec; generativna podlaga 

1989   

PRU019 Prunus persica (L.) Batsch, breskev; 
generativna podlaga 

1989   

PRU020 Prunus persica (L.) Batsch x Prunus 
amygdalus Bartock; GF 677 

1989   

     

Prunus domestica L.    

Sliva, þešplja     

Sorte     

PRD001 Altanova renkloda = Reine Claude 
d’Althan 

1989   

PRD002 Bilska rana = Bühler Frühzwetsche  1989   

PRD003 Bluefree 1989   

PRD004 California Blue 1989   

PRD005 ýaþanska rodna  1975 114  

PRD006 ýaþanska lepotica  1975 114  

PRD007 ýaþanska najbolja  1975 114  

PRD008 ýaþanska rana  1975 114  

PRD009 ýaþanska šeüer  1975 114  

PRD010 Domaþa þHãSOMD�  � 3RåHJDþa, Maÿarka, 
Bistrica 

1989   

PRD011 Ersinger Frühzwetsche 1989   
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PRD012 Imperial 1989   

PRD013 Italijanka = Italian Prune  1989   

PRD014 Ošavka 1989   

PRD015 Petrovka 1989   

PRD016 Plava renkloda 1989   

PRD017 Pobeda 1989   

PRD018 President 1989   

PRD019 Queen Victoria 1989   

PRD020 Red Beauty 1989   

PRD021 Ruth Gerstetter 1989   

PRD022 Stanley 1989   

PRD023 Vangenhajmova = Wangenheims 
Frühzwetsche  

1989   

PRD024 Velika zelena renkloda = Reine Claude  1989   

Podlage     

PRU021 Pixy 1989   

PRU002 3RåHJDþa (Bistrica); generativna in 
vegetativna p. 

1989   

PRU003 Prunus cerasifera Ehrh. (P. myrobalana 
(L.) Loisel.; mirobalana; generativna 
podlaga 

1989   

PRU005 Prunus cerasifera Ehrh.x Prunus salicina 
Lindl.; GF 31 

1989   

PRU007 Prunus domestica L., bela sliva; 
generativna in vegetativna podlaga 

1989   

PRU022 Prunus domestica L.; GF 43 1989   

PRU023 Prunus insititia L. (P. domestica L. ssp. 
insititia (Jusl.)) Schneider.; GF 655/2 

1989   

PRU024  Prunus insititia L.; St. Julien 1989   

     

Prunus persica (L.) Batsch (Persica vulgaris P. Mill.)    

Breskev     

Sorte     

PRP001 Adria = NJ 224 1989   

PRP002 Babygold 5 1989   

PRP003 Babygold 7 1989   

PRP004 Babygold 9  1989   

PRP005 Collins 1989   

PRP006 Cresthaven 1989   
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PRP007 Dixigem 1989   

PRP008 Elberta 1989   

PRP009 Fairhaven 1989   

PRP010 Fayette 1989   

PRP011 Flavorcrest 1989   

PRP012 Glohaven 1989   

PRP013 J. H. Hale 1989   

PRP014 Jerseyqueen 1989   

PRP015 Jerseyland 1989   

PR 016 Loadel 1989   

PRP017 Redhaven 1989   

PRP018 Redskin 1989   

PR 019 Redtop 1989   

PRP020 Springcrest 1989   

PRP021 Suncrest 1989   

PRP022 Triogem 1989   

PRP023 Veteran 1989   

PRP024 Vivian 1989   

     

Prunus persica (L.) Batsch. ssp. laevis (DC.) Janchen var. nucipersica   

Nektarina     

Sorte     

PRN001 Fantasia 1989   

PRN002 Flavortop 1989   

PRN003 Independence 1989   

PRN004 Stark Redgold 1989   

Podlage     

PRU019 Prunus persica (L.) Batsch. (P. vulgaris 
Mill. ssp. vulgaris), vinogradniška breskev; 
generativna podlaga 

1989   

PRU025 Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb. x Prunus 
persica (L.) Batsch.;Hansen 

1989   

PRU004 Prunus cerasifera Ehrh.; Mr. S. 2/5 1989   

PRU006 Prunus domestica L. ssp. intermedia; 
Damascenka 1869 

1989   

PRU022 Prunus domestica L.; GF 43 1989   
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PRU023 Prunus insititia L.; GF 655/2 1989   

PRU024 Prunus insititia L.; St. Julien (Julianka A) 1989   

PRU026 Prunus persica (L.) Batsch. x Prunus dulcis 
(Mill.) D.A. Webb; GF 677 

1989   

PRU008 Prunus pumila L., zahodna pešþena þešnja; 
vegetativna podlaga  

1989   

     

Prunus salicina Lindl.    

Kitajsko-japonska sliva    

Sorte     

PRS001 Ozark Premier 1989   

PRS002 Santa Rosa 1989   

Podlage     

PRU021 Pixy    

PRU002 3RåHJDþa = Bistrica; generativna in 
vegetativna podlaga 

1989   

PRU003 Prunus cerasifera Ehrh., mirobalana; 
generativna podlaga 

1989   

PRU005 Prunus cerasifera Ehrh. x Prunus salicina 
Lindl; GF 31 

1989   

PRU007 Prunus domestica L., bela sliva; 
generativna in vegetativna podlaga 

1989   

PRU022 Prunus domestica L.; GF 43 1989   

PRU023 Prunus insititia L.; GF 655/2 1989   

PRU024 Prunus insititia L.; St. Julien 1989   

     

Pyrus communis L.     

Navadna hruška     

Sorte     

PYC001 Abate fetel = Abbe Fetel, Fetelova 1989   

PYC002 Amanliška = Beurre d’Amanlis 1989   

PYC003 Andre Desportes 1989   

PYC004 Avranška = Bonne Luise d’Avranches, 
Dobra Lujza 

1989   

PYC005 Boskova steklenka = Beurre Bosc, Car 
Aleksandar 

1989   

PYC006 Dilova maslenka = Beurre Diel, Beurre 
Royal 

1989   

PYC007 Druardova maslenka = President Drouard  1989   

PYC008 Društvenka = Doyenne du Comice  1989   
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PYC009 General Leklerk 1989   

PYC010 Giotova = Docteur Jules Guyot 1989   

PYC011 Grand Champion 1989   

PYC012 Hardenpontova maslenka = Glou Morceau  1989   

PYC013 Hardijeva maslenka = Beurre Hardy, 
Gellerts Butterbine, Gelertova maslenka 

1989   

PYC014 Highland 1989   

PYC015 Julijska dekanka = Doyenne de Juillet  1989   

PYC016 Julijska pisana = Coloree de Juillet  1989   

PYC017 Junijska lepotica = Bella di Giugno  1989   

PYC018 Junijsko zlato  1979 114  

PYC019 Klapovka = Clapp’s Favourite  1989   

PYC020 .OHUåR� �%HXUUH�&ODLUJHDX� 1989   

PYC021 Konferans = Conference  1989   

PYC022 Košija = Coscia  1989   

PYC023 Košija pozna = Coscia tardiva  1989   

PYC024 Košija rana = Coscia precoca 1989   

PYC025 Krasanka = Passe Crassane  1989   

PYC026 Lukasova = Aleksandre Lucas 1989   

PYC027 Margerita Merilat = Marguerite Marillat 1989   

PYC028 Pariška grofica = Comtesse de Paris  1989   

PYC029 Pastorjevka = Cure, Pastorenbirne 1989   

PYC030 Pakhamova = Packham’s Triumph  1989   

PYC031 Petrovka 1989   

PYC032 Rdeþa viljamovka = Max Red Bartlett  1989   

PYC033 Santa Maria 1989   

PYC034 Starking Delicious 1989   

PY 035 Starkrimson 1989   

PYC036 Tepka 1989   

PYC037 Trevuška = Precoce de Trevoux  1989   

PYC038 Vijenka = Triomphe de Vienne  1989   

PYC039 Viljamovka = William’s Bon Chretien 1989   

PYC040 Viljamovka Bovey = William’s Bovey 1989   

PYC041 Vinska moštnica 1989   

PYC042 Zgodnja Moretinijeva = Butirra precoce 
Morettini, Butira 

1989   
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PYC043 Zgodnja viljamovka = William precoce  1989   

PYC044 Zimska dekanka = Doyenne d’Hiver  1989   

PYC 045 Zimska postrvka = Northajzemska 
pastrmka  

1989   

PYC 046 äLIDUGRYD�PDVOHQND� �%HXUUH�*LIIDUG� 1989   

Podlage     

CDP005 Provansalska kutina BA-29 1989   

CDP002 Kutina MA 1989   

PYP001 MC 1989   

PYP002 Pyrus amygdaliformis Vill.; generativna 
podlaga 

1989   

PYP003 Pyrus communis L.; generativna podlaga 1989   

     

Ribes nigrum L.     

ýrni ribez, þrno grozdiþje    

Sorte     

RIN 001 Baldwin 1989   

RIN 002 Ben Moore 1989   

RIN 003 Ben Nevis 1989   

RIN 004 Black Reward 1989   

RIN 005 Blacksmith 1989   

RIN 006 Brödtorp 1989   

RIN 007 Daniel’s September 1989   

RIN 008 Holandski boskop 1989   

RIN 009 Roodknop 1989   

RIN 010 Rosenthal 1989   

RIN 011 Silvergieters 1989   

RIN 012 Tinker 1989   

RIN 013 Wellington XXX 1989   

     

Ribes nigrum L. x Ribes uva-crispa L. (R. grossularia L.)    

.ULåDQFL�þrnega ribeza in kosmulje    

Sorte     

RIX 001 Josta 1989   

RIX 002 Kroma 1989   
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Ribes rubrum L. (R. sylvestre (Lam.) Mert. et W.D.J. Koch)    

Rdeþi ribez, rdeþe grozdiþje    

Sorte     

RIS 001 Fay’s Prolific 1989   

RIS 002 Heinemanns Rote Spätlese 1989   

RIS 003 Jonkheer van Tets 1989   

RIS 004 Red Dutch 1989   

RIS 005 Red Lake 1989   

RIS 006 Rondom 1989   

RIS 007 Rosetta 1989   

RIS 008 Rotet 1989   

RIS 009 Stanza 1989   

     

Ribes uva-crispa L. (R. grossularia L.)    

Kosmulja     

Sorte     

RIU 001 Achilles 1989   

RIU 002 Catherine Oldenburg 1989   

RIU 003 Early Sulphur 1989   

RIU 004 Lady Delamare 1989   

RIU 005 May Duke 1989   

RIU 006 Whinham's Industry 1989   

RIU 007 White Smith 1989   

     

Rubus spp.     

Robida     

Sorte     

RUB 001 Black Satin 1989   

RUB 002 Darrow 1989   

RUB 003 Dirksen Thornless 1989   

RUB 004 Smoothstem 1989   

RUB 005 Thornfree 1989   

RUB 006 Thornless Evergreen 1989   
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Registrska številka sorte Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM   

Rubus idaeus L.     

Malina, malinjak     

Sorte     

RUI 001 Gradina  1972 114  

RUI 002 Latham 1989   

RUI 003 Loyd Georg 1989   

RUI 004 Malling Exploit 1989   

RUI 005 Malling Jewel 1989   

RUI 006 Malling Promise 1989   

RUI 007 Podgorina (1980) 1989   

RUI 008 Schönemann 1989   

RUI 009 September 1989   

RUI 010 Willamette 1989   

RUI 011 Zeva Herbsternte 1989   

RUI 012 Zeva I 1989   

RUI 013 Zeva II 1989   

     

Rubus occidentalis L.    

ýrna malina     

Sorte     

RUO 001 Bristol 1989   

RUO 002 Cumberland 1989   

     

Rubus�/��[�.ULåDQFL     

.ULåDQFL�PDOLQH�LQ�URELGH    

Sorte     

RUX 001 Boysen 1989   

RUX 002 Loganberry 1989   

RUX 003 New Logan 1989   
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Registrska številka sorte Sorta Leto vpisa äODKWQLWHOM   

Sambucus nigra L.     

ýrni bezeg     

Sorte     

SAN 001 Domaþi þrni bezeg 1989   

SAN 002 Haschberg 1989   

Podlage     

SAN003 Sambucus nigra L.; generativna in 
vegetativna podlaga 

1989   

     

Vaccinium corymbosum L.    

Ameriška borovnica    

Sorte     

VAC 001 Berkeley 1989   

VAC 002 Bluecrop 1989   

VAC 003 Blueray 1989   

VAC 004 Burlington 1989   

VAC 005 Collins 1989   

VAC 006 Coville 1989   

VAC 007 Darrow 1989   

VAC 008 Early Blue 1989   

VAC 009 Goldtraube 1989   

VAC 010 Heerma 1989   

VAC 011 Herbert 1989   

VAC 012 Jersey 1989   

VAC 013 Rancocas 1989   

VAC 014 Rubel 1989   
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2. Z dnem objave tega seznama v Uradnem listu
Republike Slovenije preneha veljati:

– Seznam potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in
tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena
introdukcija v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 66/98,
54/99, 56/99, 71/00, 78/00 in 38/01),

– Seznam domačih in udomačenih tujih sort kmetijskih
rastlin, ki so upravičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 66/98, 54/99 in 71/00).

3. Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Št. 321-21-03-118/01
Ljubljana, dne 22. junija 2001.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
mag. Franc But l. r.

PRILOGA I

Legenda imen in sede�ev �lahtniteljev ter zastopnikov sort kmetijskih rastlin

Kratica Polno ime
1 A. Dieckmann-Heimburg, Saatzucht Sülbeck, Postfach 11 65, 31684 Nienstädt, Nemèija
2 A. Findley,  Anchermuchtes, Scotland, Velika Britanija
3 ADC d.o.o., Glonarjeva 8, 1000 Ljubljana, Slovenija
4 Administration des Services Techniques de l�Agriculture Division Agronomique Services de la Production

Vegetale, BO 1904 16 Route d�Esch, 1019 Luxemburg, Luksemburg
5 AGRA Societa del Seme S.r.l., Viale della Repubblica 19, 48024 Massa Lombarda, Italija
6 Agrico Research BV, PB 70 Nageierstr., 8300 AA Emmeloord, Nizozemska
7 Agricultural Reserch Institute of the HAS, Brunszvik u. 2, H-2462 Martonvasar
8 Agrigenetics d.o.o., Sjenjak 13, 31000 Osijek, Hrva�ka
9 Agroludbreg d.d., Ludbreg 14, 42230 Ludbreg, Hrva�ka

10 Agron. Fakultet Sveuèili�ta u Zagrebu, Zavod za specialnu proizvodnju bilja, Sveto�imunska 25, 10000 Zagreb,
Hrva�ka

11 Agroprogres, Slovenska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
12 Agroprom d.o.o., Barletova 4, 1215 Medvode, Slovenija
13 Agrosaat dru�ba za zastopanje in trgovino d.o.o., Devova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
14 Alabama Agricultural Experiment Station, Auburn, Alabama 36849-5403, ZDA
15 Alexandra Gräfin von Arnim,  Muffatstrasse 7,  82031 Grüunwald, Nemèija
16 Ambro p.o., Dolga Poljana 2k, 5271 Vipava, Slovenija
17 Amus Soren Petersen (Saatzucht P.H. Petersen), Postfach 6, 24976 Langballig, Nemèija
18 Anton Tajn�ek, Seljakovo naselje 37, 4000 Kranj, Slovenija
19 ASGROW France S.A., Av. Felix Louat, Zone Industrielle, 60300 Senlis, Francija
20 ASGROW GmbH, Lusshardstrasse 6, 76646 Bruchsal, Nemèija
21 Asgrow Italia S.p.A., Via S Colombano 81/A, 20075 Lodi, Italija
22 Asgrow Seed Company, 2605 East Kilgore road, Kalamazoo 49002, Michigan, ZDA
23 Austrosaat Österreichische Samenzucht-und Handels-AG, Postfach 40, 1232 Wien, Avstrija
24 Axel Toft Growarer, Tonderingvej 14, 7870 Roslev, Danska
25 BAL Gumpenstein, 8952 Irdning, Avstrija
26 Barenbrug Holland BV, Postbus 4, NL-6678 ZG Oosterhout, Nizozemska
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Kratica Polno ime
27 Batl, PZA del Palacio 3, 08003 Barcelona, �panija
28 Bayerische Pflanzenzuchtgesellshaft e. G. & Co. Ko., Elisabethstrasse 38, 80796 München, Nemèija
29 BC Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Trg Marka Maruliæa 5, 10000 Zagreb, Hrva�ka
30 Bejo Zaden BV, P.O. Box 50, 1749 ZH Warmenhuizen, Nizozemska
31 Ets Claude C. Benoist, Ferme de Moyencourt, 78910 Orgerus, Francija
32 Berthold Bauer, Hofmarkstrasse 1, 930830 Obertraubling, Nemèija
33 Biotehni�ka fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za agronomijo, Katedra za sadjarstvo, Izpostava Maribor,

Vinarska 14, 2000 Maribor, Slovenija
34 Biotehni�ka fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija
35 Böhm Kartoffelzucht Inh, Postfach 1380, 21303 Lüneburg, Nemèija
36 Booker Seeds Ltd., Boston Road Sleaford, Lincs NG 3247, Velika Britanija
37 Bruinsma Selektie bedrijven B.V., PB 24, 2070 AA Naadvijk, Nizozemska
38 C. Meijer BV, POB 1, 4416 ZG Kruiningen, Nizozemska
39 Caithness Potato Breeders Ltd, A116/9 New Covent Garden, SW 8 5EE London, Velika Britanija
40 Canadian Food Inspection Ageny, Plant Health & Production Div., 59 Camelot Drive, Nepean, Ontario KIA OY9,

Kanada
42 Carl Sperling & Co. Pflanzenzüchter, PF 26 40, 21316 Lüneburg, Nemèija
43 Carneau Freres,  18 rue Leon Rudent, 59310 Orchies, Francija
44 Cebeco Zaden B.V., Postbus 10000, 5250 GA Vlijmen, Nizozemska
45 Ceccato Sementi srl, Via A. Mantegna, 35019 Tombolo, Italija
46 Centar za krmno bilje Kru�evac, Rasinjski trg 40, 37000 Kru�evac, ZR Jugoslavija
47 Centar za poljoprivredna i tehn. istra�ivanja, Grljanski put bb, 19000 Zajeèar, ZR Jugoslavija
48 Centar za povrtlarstvo Smederevska Palanka, Karaðorðeva 71, 11420, Smederevska Palanka, ZR Jugoslavija
49 Centar za strna �ita, Save Kovaèevièa 31, 34000 Kragujevac, ZR Jugoslavija
51 Charles E. Zimmermann, Proser, ZDA
52 Clause Semences, 24 bld. Brossolette, 91221 Bretigny sur Orge, Francija
53 Convase - Consorzio per la Conservazione in Purezza  delle Varieta di Sementi Palazzo degli Affari,  8 Piazza

della Constituzione,  40128 Bologna, Italija
54 Cooperative Agricole de Cereales, du Bassin de l�Adour, 64003 Pau, Francija
55 Crookham Co. Seed Growers, PO. Box 520, Caldwell, Idaho 83605, ZDA
56 CT Sjeme, Korèulanska 3e, 10000 Zagreb, Hrva�ka
57 D.J. van der Have B.V, POB 1, 4420 AA Kapelle, Nizozemska
58 D.van der Ploeg�s Elite Zaden BV, PB 19, 2990 Barendrecht, Nizozemska
59 Daehnfeldt Havefro A/S L.,  PO Box 185,  5100 Odense C, Danska
60 DANESPO A/S, Ryttervangen 1, 7323 Give, Danska
61 Danisco Seed, Hojbygardvej 14, 4960 Holeby, Danska
62 Danko Hodowla Roslin sp. zoo, Choryn, 64-005 Racot, Poljska
64 DATE Kutato Kozpont, Westsik Vilmos ut 4-6, 4400 Nyiregyhaza, Mad�arska
65 De Corato Sementi,  PO Box 68, 70031 Andria, Italija
66 De ZPC, POB 385, 8901 BD Leeuwarden, Nizozemska
67 Dekalb Genetics Corporation, 3100 Sycamore Road, Dekalb, Illinois 60115, ZDA
68 Den Hartigh BV, POB 3, 8300 AA Emmeloord, Nizozemska
69 Department of Agriculture, Maine, ZDA
70 Deutsche Gesellschaft für Hopfenforschung, Postfach 11 48, 85279 Hüll-Wolnzach, Nemèija
71 Deutsche Saatveredelung Lippstadt - Bremen Gmbh, PF 1407, 4780 Lippstadt, Nemèija
72 DLF-TRIFOLIUM A/S, P.O.Box 19, Hojerupvej 31, 4660 Store Heddinge, Danska
73 Dr. Andreas Spanakakis Fa. Fr. Strube Saatzucht KG, PF 13 53, 38358 Schöningen, Nemèija
74 Dr. F. Le Cochec La Station d�Amelioration des Plantes Ecole Nationale de Rennes INRA, BP 29, 35650 Le Rheu,

Francija
75 Dr. G. A. Kueppers-Sonnenberg Mueden (Oertze), 03101 Unterluess, Nemèija
76 Dr. Hans Rolf Späth, Im Rheinfeld 1-13,  76437 Rastatt, Nemèija
77 Draper A.; USDA in New Jersey Agricultural Experiment Station, ZDA
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Kratica Polno ime
78 DSP Delley Samen und Pflanzen AG., Postfach 16, 1567 Delley, �vica
80 East Malling, Kent, Anglija
81 Eidgenossische Forschunganstalt fur Landwirtschaftliche Pflanzenbau, Zürich-Reckenholz, 8046 Zürich, �vica
82 Elsner pac Jungpflanzen, Kipsdorferstrase 146, 01279 Dresden, Nemèija
83 Enza Zaden B.V., Postbox 7, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemska
84 Ets. Florimond Desprez, Capelle-en-Pevele, BP 41, 59242 Templeuve, Francija
85 Europlant Pflanzenzucht GmbH, POB 1380, 21303 Luneburg, Nemèija
86 Feeldsaaten Freudenberger GmbH, Postfach 1 04, 47812 Krefeld, Nemèija
87 Fitolab d.o.o., Jana Husa 78, 1000 Ljubljana, Slovenija
88 Force Limagrain GmbH, Postfach 11 10 65, 64225 Darmstadt, Nemèija
89 Franchi Sementi, 47023 Cesena, Italija
90 G.S. Mulder, Nizozemska
91 Gabonatermesztesi Kutato KHT, Also Kiköto sor 9, 6727 Szeged, Mad�arska
92 Gebr. Bakker Zaadteelt en Zaadhandel BV, Postbus 7, 1723 ZG Noord. Scharwoude, Nizozemska
93 Georg Andrea GmbH, Bruckwiesenstrasse 22, 90441 Nürnberg, Nemèija
94 GIE Sockalb, 18 rue de Séguret Saincric, 12033 Rodez Cedex 9, Francija
95 Gödöllö Agrartudomanyi Egyetem Kutatointezete, 3356 Kompolt, Mad�arska
96 GOTHA-FRIEDRICHSWERTH Saat. GmbH., Pfarrstrasse 8, 99867 Gotha, Nemèija
97 Groupement Agr+B165icole Essonnois, rue de la Riviere B.P.7, 91720 Maisse, Francija
98 Gyogynoveny Kutatointezet Rt, Jozsef A. U., 2011 Budakalasz, Mad�arska
99 H. Offereins, Nizozemska

100 Hans Schweiger & Co. OHG, Feldkirchen 3, 85368 Moosburg, Nemèija
101 Harris Moran Seed Co., 26239 Executive Place, Hayward CA 94545, ZDA
102 Heinz, P.O. Box, Stockton, CA 95201, ZDA
103 Hettema Zonen BV, PB 99, K. Doormanweg,  8300 AB Emmeloord, Nizozemska
104 Hmeljarsko zdru�enje Slovenije - GIZ, PP 151, 3310 �alec, Slovenija
105 Hmezad AGRINA p.o. �alec, Celjska c. 7, 3310 �alec, Slovenija
106 HMEZAD Export-Import, Vreèerjeva ulica 14, 3310 �alec, Slovenija
107 Hodowla Roslin Pasterzowice Sp. zoo, 67-300 Szprotawa, Poljska
108 Hodowla Roslin w Szyldaku Sp. zoo, 14-106 Szyldak, Poljska
109 Hopfenpflanzenverband Hallertau e. V., Kellerstrasse 1, 85279 Wolnzach, Nemèija
111 I.G. Saatzucht GmbH / Co KG, Postfach 15 17 04, 80050 München, Nemèija
112 I.N.R.A. Agri-obtention S.A., LA Miniere B.P. 46, 78280 Guyancourt, Francija
113 Institul de Cercetari pentru Cereali si Plante Tecnice-Fundulea,  Judetul Calarasi, Fundulea 8264, Romunija
114 Institut �Srbija� Beograd, Institut za voæarstvo, Vojvode Stepe 9, 32000 Èaèak, ZR Jugoslavija
115 Institut de recherche Tezier, Domaine de Mainet, 26000 Valence, Francija
116 Institut za kukuruz �Zemun polje�, Slobodana Bajiæa 1, 11080 Beograd - Zemun, Jugoslavija,
117 Institut za vinogradarstvo i voæarstvo, JNA 100, 21205 Sremski Karlovci, ZR Jugoslavija
118 Institute of Natural Fibres, ul. Wojska Polskiego 71b, 60 630 Poznan, Poljska
119 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin, Radzikow, O5-870 Blonie, Poljska
120 In�titut za hmeljarstvo in pivovarstvo �alec, �alskega tabora 2, 3310 �alec, Slovenija
121 Intercorn Trading Jo�e Jeriè, s.p., Ganèani 185a, 9321 Beltinci, Slovenija
122 ISI Sementi spa., Via Cabriolo 61, 43036 Fidenza, Italija
123 Istra�ivaæko razvojni institut Poljoprivr. zavod, 4. jula 19, 78000 Banja Luka, BIH
124 J. Clarke, Velika Britanija
125 J. E. Ohlsens Enke A/S, Postboks 185, 5100 Odense C, Danska
126 J. Joordens Zaadhandel BV,  PB 7823, 5995 Kessel, Nizozemska
127 J.C. Dorst, Nizozemska
128 J.P. Beemsterboer, P.O. Box 8, 1749 Warmenhuizen, Nizozemska
129 Julija Smole, �arhova 14, 1000 Ljubljana, Slovenija
130 Julius Wagner GmbH, Eppelheimerst. 18-20, 69048 Heidelberg, Nemèija
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Kratica Polno ime
131 K.L. de Vries, Nizozemska
132 Kansas State Univ., 66506 Manhattan, Kansas, ZDA
133 Karl und Walter Hild, Kirchenweinbergstrasse 115, 71672 Marbach, Nemèija
134 KK Kmetijstvo Ptuj, Muzejski trg 2, 2250 Ptuj, Slovenija
135 Kmetijska zadruga Lenart, Jurovska c. 1/a, 2230 Lenart, Slovenija
136 Kmetijski in�titut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija
137 Kmetijski poskusni center Jable, Loka, Grajska 1, 1234 Menge�, Slovenija
138 Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d., Kolodvorska 1, 9220 Lendava, Slovenija
139 Kmetijsko gospodarstvo Rakièan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota, Slovenija
140 Konsortium Südtiroler Baumschuler, Versuchszentrum Laimburg, I-39040 Auer, Italija
141 Krasnodarski NIISH, Krasnodar, Rusija
142 Kuhn en Co International BV, Postbus 99, 5250 AB Vlijmen, Nizozemska
143 KWS Austria GmbH,  Podru�nica Ljubljana, �trekljeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija
144 KWS Avstrija Saatzucht GmbH, Neuaigen 65, 3430 Tulln, Avstrija
145 KWS MAIS GMBH, Grimsehlstrasse 31, 37555 Einbeck, Nemèija
146 K�K Kmetijstvo Kranj, Begunjska c. 5, 4000 Kranj, Slovenija
147 Landes-Versuchsanlage fur Spezialkulturen, 8551 Wies, Avstrija
148 Les Graines Caillard, Boite postale 30, 49130 Les-Ponts-de-Ge, Francija
149 LG Zaden BV, Postbus 2, 9679 ZG Scheemda, Nizozemska
150 Limagrain Genetics B.V., Stationstraat 124, 9679 ZG Scheemda, Nizozemska
151 Limagrain Genetics SA. POB 115, 63230 Riom, Francija
152 Mais Angevin Z.I,. de la Vilaine, 49250 Saint Mathurin sur Loire, Francija
153 Maisadour, Route de Saint-Sever-Haut Mauco, B.P. 27, 40001 Mont de Marsan Cedex, Francija
154 Malopolska Hodowla Buraka Pasewnego i Nasiennictwa Rolniczego w Krakowie HBP Sp. zoo, Ul. Gornickiego 3,

31-222 Krakow, Poljska
155 Malus d.o.o., Iztok Keuschler, Ribi�ka 18, 9241 Ver�ej, Slovenija
156 Maribo Samen GmbH, Esslinger Hauptstr. 130, 1220 Wien, Avstrija
157 Mick GmbH, Postfach 748, DE-37251 Eschwege, Nemèija
158 Milovan Koraæ, Poljoprivredni fakultete Novi Sad, Vojvodina, Jugoslavija
159 Mommersteeg International B.V., P.O. Box 1,  5250 AA Vlijmen, Nizozemska
160 Poljoprivredni fakultet, Nauèni institut za ratarstvo i povrtarstvo, M. Gorkog 30, 21000 Novi Sad, ZR Jugoslavija
161 New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry, PO Box 2526, Wellington, Nova Zelandija
162 Nickerson Seeds Ltd.  Joseph Nickerson Research Centre, Rothwell, Lincoln LN7 6DT, Velika Britanija
163 Nickerson Zwaan BV, Postbus 19, 2990 AA Barendreht, Nizozemska
164 Niederösterreichische Saatbaugen. GmbH, Hertzgasse 45, 1035 Wien, Avstrija
165 Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, 24363 Holtsee, Nemèija
166 Nordkartoffel-Zuchtgesellschaft mbH, Postfach 13 80, 21303 Lüneburg, Nemèija
167 Nordsaat Saatzuchtgesellschaft GmbH, Hauptstr. 1, 38895 Bohnshausen, Nemèija
168 Northrup King Co., PO Box 959,  55440 Minneapolis, Minnesota, ZDA
174 Olter Srl, C.so Venezia 93, 14100 Asti, Italija
175 Oregon Agricultural Experiment Station, Corvallis, 97331 Oregon, ZDA
176 Oregon Highland Bentgrass Commission, 4093 12th Street SE, Salem, Oregon 97302, ZDA
177 OSEVA �lechtitelske a semenarske podniky, U Topiren 2, 17037 Praha 7, Èe�ka
178 Oseva, Zahradni 1a, 664 41 Troubsko, Èe�ka
179 Oswald d.o.o., Gori�ka 17, 5290 �empeter pri Gorici, Slovenija
180 P.K.N.B.V. Blankenslau,  Oost 13,  7901 BA Hoogenven,  Nizozemska
181 Pan American Seed Co., PO Box 438, West Chicago, Illinois 60185, ZDA
182 PAU Semences S.A., Av. Gaston Phoebus, 64230 Lescar, Francija
183 Peto italiana srl., Strada Traversante, 43034 Ravadese, Italija
184 PETOSEED Co., P.O. Box 4206, Saticoy, California 93004, ZDA
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Kratica Polno ime
185 PF Beograd, Centar za vinogradarstvo i vinarstvo �Radmilovac�, Smederevski put bb, 11307 Vinèa, ZR

Jugoslavija
186 Pflanzenzucht Oberlimpurg, Dr. Peter Franck, 74523 Schwabisch Hall, Nemèija
187 PIK Vinkovci, Poljoprivreda, Ðure Ðakovièa 30, 32100 Vinkovci, Hrva�ka
188 PIK Vukovar, Poljoprivredna stanica, Dunavska 2, 32000 Vukovar, Hrva�ka
189 Pioneer Hi-Bred Int. Inc., 400 Locust str., Des Moines 9, Iowa 50308, ZDA
190 Pioneer Saaten Predstavni�tvo za Slovenijo, Marki�avska 10, 9000 Murska Sobota, Slovenija
191 Plant Breeding International Cambridge Ltd, Maris Lane Trumpington, Cambridge, Velika Britanija
192 Plant Products Division - Agriculture Kanada, 3dr floor - East-Wing, Nepean ON, Ontario, Kanada
193 Planta d.o.o., Vojkova 58, 1000 Ljubljana, Slovenija
194 Podravka, Poljoprivreda sjemenarstvo, Ive Marinkoviæa 32, 48000 Koprivnica, Hrva�ka
195 Poljoprivredni centar Hrvatske Biljna proizvodnja i sjemenarstvo, Ilica 101, 1000 Zagreb, Hrva�ka
196 Poljoprivredni fakultet Beograd, Nemanjina 6, 11080 Zemun, ZR Jugoslavija
197 Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Institut za voæarstvo, vinogradarstvo i hortikultutru, Veljka Vlahoviæa 2,  21001

Novi Sad, ZR Jugoslavija
198 Poljoprivredni institut Osijek, Ul. Svete Ane 82/A, 31000 Osijek,  Hrva�ka
199 Potato Research Centre, P. O. Box 20280, Fredericton NB  EBB 4Z7, Kanada
200 Poznanska Hodowla Roslin Ps. zoo  z/s w Tulcacha 250 B, ul. Kasztavowa 5,  63-004 Tulce, Poljska
201 PPK Kutjevo, Ratarstvo Ovèare, 34340 Kutjevo, Hrva�ka
202 Probstdorfer Saatzucht GMBH, Parkring 12, 1011 Wien, Avstrija
203 Prodana Seed A/S, Faaborgvej 248 Postboks 84, 5250 Odense SV, Danska
204 Progreta Ltd.  c/o Sharpes International Ltd, Sleaford, Lincs  NG34 7HA, Velika Britanija
205 Przediebirstwo Hodowli Roslin i Nasiennictwa Skarbu  Panstwa w Szceciniennictwa, Ul. Michiewicza 41, 70-952

Szczecin, Poljska
206 Przedsiebiorstwo Hodowlano-Nasiennew Lublinie sp. zoo., 20-077 Lublin, Poljska
207 RAGT Semences, 18 rue de Seguret Saincric, 12033 Rodez, Francija
208 Rijk Zwaan, Postbus 40, 2678 ZG De Lier, Nizozemska
209 Ringot, 64 rue Leon Beauchamp, 59930 La Chapelle d�Armentieres, Francija
210 Rocalba, c/Barcelona 15, 17001 Gerona, �panija
211 ROKO d.o.o., Tr�a�ka c. 23, 2000 Maribor, Slovenija
212 Rolimpex, Jerozolimskie, pp 364, Warszawa, Poljska
213 Royal Sluis BV, Postbus 22, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemska
214 Rudolf Roggli AG Pflanzenzucht/Samenbau, Postfach 13, 3652 Hilterfingen, �vica
215 Rustica Prograin Genetique, Domaine de Sandreau, 31700 Mondonville, Francija
216 Saatbau Linz GmbH, Schirmerstr. 19, 4021 Linz, Avstrija
217 Saaten - Union GmbH, Eisenstr. 12, 30916 Isemhagen
218 Saatzucht F. von Lochow-Petkus GmbH, Postfach 11 97, 29296 Bergen, Nemèija
219 Saatzucht Firlbeck KG, Rinkam Hofweg 5, 94348 Atting, Nemèija
220 Saatzucht Gleisdorf Gmbh, Am Tieberhof 33, 3200 Gleisorf, Avstrija
222 Saatzucht Josef Breun GdbR, Amselweg 1, 91074 Herzogenaurach, Nemèija
223 Saatzucht Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof (LFS), Edelhof 1, 3910 Zwetl, Avstrija
224 Saatzucht Quedlinburg Gmbh, Postfach 13, 06484 Quedlinburg, Nemèija
225 Saatzucht Steinach GmbH, Postfach 1, 94377 Steinach, Nemèija
226 Saatzuchtgesellschaft Streng�s Erben, Aspachhof, 97215 Uffenheim, Nemèija
227 Saka Ragis Pflanzenzucht GbR, Postfach 13 08 31, 20108 Hamburg, Nemèija
228 Sativa Kerkov a.s., Dobrovskeho 2366, 58003 Havlièkov Brod, Èe�ka
229 Schweiger Hans, Feldkirchen 3, 85368 Moosburg, Nemèija
230 Secobra Recherches, Centre de Bois Henry, 78580 Maule, Francija
231 Selgen a.s., Jankovcova 18, 17037 Praga, Èe�ka
232 Semenarna Ljubljana proizvodnja in trgovina d.d., Dolenjska c. 242, 1000 Ljubljana, Slovenija
233 Semences Nickerson S.A., Z.I. Route de Saumur, 49160 Longue, Francija
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234 Semencoop, Via Calcinaro 2425, 47023 Cesena, Italija
235 Sementi Dotto spa, Via Lavariano 15, 33050 Mortegliano, Italija
236 Semevit d.o.o., Kraigherjeva 19a, 2230 Lenart, Slovenija
237 Semundo SaatzuchtGmbh Postfach 14 51, 25455 Rellingen, Nemèija
238 SES Europe NV/SA, Industriepark 15, 3300 Tienen, Belgija
239 Sgaravatti N./C. s.p.a., Casella Postale 52, 52052 Montevarchi, Italija
240 SKZ Murska Sobota z.o.o., Marki�avska 3, 9000 Murska Sobota, Slovenija
241 Slachtitelska stanica Hrona Streda s.p., 916 24 Horna Streda, Slova�ka
242 Solana Agrar Produkte GmbH, POB 130 831, 20108 Hamburg, Nemèija
243 Stacja Hodowli Burakaa Cukrowego, 27-621 Jakubowice, Poljska
244 Stet Holland B.V., P.. Box 83, 8300 Emmeloord, Nizozemska
245 SUBA Srl., Longiano, Italija
246 Sunseeds Genetics Inc., OO Box 1438, Hollister, California 95024, ZDA
247 Suttons Seeds Ltd., Hele Road, Torquay Devon TQ2 7QJ, Velika Britanija
248 Svalöv Weilbull AB, 268 81 Svalöv, �vedska
249 SZ. Hybritech, a.s. Havlièkova 2787, 76741 Kromeriz, Èe�ka
250 Szarvasi Medicago Kft, Szarvas, Mad�arska
251 Takii & Company Ltd., P.O. Box 7, Kyoto Central, Japonska
252 Tanzi Armando s.r.l., Via Zarotto 69, 43100 Parma, Italija
253 Tovarna sladkorja d.d., Opekarni�ka 4, 2270 Ormo�, Slovenija
254 Universita degli Studi di Palermo Instituto di Agronomia Generale e Coltivaziono Erbacee, Viale dell Scienze,

90128 Palermo, Italija
255 University of Minnesota Agr. Exp. Station St. Paul,  55108 Minnesota, ZDA
256 van Waveren-Pflanzenzucht GmbH, Borgelder Berg 4, 37127 Dransfeld, Nemèija
257 Veredelingsstation A.G., Driesstraat 74, 8700 Tielt, Belgija
258 Verneuil Semences, B.P. N3, 77390 Verneuil-L�Etang, Francija
259 Vivai F. Lli Zanzi di Carlo Zanzi e C. s.s., Via Ravenna 335, 44040 Fossanova S. Marco (FE), Italija
260 VLG Verband ländlicher Genossenschaften in Niederoesterreich teg. GmbH,  Wienerbergstr. 3, 1100 Wien,

Avstrija
261 VMS d.o.o., Podsmreka 5a, 1356 Dobrova, Slovenija
262 Vrtnarstvo Alojz Povhe s.p., Dobrava pri �kocjanu 39, 8275 �kocjan, Slovenija
264 Wisconsin Agricultural Experiment Station, Madison, 53706 Wisconsin, ZDA
265 Zavod za hmelj, sirak i lekovito bilje, Lenjinova 5, 21470 Baèki Petrovac, ZR Jugoslavija
266 Zelder B.V., Postbus 26, 6590 AA Gennep, Nizozemska
267 Zeleni hit d.o.o., Savlje 90a, 1000 Ljubljana, Slovenija
268 Zemjodelski fakultet, Institut za pol. i gradinarstvo, 9100 Skopje, Makedonija
269 Zoldvegtermesztesi Kutato Intezet Fejleszto Vallalat Budapesti K.A., Budapest, Mad�arska
270 Zorzi Sementi snc dei F. lli. Rossetto, via P. Barozzi 19, 35100 Padova, Italija
271 �unkoviè Jo�e, �marca 7, 1240 Kamnik, Slovenija
272 Sadjarska zadruga Posavja z.o.o., Arnovo selo 34, 8253 Artièe, Slovenija
273 Monsanto Trading Lt. Budapest, Verhalom u. 12-16b, H - 1023, Mad�arska
274 Consortium Deutscher Baumschulen GmbH, Hauptstr. 21, DE-25474 Ellerbeck, Nemèija
275 In�titut Weimenstepham, Nemèija
276 In�titut Gießem, Nemèija
277 dr. Ludvik Rozman, Prijateljeva 12, 1000 Ljubljana
278 Bavaria Saat, Am Banhof 9, D-86564 Brunnen, Nemèija
279 Pannon University of Agricultural Sciences, Deak Str. 16, P.O. Box 71, H-8361 Keszthely, Mad�arska
280 Uniplanta Saatzucht KG, Neuburger Str. 6, D-86564 Brunnen, Nemèija
281 ZDHAR Malyszin, ul. Mysliborska 81, 66-400 Gorzow Wlkp., Poljska
282 KWS SAAT AG, Postfach 1463, 37555 Einbeck, Nemèija
283 Danisco Seed Austria GmbH, Esslinger Hauptstr. 132, 1220 Wien, Avstrija
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284 Ukrainian Institute of Bast Crops, Lenin Street 45, 245130 Smy Region Glukov, Ukrajina
285 Niederösterreichische Saatbaugen. GmbH, Meires 25, 3841 Windigsteig, Avstrija
286 Research Station of Cereal Research Non-Profit Company, H-9761 Táplánszentkereszt, Hungary
287 Groenbroek Zaden, P.B. 55, NL-9679 Schhemda, Nizozemska
288 Plant Select sro, Breeding Station Hurbcice, 798 21 Bedihost, Czech Republic
289 Cebeco Semences, Domaine du Chaumoy, 18570 le Subdray, France
290 Saatzucht Donau GesmbH&CoKG, Saatzchtstr. 11, A-2301 Probsdorf, Avstrija
304 Plant Sciences, INC. in Berry R&D, INC, 342 Green Valley Road, Watsonville CA 95076, ZDA
305 Pipan Marjan, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
327 CYGNET POTATO BREEDERS LTD., 170 Dunkeld Road, Perth, Scotland PH1 3AA, Velika Britanija
328 OLIMP d.o.o., Gorenjesavska 13 a, 4000 Kranj, Slovenija
333 Syngenta Agro d.o.o., Kr�ièeva 3, 1000 Ljubljana
335 Syngenta seeds S.A. Chemin de l�Hobit - B.P. 27, 31790 Saint Sauveur, Francija
336 Syngenta seeds AB Sockerbruksvagen 1, S-261 23 Landskrona, �vedska
337 Syngenta seeds B.V. Westeinde 62, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemska

OBČINE

BOROVNICA

3153. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-varstvenega zavoda “Vzgojno-
varstveni zavod Borovnica“

Na podlagi zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91
in 8/96), zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ter statu-
ta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99 in 17/00) je
Občinski svet občine Borovnica na 20. redni seji dne 31. 5.
2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-varstvenega zavoda “Vzgojno-varstveni
zavod Borovnica“

1. člen
Spremeni se naslov odloka tako, da se glasi: odlok o

ustanovitvi javnega zavoda vrtec Borovnica.

2. člen
Spremeni se 1. člen odloka tako, da se glasi: S tem

odlokom Občina Borovnica, s sedežem Paplerjeva 22, Bo-
rovnica (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju

varstva in vzgoje predšolskih otrok javni zavod “Vrtec Borov-
nica“, s sedežem Paplerjeva 5, Borovnica.

3. člen
Spremeni se prvi stavek 2. člena tako, da se glasi:
Zavod posluje pod imenom Vrtec Borovnica.
Drugi stavek se črta.

4. člen
Popravi se 5. člen odloka tako, da se napis na zuna-

njem obodu pečata glasi: Vrtec Borovnica.

5. člen
Vrtec Borovnica mora svoje poslovanje uskladiti s tem

odlokom najkasneje v 6 mesecih po začetku veljavnosti
odloka.

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem

glasilu.

Št. 066/3-20/7-246/01
Borovnica, dne 31. maja 2001.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.
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3154. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališča na območju Občine
Borovnica

Na podlagi zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in
Uradni list RS, št. 26/90), 7. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 47/87 in Uradni
list RS, št. 10/91 in 13/93), odlok o gospodarskih javnih
službah v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 32/93) in
statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99 in
17/00) je Občinski svet občine Borovnica na 20. redni seji
dne 31. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter

o urejanju pokopališča na območju
Občine Borovnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa vsebina ter organizacijska in

prostorska zasnova izvajanja javne službe na področju ureja-
nja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti. Do-
ločajo se pravice in obveznosti uporabnikov in izvajalcev
storitev, viri financiranja, nadzor nad izvajanjem ter drugo,
kar je za normalno izvajanje te javne službe potrebno.

2. člen
Urejanje pokopališča, pogrebna in pokopališka dejav-

nost je organizirana dejavnost, ki je načrtovana in nadzoro-
vana kot gospodarska javna služba. Izvaja se v skladu z
zakoni, tem odlokom in pravilniki za to področje pristojnih
državnih organov.

3. člen
Na območju Občine Borovnica imamo eno osrednje

pokopališče.
Na pokopališču v Občini Borovnica se pokopavajo umr-

li, ki so imeli stalno bivališče v občini, najemniki grobov ali
njihovi sorodniki, ali če tako želijo svojci umrlih, ki sedaj
živijo v Borovnici ne glede na njihovo veroizpoved, državljan-
stvo, narodnost in raso.

4. člen
V Občini Borovnica opravljajo pokopališko in pogrebno

dejavnost ter urejanje pokopališča Občina Borovnica oziro-
ma na podlagi pogodbe ali koncesije pravne osebe in zase-
bniki, ki so registrirani in izpolnjujejo vse pogoje za opravlja-
nje teh del.

5. člen
Pokopališke storitve in pogrebna dejavnost obsega na-

slednja dela:
– urejanje dokumentacije,
– oddajanje prostorov za grob v najem,
– organizacija pogrebnih svečanosti,
– določa mesto, datum in uro pokopa praviloma v do-

govoru z naročnikom in v primeru verskega pokopa z župni-
kom, organizira in opravlja pogrebe,

– organizira in nadzira razna dela na pokopališču,
– druga dela, ki so posebej dogovorjena.

II. UREJANJE POKOPALIŠČA

6. člen
Urejanje pokopališča je dejavnost, ki obsega vzdrževa-

nje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, pre-
kope grobov, zajema pa predvsem naslednja dela:

– odvoz odpadkov na odlagališča,
– košenje zelenic,
– čiščenje odpadkov in snega,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– vodenje katastra pokopališča in
– določanje posamezne zvrsti grobov,
– vzdrževanje opuščenega pokopališča.

7. člen
Pokopališče mora imeti načrt pokopališča, z razvrstitvi-

jo na pokopališke oddelke in grobove, evidenco grobov in
pokopanih oseb v posameznem grobu, datum pokopa in
oznako groba.

Za izdelavo načrta pokopališča in vodenje evidenc skr-
bi občina ali po njenem pooblastilu izvajalec.

8. člen
Grobovi se delijo na:
– klasični grobovi (enojni, dvojni, družinski, otroški in

grobnice),
– žarni grobovi,
– grobišča,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztros pepela.
Graditev novih grobnic na pokopališču ni dovoljena.

9. člen
Minimalne mere grobne jame klasičnega groba so:
– globina 1,80 m; če geološki pogoji to dopuščajo, se

lahko poglobi do 2,50 m;
– dolžina do 2,20 m in
– širina 0,80 m za enojni grob, 1,50 m za dvojni grob

in nad 1,50 m za družinski grob.
Minimalne mere grobne jame žarnega groba so: globi-

na 0,70 m, širina 1,00 m in dolžina 1,00 m.
Razdalja med grobovi in pokopališkimi potmi je določe-

na z načrtom pokopališča.

10. člen
Žare s pepelom umrlih se shranjujejo v žarnih ali obsto-

ječih klasičnih grobovih in grobnicah. Kolikor se žara hrani v
enojni, dvojni, družinskih grob ali grobnico, se tak grob ne
smatra kot žarni grob.

11. člen
Ponoven pokop v isti grob je mogoč po preteku miro-

valne dobe, ki ne sme biti krajša od 10 let.
Mirovalna doba ne velja za žarni pokop.
Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le,

če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki
imajo interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo
pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, po po-
prejšnjem pisnem soglasju najemnika groba, in sicer le z
dovoljenjem pristojne občinske službe ob prisotnosti zdrav-
stvenega inšpektorja.

Če je grobna jama predhodno poglobljena, je ponoven
pokop v isto jamo možen tudi pred pretekom 10 let. Pri
odprtju groba pred pretekom mirovalne dobe, mora nad
zadnjo krsto ostati vsaj 0,10 m zemlje.
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12. člen
Območje pokopališča je določeno z načrtom pokopali-

šča.
V območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje kot je: vpitje, glasno govorje-

nje, razgrajanje in hoja po grobovih, oziroma prostorih za
grobove,

– obnašanje in vedenje, ki predstavlja kršenje javne
morale oziroma zgražanje občanov,

– odlaganje smeti in odpadkov, izven za ta namen do-
ločenega prostora,

– druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora
in objektov v območju pokopališča,

– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in dru-
gih naprav in predmetov v območju pokopališča,

– vožnja s kolesom in kolesom s pomožnim motorjem
in njihovo shranjevanje na pokopališču,

– puščanje in vodenje domačih živali na pokopališče,
– odtujevanje predmetov iz tujih grobov, objektov in

prostorov v območju pokopališča,
– postavljanje in odstranjevanje nagrobnikov brez so-

glasja upravljalca pokopališča.
Zidarska, kamnoseška in druga dela, ki so namenjena

urejanju grobov oziroma pokopališč in s tem povezani pre-
vozi, se lahko opravljajo le s soglasjem upravljalca pokopali-
šča.

V neposredni bližini območja pokopališča niso dovolje-
ne, v času pogrebnih svečanosti, dejavnosti, ki motijo potek
pogrebnih svečanosti.

13. člen
Zasajanje visoko rastočega drevja je dovoljeno le s

pristankom upravljalca pokopališča in to na prostorih, ki so
za to določeni v pokopališkem načrtu. Okrasno grmičevje
je lahko visoko največ 2 m in ne sme biti prosto rastoče,
temveč oblikovano. Dovoljena je zasaditev nizkega grmiče-
vja, trajnic in drugih okrasnih rastlin, ki pa ne smejo ovirati
dostopa do drugih grobov, zidov in objektov ob pokopali-
šču.

14. člen
Grobovi se lahko ogradijo in nanje postavijo nagrobni

spomeniki v skladu z opredelitvami pokopališkega načrta.
Za postavitev ograje, okvirov, pokrivnih plošč in spo-

menika je potrebno pridobiti pisno soglasje upravljalca po-
kopališča.

Če najemnik groba postavi ali odstrani nagrobnik v
nasprotju s soglasjem upravljalca mora nepravilnosti odpra-
viti v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila.

V primeru, da najemnik nepravilnosti ne odpravi, opravi
to upravljalec na stroške najemnika.

15. člen
Najemnina za grob se plačuje letno. Z vplačilom najem-

nine za grobni prostor je plačano tudi vzdrževanje pokopali-
šča in naprav.

Najemnine se ne plačuje za grobove v katerih so poko-
pani občani, posebej pomembni in zaslužni za občino.

16. člen
Najemniki grobov so dolžni grobove primerno vzdrže-

vati.
Če tega daljše časovno obdobje ne storijo, opravi to

upravljalec na stroške najemnika groba.

17. člen
Upravljalec lahko odpove najemno razmerje za grob v

naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora po predhodnem opo-

zorilu ne poravna najemnine za 3 pretekla leta,
– če najemnik ne vzdržuje groba kljub opozorilu, ter ne

poravna stroškov vzdrževanja groba upravljalcu,
– kadar tako zahteva UN pokopališča ter s soglasjem

najemnika groba,
– če najemnik odda grob v podnajem oziroma ga pro-

da.
V teh primerih upravljalec lahko grob odda drugemu

najemniku.

18. člen
Upravljalec pokopališča lahko robnike, spomenik in

drugo opremo groba odstrani, in po šestih mesecih odda
prostor za grob drugemu najemniku (ob upoštevanju miro-
valne dobe) v naslednjih primerih:

– če najemnina za grob ni plačana več kot tri leta,
– če je grob tako zanemarjen (daje videz zapuščeno-

sti), opravljene storitve vzdrževanja pa najemnik ne poravna
upravljalcu;

– če upravljalcu ni znan najemnik oziroma če le-ta ni
sporočil spremembe bivališča ali imena in če upravljalcu ni
uspelo pridobiti podatkov o drugih sorodnikih pokopanega.

Upravljalec mora robnike, spomenik in drugo opremo
groba hraniti na določenem prostoru šest mesecev. Posmrt-
ne ostanke se prenese na grobišče.

19. člen
Cene pokopaliških in pogrebnih storitev ter najemnin

za grobove določa Občinski svet občine Borovnica. Cene
navedenih storitev morajo zagotoviti pokrivanje stroškov po-
kopa ter stroške vzdrževanja in obratovanja objektov in na-
prav.

Najemnine morajo pokriti stroške rednega in investicij-
skega vzdrževanja pokopališča in objektov.

Predlog cen pripravi izvajalec javne službe.

20. člen
Za vzdrževanje pokopaliških objektov, poti in nasadov,

čistoče, reda in miru na pokopališču skrbijo upravljalci po-
kopališča oziroma izvajalci storitev iz 4. člena tega odloka.

III. POKOPALIŠKE STORITVE

21. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so

predvsem naslednje:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– organizacija pogrebne svečanosti,
– druge pokopališke storitve.

22. člen
Umrli do pokopa leži v mrliški veži.
Prevoz na pokopališče je dovoljen potem, ko je ugo-

tovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi.
Prevoz umrlega se opravi z ustrezno prirejenim vozilom izva-
jalca.

Po ugotovitvi smrti se pokop prijavi izvajalcu pogreba, s
katerim se dogovori o vseh pokopaliških in pogrebnih stori-
tvah.

Obvezno mora preteči od smrti do pokopa oziroma
upepelitve najmanj 36 ur. Točen čas pokopa določi izvaja-
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lec pogreba v dogovoru s svojci umrlega in predstavnikom
verske skupnosti, če gre za verski pogreb.

Če obstaja sum, da umrli ni umrl naravne smrti, se ne
sme prenesti s kraja smrti brez dovoljenja organa, ki je
pristojen za začetek in vodenje kazenskega postopka.

23. člen
Pokop umrlega se opravi na pokopališču v skladu s

pokopališkim redom na krajevno običajen način.
Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti

v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odloči
o tem oseba, ki je stalno živela z njim ali druga z zakonom
določena oseba, oziroma za zadeve socialnega skrbstva
pristojni organ občine, v kateri je oseba umrla ali bila najde-
na v skladu z njegovim prepričanjem.

Anonimni pokop se opravi po volji umrlega ali po volji
svojcev. Anonimni pokop se opravi s pokopom krste ali
žare, oziroma z raztrositvijo pepela na posebej določenem
prostoru, brez označbe imena umrlega.

24. člen
Za izkop jame, zasip groba, prekope, prvo ureditev

groba in zaščito grobov skrbi izvajalec pogreba oziroma
podjetje, ki izvaja pokop umrlega.

25. člen
Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom

položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa v
objekt, ki je namenjen za opravljanje cerkvenih obredov.

26. člen
Umrlega se položi v krsto in se pokoplje v grob za

klasičen pokop, v grobnico ali grobišče.
Klasičen pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo v

izjemnih primerih, na podlagi dovoljenja pristojnega občin-
skega organa, po predhodnem soglasju za zadeve zdrav-
stvenega varstva pristojnega organa, kjer se pokop opravi.

Upepeljene ostanke umrlega se shrani v žaro in poko-
plje v grob za klasičen pokop, v žarni grob ali se jih raztre-
se na posebej določenem prostoru na pokopališču, oziro-
ma zunaj pokopališča, na podlagi dovoljenja pristojnega
organa.

27. člen
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega, ozi-

roma oseba, ki je naročila pokop.
V primeru, ko poravnava stroške pokopa občina, ima

pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umr-
lega.

28. člen
Pokopi se opravljajo vsak dan od 10. do 18. ure.
Uporabo mrliške vežice in obratovalni čas določa uprav-

ljalec, praviloma od 8. do 22. ure. V času, ko je mrliška
vežica zaprta, so vstopi dovoljeni samo na podlagi predho-
dnega dovoljenja upravljalca. Svojci umrlega lahko v dogo-
voru z upravljalcem pokopališča v mrliški vežici bedijo pri
pokojnem tudi preko časa, ko je vežica uradno odprta.

IV. POGREBNE SVEČANOSTI

29. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima

javni značaj. Pogrebna svečanost se mora opraviti z vso
pieteto do umrlega.

Pokop se lahko opravi v ožjem družinskem krogu, če je
bila to želja pokojnika ali njegovih najbližjih svojcev.

30. člen
Pogrebna svečanost se opravi na pokopališču, kjer bo

pokop. O pogrebni svečanosti je upravljalec pokopališča
dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski poko-
pališča ali drug krajevni način.

31. člen
Pogrebna svečanost se začne z dvigom in prenosom

pokojnika z mrliškega odra ali mrliškega voza.
Dvig, prenos oziroma odvoz krste ali žare v pogrebnem

sprevodu in položitev krste ali žare v jamo opravi izvajalec
pogreba. Pogrebniki morajo biti oblečeni v svečane obleke.

Praviloma se pogrebna svečanost odvija v sklopu mrli-
ške vežice.

Pogrebna svečanost, ki se organizira na pokopališču,
vodi pooblaščena oseba izvajalca pogreba v skladu s krajev-
nimi običaji ter predhodnem sporazumnem naročilu pokojni-
kovih svojcev.

Če pri pogrebu sodeluje godba ali godba s pevci,
zaigra godba žalostinko, sledijo lahko verski obred, poslovil-
ni govori, nato pevci zapojejo pesem.

Po končani svečanosti v mrliški vežici se oblikuje po-
grebni sprevod in opravi pokop umrlega.

Pogrebni sprevod se odvija izpred mrliške vežice ali z
določenega mesta do groba.

Verski obred se izvrši med pogrebno svečanostjo v
strnjeni celoti, in sicer tako, da je začetni obred na kraju
sprejema pogreba, potem v cerkvi in nato pri grobu pokoj-
nega.

Komunikacijske poti po katerih gre pogrebni sprevod iz
mrliške veže do groba se določijo z načrtom pokopališča in
pokopališkim redom.

32. člen
Pogrebni sprevod se opravi v skladu s poslednjo voljo

pokojnika ali njegovih svojcev.
Razvrstitev v pogrebnem sprevodu poteka na krajevno

običajen način, in je praviloma naslednja:
Na čelu pogrebnega sprevoda je državna zastava z

žalnim trakom, v primeru verskega pogreba je križ oziroma
drugi verski simbol, nato se razvrstijo nosilci drugih zastav in
praporov z žalnimi trakovi, nosilci pokojnikovih odlikovanj,
godba, pevci, nosilci vencev, krsta ali žara pokojnika, svojci
in ostali udeleženci.

V primeru verskega pogrebnega obreda velja enak vr-
stni red udeležencev, predstavnik verske skupnosti pa gre
pred krsto ali žaro umrlega v prostor za verski obred.

33. člen
Ob grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrsti-

jo tako, da so neposredno pri grobu svojci umrlega, osebe,
ki nosijo odlikovanja umrlega, državna zastava, prapori, v
primeru verskega obreda pa tudi njihovi zastopniki in verski
simboli.

Krsta umrlega ali žara s pepelom umrlega se položi v
grob. Nato se lahko opravi verski obred. Temu sledijo poslo-
vilni govori, pozdrav z zastavami in prapori, nastop godbe,
pevcev in se zaključi obred na krajevno običajen način.

Najkasneje v roku ene ure po končanem pogrebu je
izvajalec pokopa dolžan grob zasuti in ga začasno primerno
urediti tako, da ne poškoduje sosednjih grobov.
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34. člen
Pri pogrebu umrlega člana verske skupnosti, društva

ali organizacije, ki ima svoj postopek, se pogrebna sveča-
nost opravi v skladu z njihovimi pravili, če niso v nasprotju s
tem odlokom.

35. člen
Društva, ki imajo ob pogrebih svojih članov posebne

običaje (lovci, gasilci in drugi), se lahko z njimi vključijo v
pogrebne svečanosti.

Če pri pogrebni svečanosti sodeluje strelska enota, ki
izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti
zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar
je odgovoren vodja enote.

36. člen
Pri krščanskem pogrebu zvoni po običajni krajevni na-

vadi. Vsi drugi udeleženci pogreba (pevci, godba, govorniki)
se ravnajo po tem krajevnem običaju.

V. KAZENSKA DOLOČILA

37. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje

upravljalec pokopališča oziroma izvajalec pogreba, če ravna
v nasprotju s 5., 6. in 22. členom tega odloka.

Z denarno kaznijo do 10.000 SIT se kaznuje odgovor-
na oseba upravljalca oziroma izvajalca, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje posameznik,
ki krši določila iz 12. in 13. člena tega odloka.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

38. člen
Pokojnik lahko izjemoma, do ureditve mrliške veže, leži

do pokopa doma. V tem primeru prevoz posmrtnih ostankov
opravi izvajalec pogreba, ki organizira tudi pogrebni sprevod
od doma umrlega do pokopališča.

39. člen
Uresničevanje tega odloka nadzorujejo pooblaščene

osebe za izvajanje lokalnega nadzora ter pristojne inšpekcij-
ske službe.

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha za Občino
Borovnica veljati odlok o pokopališkem redu za pokopališča
na območju Občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 6/86).

40. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v ura-

dnem glasilu.

Št. 066/3-20/8-247/01
Borovnica,dne 31. maja 2001.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

3155. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje kmetijstva v Občini Borovnica

Na podlagi 7. člena statuta Občine Borovnica (Uradni
list RS, št. 42/99 in 17/00) je Občinski svet občine Borov-
nica na 21. redni seji dne 28. 6. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev

za pospeševanje kmetijstva
v Občini Borovnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in kriteriji za dode-

ljevanje sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kme-
tijstvu – pospeševanje proizvodnje hrane.

2. člen
Sredstva za program pospeševanja proizvodnje hrane

in razvoj kmetijstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna,
njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proraču-
nu za tekoče leto.

3. člen
Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Bo-

rovnica se finančna sredstva usmerjajo v:
– usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetij-

stvu,
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših de-

javnosti,
– ohranitev in varstvo kmetijskih zemljišč ter ohranjanja

poseljenosti,
– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izo-

brazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva.

4. člen
Upravičenci do sredstev za razvoj kmetijstva so fizične

osebe (kmetje), občani Občine Borovnica, ki se ukvarjajo s
kmetijsko pridelavo, predelavo in dopolnilno dejavnostjo na
kmetiji. Upravičenci do sredstev so tudi društva, združenja
in družbe registrirane s področja kmetijstva s sedežem v
Občini Borovnica.

5. člen
Sredstva za intervencijo v kmetijstvo se dodeljujejo kot:

podpore, regresi, premije in dotacije.

6. člen
Upravičenci uveljavljajo intervencijska sredstva na osno-

vi in pod pogoji, kot jih bo objavila Občina Borovnica, ki
morajo vsebovati:

– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju kmetij-
stva,

– znesek sredstev za posamezne namene,
– subjekte, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti

k vlogi,
– naslov, na katerega se prošnje vložijo,
– rok za vložitev zahtevkov.
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II. UKREPI

7. člen
Sredstva so namenjena za ohranjanje in razvoj kmetij-

stva v Občini Borovnica, in sicer za:
– živinorejo,
– regresiranje semen ter drugih sadik,
– varovanje okolja in vzdrževanje kmetijske krajine,
– izboljšanje kmetijskih zemljišč in pogojev pridelova-

nja,
– izobraževanje in raziskovanje na področju kmetijstva

in gozdarstva,
– subvencioniranje obrestne mere,
– druge naloge za razvoj in ohranjanje kmetijstva.

1. Živinoreja
a) Regresiranje umetnega osemenjevanja krav
Namen ukrepa: Izboljšanje proizvodnje mleka in mesa.
Pogoji:
– zahtevke za regres vlaga Veterinarski zavod Vrhnika s

seznamom upravičencev (ambulanti dnevniki)
b) Preventivno zatiranje parazitov
Pogoji:
– zahtevke za regres vlaga Veterinarski zavod Vrhnika s

seznamom upravičencev (ambulanti dnevniki)
c) Konjereja
Pogoji:
– regres uveljavlja Kmetijska zadruga Vrhnika oziroma

rejec žrebca

2. Regresiranje semen ter drugih sadik – samo še v
letu 2001

Pogoji:
– regres za navedeni program se uveljavlja z računi na

občini Borovnica ali z zahtevkom Kmetijske zadruge Vrhnika
oziroma drugih semenarn

3. Varovanje okolja in vzdrževanje kmetijske krajine
a) Podpora ekološkemu kmetovanju
Namen ukrepa: Ohraniti kmetijstvo na slovenskem po-

deželju v obliki, da omogočimo zdravo preživetje ljudi, obva-
rovanje narave pred negativnimi vplivi kmetovanja in ohranja-
nje biološke pestrosti kmetijskega prostora. Podpora ekolo-
škemu kmetovanju se financira na kmetijo.

Pogoji: Za uveljavitev podpore je potrebno predložiti:
– potrdilo, da je kmetija član ekološkega združenja,
– podatki o kmetijskem gospodarstvu (posestni list,

zemljiškoknjižni izpisek, najemna pogodba),
– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– prosilec je upravičen do podpore v pripravljalnem

obdobju – do takrat, ko je potrjen kot ekološki kmet.
b) Sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov
Namen ukrepa: Testiranje traktorskih škropilnic in pr-

šilnikov zaradi okolju prijaznejše pridelave hrane in smotr-
nejše rabe fitofarmacevtskih sredstev.

Pogoji:
– potrdilo ali certifikat o opravljanem preizkusu testira-

nja škropilnic ali pršilnikov,
– zahtevke vlagajo fizične osebe.
c) Podpora čebelarstvu
Namen ukrepa: Ohranjanje biološke pestrosti kmetij-

skega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih
rastlin ter zdravstvenemu varstvu čebel.

Pogoji:
– zahtevke vlaga čebelarsko društvo s poročilom o

izvedenih ukrepih,

– zahtevku je potrebno priložiti ustrezne račune, ki bre-
menijo program izvedenih ukrepov in seznam koristnikov
zdravstvene preventive čebel.

4. Izboljšanje kmetijskih zemljišč in pogojev pridelova-
nja

a) Male melioracije
Namen ukrepa: Izravnava depresij z odvodnjo odveč-

nih vod ter izboljšanje pogojev za strojno obdelavo
Pogoji:
– zahtevek pripravi Kmetijsko svetovalna služba z opi-

som del ter vrisom posegov v mapno kopijo in program
urejanja zemljišča s finančno konstrukcijo,

– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– zahtevku je potrebno priložiti: zahtevek Kmetijsko

svetovalne službe, kopije računov izvajalca oziroma računov
za material potrjena s strani Kmetijske svetovalne službe, da
so dela res izvršena.

b) Čiščenje zaraščenih površin
Namen ukrepa: Čiščenje zaraščenih površin
Pogoji:
– zahtevek pripravi Kmetijsko svetovalna služba z opi-

som del ter vrisom posegov v mapno kopijo in program
čiščenja zaraščenih površin s finančno konstrukcijo,

– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– zahtevku je potrebno priložiti: zahtevek Kmetijsko

svetovalne službe, kopije računov izvajalca potrjena s strani
Kmetijske svetovalne službe oziroma v primeru, da dela
izvaja lastnik sam, potrdilo s strani Kmetijsko svetovalne
službe, da so dela res izvršena.

c) Vzdrževanje sekundarnih jarkov
Namen ukrepa: Vzdrževanje sekundarnih jarkov na

kmetijskih površinah z jarkačem
Pogoji:
– zahtevke vlagajo fizične osebe oziroma izvajalec del

s priloženimi delovnimi nalogi
d) Urejanje pašnikov
Namen ukrepa: Podatki iz agrokarte opozarjajo na pro-

ces zaraščanja kmetijske zemlje tako v hribovitem delu obči-
ne, kot tudi na barju. Zaraščanju bomo kos le z uvajanjem
paše vseh vrst prežvekovalcev.

Pogoji:
– zahtevek pripravi Kmetijsko svetovalna služba z opi-

som del ter vrisom posegov v mapno kopijo in program
urejanja zemljišča s finančno konstrukcijo,

– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– zahtevku je potrebno priložiti: zahtevek Kmetijsko

svetovalne službe, kopije računov izvajalca oziroma računov
za material potrjena s strani Kmetijske svetovalne službe, da
so dela res izvršena.

e) Urejanje poti in kolovozov
Pogoji:
– program za ureditev poti in kolovozov pripravi Kmetij-

sko svetovalna služba Vrhnika
– zahtevek vlagajo fizične osebe oziroma neposredno

izvajalci, ki opravijo to storitev
f) Gozdne vlake
Pogoji:
– zahtevek pripravi Zavod za gozdove z opisom del ter

vrisom posegov v mapno kopijo in program s finančno kon-
strukcijo,

– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– sredstva se izplačajo ob pogoju, da je gozdna vlaka

narejena po navodilih Zavoda za gozdove,
– zahtevku je potrebno priložiti: zahtevek Zavoda za

gozdove, kopije računov izvajalca potrjena s strani Zavoda
za gozdove, da so bila dela res izvršena v skladu z navodili.
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5. Izobraževanje, raziskovanje in projektne naloge s
področja kmetijstva in gozdarstva

a) Izobraževanje, raziskovanje in projektne naloge s
področja kmetijstva in gozdarstva

Namen ukrepa: Vzpodbujanje dodatnega izobraževa-
nja kmetov in gospodinj na predavanjih, tečajih, sofinancira-
nje prireditev s področja kmetijstva, priprava projektne nalo-
ge s področja kmetijstva (tečaj varnega dela z motorno ža-
go, ekološki tečaj, prireditve s področja kmetijstva...)

Pogoji:
– zahtevke vlaga organizator s predložitvijo računa in

programa ter seznama udeležencev oziroma prejemnikov.
b) Delovanje aktivov, društev in skupin s področja kme-

tijstva
Namen ukrepa: Vzpodbujanje delovanja aktivov, druš-

tev in skupin s področja kmetijstva
Pogoji:
– aktivi, društva in skupine s področja kmetijstva, ki

imajo sedež in delujejo na območju Občine Borovnica so
upravičena do sredstev za sofinanciranje njihovega delova-
nja, oziroma realizacije letnih programov dela.

6. Subvencioniranje obrestne mere za kredite za inve-
sticijo

Namen ukrepa: Vzpodbujanje strukturnih sprememb
na kmetiji, uvajanje novejših tehnoloških rešitev in tehnologij
na kmetiji, gradnja in obnova hlevov, nakup hlevske opre-
me, prostorov za skladiščenje gnoja in gnojevke, gradnje in
obnove objektov za dodelavo, skladiščenje in predelavo
kmetijskih pridelkov ter pripadajoče opreme osnovne in do-
polnilne dejavnosti na kmetiji.

Pogoji:
– zahtevku je potrebno priložiti dokument iz katerega je

razvidno, da gre za najetje kredita za investicijo in ne za
najetje kredita za tekočo proizvodnjo,

– zahtevke vlaga banka pri kateri fizična oseba koristi
kredit oziroma fizična oseba sama.

7. Druge naloge za razvoj in ohranjanje kmetijstva
a) Podpora zavarovanju kmetijske pridelave v sadjar-

stvu, poljedelstvu, zelenjadarstvu in živinoreji
Namen ukrepa: Zagotavljanje dohodka lastnikom kme-

tijske pridelave
Pogoji:
– sklenjena zavarovalna polica za tekoče leto,
– zahtevke vlagajo fizične osebe.
b) Sofinanciranje nakupa hladilne tehnike
Namen ukrepa: Zaradi zaostritve higienskih pogojev

izboljšati hladilno tehniko pri individualnih ukrepih
Pogoji:
– hladilna tehnika mora biti kupljena v tekočem letu,
– zahtevek vloži upravičenec na občinsko upravo s

priloženim originalnim računom.

III. KONČNE DOLOČBE

8. člen
Izvrševanje pravilnika opravlja občinska uprava (župan).

Kontrolo nad izkoriščenimi sredstvi opravlja odbor za kmetij-
stvo in gozdarstvo skupaj z Občinsko upravo občine Borov-
nica.

9. člen
Zahtevki iz točk tega pravilnika morajo biti vloženi na

upravo občine najkasneje do 15. 12. Zahtevku mora biti
priložena številka žiro računa ali hranilne knjižice pri HKS
Vrhnika.

10. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli

namen pridobitve intervencijskih sredstev navajal neresnič-
ne podatke na zahtevkih, izgubi vso pravico do interventnih
sredstev za tekoče leto z obveznim vračilom že prejetih
interventnih sredstev za tekoče leto.

11. člen
V primeru, da finančna sredstva namenjena subvencio-

niranju v kmetijstvu ne bodo uporabljena za vse v tem pravil-
niku določene namene (če za določene namene ne bo
zadostnega interesa) jih je v mesecu oktobru mogoče pre-
razporediti za subvencioniranje tistih namenov, kjer bo inte-
res velik oziroma bo celo primanjkovalo sredstev.

12. člen
Višina regresiranja po posameznih postavkah je dolo-

čena v merilih, ki so priložena pravilniku in jih vsako leto
potrdi občinski svet.

13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 066/3-21/5-253/01
Borovnica, dne 28. junija 2001.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

DOBJE

3156. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
razglasitvi kulturnih in tehničnih spomenikov v
Občini Dobje

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o naravni in kulturni
dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list
RS, št. 26/92) ter na podlagi 12. člena statuta Občine
Dobje (Uradni list RS, št. 12/99) je Občinski svet občine
Dobje na 16. seji dne 29. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o razglasitvi kulturnih in tehničnih spomenikov
v Občini Dobje

1. člen
V 3. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
Repuš 8, vrhkletna lesena hiša s predelano črno kuhi-

njo (pr, Sajovec), parcelna št.: 76, k.o. Suho.

2. člen
V 5. členu se za letnico 1999 in vejico doda besedilo,

ki glasi: ter št. 02-3905/4-00/01 z dne 21. 5. 2001.

3. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o raz-

glasitvi kulturnih in tehničnih spomenikov v Občini Dobje
začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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Št. 66/01
Dobje, dne 29. junija 2001.

Župan
Občine Dobje

Salobir Franc l. r.

DOBRNA

3157. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta za del
zdraviliškega kompleksa v Dobrni

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 71/93 in 44/97) in 29. člena statuta Občine Dobr-
na (Uradni list RS, št. 82/98) je župan Občine Dobrna dne
17. 7. 2001 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb

in dopolnitev zazidalnega načrta za del
zdraviliškega kompleksa v Dobrni

I
Župan Občine Dobrna odreja javno razgrnitev osnutka

sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del zdravili-
škega kompleksa v Dobrni, ki ga je izdelalo podjetje AR PRO-
JEKT d.o.o. Sevnica pod številko 44/01, julija 2001.

II
Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta obravna-

va dva kompleksa, kompleks A in kompleks B. Kompleks A
obravnava spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta med
vilo Higiea in hotelom Dobrna, kompleks B obravnava prizi-
dek stanovanjske hiše Brglez in gradnjo gospodarskega
objekta.

Meja območja sprememb in dopolnitev zazidalnega na-
črta za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni, se nanaša na
območje, ki vključuje zemljišča, ki na severni strani mejijo z
vilo Higiea, na južni strani s hotelom Dobrna, na zahodni
strani z lokalno cesto, na vzhodni strani pa z obstoječim
gozdom. Ureditveno območje kompleksa A meri 3100 m2 in
kompleksa B 974 m2. Spremembe in dopolnitve zazidalne-
ga načrta na kompleksu A obravnavajo parkirišče z dosto-
pno cesto in zelenico, kompleks B pa obravnava območje
obstoječe stanovanjske hiše, gradnjo gospodarskega po-
slopja in prizidka k stanovanjskemu objektu.

III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazi-

dalnega načrta za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni, se
začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS na
sedežu Občine Dobrna ter traja 30 dni. Pripombe in predlo-
ge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresira-
ni. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna
obravnava, ki jo organizira Občina Dobrna.

IV
Pripombe in stališča, ki so jih podale fizične ali pravne

osebe, se pošiljajo županu Občine Dobrna. Le-ta zavzame
do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu
svetu občine Dobrna.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 731/01-1
Dobrna, dne 17. julija 2001.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

HODOŠ

3158. Odlok o priznanjih Občine Hodoš

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in na podlagi 5. člena statuta Občine
Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine
Hodoš na 21. redni seji dne 21. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o priznanjih Občine Hodoš

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Hodoš, pogoje,

postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja
evidence.

2. člen
Občina Hodoš podeljuje priznanja zaslužnim občanom,

drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, sku-
pinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na
področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, eko-
logije, zaščite in reševanja na področju Občine Hodoš, ne
glede na njihovo provenienco (domicil). Razlog podelitve velja
za zasluge na področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo
k boljšemu in popolnejšemu življenju občanov in ki imajo
pomen za razvoj in ugled Občine Hodoš.

3. člen
Kadar so zasluge tako izjemne, da je bilo za njih žrtvo-

vano življenje, je priznanje lahko podeljeno tudi posmrtno.

4. člen
Priznanja Občine Hodoš so:
– “ČASTNI OBČAN“ Občine Hodoš,
– “ZLATA PLAKETA“ Občine Hodoš,
– “LISTINA OBČINE HODOŠ“ in
– “ŽUPANSKO PRIZNANJE“ Občine Hodoš.

II. NAZIV ČASTNI OBČAN

5. člen
Imenovanje “ČASTNI OBČAN“ je (hierarhično) najvišje

priznanje Občine Hodoš. Značaj tega enkratnega priznanja
je spoštljivo pozorno vrednotenje dela vsakogar, ki je svoje
življenjsko delovanje posvetil delu za napredek in koristi
Občine Hodoš.
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Komurokoli, ki ima zasluge za razvoj in ugled Občine
Hodoš, navedene v 2. členu tega odloka, lahko občinski
svet podeli častni naziv “ČASTNI OBČAN“ Občine Hodoš.

Letno naj bi se izvedlo le eno imenovanje za častnega
občana.

Imenovanje “ČASTNI OBČAN“ se formalno izvede na
občinskem letnem praznovanju, dejansko imenovanje pa
predstavlja uokvirjena umetniško izdelana listina v velikosti
F = (najmanj) A3, ki vsebuje besedilo sklepa iz odločbe o
imenovanju “ČASTNI OBČAN“ Občine Hodoš. Listino krasi
simbol (grb) Občine Hodoš, potrjuje pa štampiljka (na mesto
njega lahko pečat) Občine Hodoš, podpisana od župana, v
slučaju njegove odsotnosti od podžupana (oziroma name-
stnika župana) občine.

III. ZLATA PLAKETA OBČINE HODOŠ

6. člen
“ZLATA PLAKETA“ Občine Hodoš ima značaj priznanja

posameznikom ali pa skupinam za njihove enkratne dosež-
ke izjemnega pomena za občino v smislih, navedenih v
prvem odstavku 2. člena. To priznanje lahko prejme vsakdo,
ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje in je lahko večkratno.
O dobitnikih priznanja odloča posebna komisija ali pa občin-
ski svet, podeljuje pa ga župan na letnih slavjih, če ni odlo-
čeno drugače. Letno naj bi se podelilo po eno “zlato plake-
to“ Občine Hodoš.

“Zlata plaketa“ je v osnovi kovinska plošča dimenzije
25 cm x 25 cm, z umetniško kakovostno gravuro teksta, z
barvnim okrasjem in občinskim grbom, pozlačena in vložena
v temu priznanju ustrezno in primerno šatuljo.

IV. LISTINA OBČINE HODOŠ

7. člen
Značaj priznanja v obliki “LISTINE OBČINE HODOŠ“

ima značaj pohvale za dosežke v preteklosti in vzpodbude za
nadaljnjo delo tistih posameznikov ali skupin ljudi, ki so bili
uspešni v smislih navedenih v prvem odstavku 2. člena tega
odloka, za časovno obdobje zadnjega leta. Ta prizanja so
lahko večkratna.

Listina Občine Hodoš vsebuje utemeljitev sklepa, s
katerim je priznanje podeljeno, v okrasju pa je občinski grb.
Listino potrjuje županov (podžupanov) podpis s štampiljko
ali pečatom, izdelane pa so umetniško na F = A3 in so
namenu primerno uokvirjene.

Število prejemnikov naj bi bilo omejeno na tri, podelju-
jejo pa se vsakoletno na občinskem prazniku.

V. ŽUPANSKO PRIZNANJE

8. člen
“ŽUPANSKO PRIZNANJE“ v Občini Hodoš ima pomen

osebnega županovega priznanja in pohvale po njegovi lastni
presoji. Podeljuje pa župan posameznikom, lahko pa tudi
skupinam bodisi občanom bodisi zunanjim sodelavcem za
zasluge na področjih iz 2. člena tega odloka za časovno
obdobje zadnjega leta. Županska priznanja so lahko več-
kratna.

Predmetno so županska priznanja lahko v različnih obli-
kah:

– kot uokvirjena listina v formatu A-4,
– kot plaketa v približni velikosti 100 x 100 mm v

ustrezni šatulji,

– kot kovnski odlitek skulpture v velikosti (višini) 100 mm,
– kot občinski grb (plaketni, višine 42 mm, višina osno-

ve do 80 mm) v šatulji.
Podeljenih naj bo do tri županska priznanja letno,

spremlja jih pisni del, lahko pa tudi knjižno darilo. Podeljuje
jih župan priložnostno ali pa v okviru letnega občinskega
praznika.

VI. POSTOPEK PRIPRAVE PRIZNANJ

9. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji priznanj Občine Ho-

doš, so lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter
druge organizacije.

Priznanja Občine Hodoš se podelijo na podlagi javne-
ga razpisa. Razpis za podelitev priznanj objavi komisija v
občinskem glasilu Örség najmanj 2 meseca pred občinskim
praznikom za tekoče leto, oziroma na krajevno običajen
način tako, da dospe informacija v vsako gospodinjstvo v
občini.

Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma pred-

log ter
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude.
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:
– naziv in ime pobudnika,
– ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in

osnovne osebne podatke,
– obrazložitev pobude,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.

10. člen
Komisija v sestavi treh članov, ki jo imenuje občinski

sveta vsaka štiri leta, obravnava pobude za podelitev priz-
nanj najkasneje v 30 dneh po prejemu pobude.

Komisija lahko:
– zahteva od pobudnika, da vlogo dopolni,
– pobudo zavrne, če predlog ni dovolj ali ustrezno

utemeljen,
– zaprosi za mnenje ustrezne strokovne institucije, ob-

činske organe ali druge ustrezne organizacije.

11. člen
Komisija sprejme ustrezen sklep za podelitev in ga

posreduje občinskemu svetu v obravnavo in odločanje.

12. člen
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med

seboj ne izključujejo. Praviloma jih izroča župan ali od njega
pooblaščena oseba, skupaj s posebno listino, ki vsebuje
besedilo sklepa o podelitvi.

Priznanja se izroči na slovesnosti ob praznovanju ob-
činskega praznika, na svečani seji občinskega sveta ali s
svečanim sprejemom ob dogodkih in datumih, pomembnih
za občino in dobitnike priznanj na dan, ki je čim bližje
takšnemu datumu.

13. člen
Sklep občinskega sveta o podelitvi priznanj Občine

Hodoš se objavi v občinskem glasilu Örség.

14. člen
V primeru, ko se ugotovi, da je bilo priznanje po tem

odloku podeljeno na podlagi zmotnih ali lažnih podatkov, ki
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bi, če bi bili znani, nedvoumno vplivali na drugačno odloči-
tev o podelitvi, se podeljeno priznanje lahko razveljavi.

Sklep o razveljavitvi sprejme občinski svet.
Razveljavljeno priznanje se vrne Občini Hodoš.

VII. NAČIN VODENJA EVIDENCE PRIZNANJ

15. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljeva-

njem priznanj opravlja Občinska uprava občine Hodoš.
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in

je na vpogled na občinski upravi.

16. člen
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj

kronološko v posebno knjigo, REGISTER PRIZNANJ OBČI-
NE HODOŠ, ki vsebuje naslednje podatke:

– zaporedno številko (lista) prejemnika,
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o pre-

jemniku,
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi

priznanja ter številka sklepa občinskega sveta,
– datum izročitve priznanja,
– dopolnila in pripombe,
– podpis tajnika in župana občine.

17. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka zagotovi občinski

svet v proračunu občine za vsako leto posebej.

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Občin-

skem glasilu Örség.

Št. 317/01
Hodoš, dne 6. julija 2001.

Župan
Občine Hodoš

Ludvik Orban l. r.

3159. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Hodoš

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in
59/99) ter 5. člena statuta Občine Hodoš (Uradni list RS,
št. 47/99), je Občinski svet občine Hodoš na 21. redni seji
dne 21. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o istovetnostnih simbolih Občine Hodoš

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Istovetnostni simboli (v nadaljevanju: simboli) občine

so: občinski grb, občinska zastava, potrditvene prvine (štam-
piljka, žig in pečat).

Istovetnostni simboli občine predstavljajo in označujejo
pripadnost Občini Hodoš.

Simboli se uporabljajo v skladu z določbami tega odlo-
ka, njihova uporaba ne sme škodovati ugledu in dostojan-
stvu Občine Hodoš.

2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo:
– v HVS evidenci (Heraldično veksilološki in sigilograf-

ski evidenci) Arhiva Slovenije,
– v registru društva Heraldica Slovenica, oziroma He-

raldika d. o. o., ki je simbole ustvarila,
– v arhivu Občine Hodoš.

3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih ose-

bah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko,
model ali vzorec za označevanje blaga in storitev. Kot izjem-
no pa so simboli avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi
posegi v njihovo vsebino in videz po ustanovi (Heraldika
d.o.o.) oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.

4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega

odloka je odgovoren župan, ki daje potrebna pojasnila, spre-
jema prošnje za uporabo simbolov, izvaja odločbe o uporabi
simbolov, vodi evidenco izdanih odločb, ter opravlja druga
strokovno adiministrativna opravila.

5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora

biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in
namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebova-
ti ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (kot so ofset-
tisk, sitotisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika,
vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za
označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno
in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se
dovoli uporaba simbolov.

Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka
tega člena predložiti pri Občinski upravi občine Hodoš v
dveh izvodih.

6. člen
V odločbi, s katero se dovoljujejo uporaba simbolov, se

določijo pogoji, pod katerimi se dovoljuje uporaba samo za
določen namen in za določen rok, do katerega je uporaba
dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekli-
če, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navede-
nih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren
videz simbolov ali, če s svojim ravnanjem škoduje ugledu
občine.

O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena
odloča župan občine.

7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove, raz-

lične pravne osebe, samostojni podjetniki ali posamezniki,
ki imajo sedež v Občini Hodoš, lahko zaprosijo, da se jim
dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru
njihove dejavnosti in to:

1. v njihovi firmi ali podjetju,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk ali aplikacije na

raznovrstnih osnovah ali kot samostojni bedži, našitki na
oblačilih in podobno),
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3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in

prosvetne namene, kot v ekonomsko-propagandnih name-
nih v sredstvih javnega obveščanja.

O pomembnosti, časovnem veku, ter o pogojih upora-
be simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina
Hodoš.

Uporaba simbola (grba) Občine Hodoš v njegovi celoti
se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno
pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti občine
(gasilska zveza občine, gasilska društva, komunalna podje-
tja in podobno).

II. GRB

8. člen
Opis grba, splošno:
Grb Občine Hodoš ima modro, zeleno in rdeče barvno

polje, ki so zložena v sestavu trnastega reza; sestav pokriva
srebrna heraldična roža, ki ima v sredini rdeče srce s črnim
latinskim križem; zgornji polji razdeljuje srebrna helebarda,
spodnje pa krasijo trije zlati hrastovi listi.

Blazon: ščitno ploščo razdeljuje na tri barvna polja rez
talnega trna s svojo konico v sredini ščita, torej na stičišču
modrega, zelenega in rdečega polja; stičišče pokriva srebr-
na heraldična roža z zlato obrobo in rdečim srcem namesto
prašnika ter črnim latinskim križem namesto plodnice; izza
heraldične rože vertikalno rastoči drog srebrne helebarde,
je s sulično konico podaljšan do zgornjega roba ščita in
razdeljuje modro ter zeleno polje tako, da je helebardina
sekira v modrem, kavelj pa v zelenem polju ščita; spodnje
polje nosi tri zlate hrastove (quercus robur) liste, katerih
peclji segajo v kot ščitovega dna.

Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih,
lahko služi le kot grbovni okras.

Upodobitev grba v izrisu, črno-belem odtisu, pečatni
grafiki (miniaturi), heraldični šrafuri in v barvah skupaj z bar-
vnimi kodami tvorijo mapo “DOS“ (dokument občinske sim-
bolike), ki je priloga temu odloku.

9. člen
Grb občine se uporablja:
1. v potrditvenih prvinah (štampiljkah, žigu in pečatu)

ter v vseh oznakah občinskih organov na območju Občine
Hodoš,

2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah
občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podo-
bnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporablja
župan Občine Hodoš (grb z grbovnim okrasjem se uporablja
ob svečanih priložnostih),

3. na plaketah in drugih priznanjih Občine Hodoš se
lahko uporablja z grbovnim okrasjem,

4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.

10. člen
Grb občine se lahko uporablja:
ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih,

športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in
drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina
predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in
običaji takih shodov.

11. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti,

gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma je doma-
či grb na desni strani, kadar spremlja simbol države, simbol

nadrejene ustanove ali simbol gostujoče ustanove, kadar so
predstavniki teh institucij na uradnem obisku.

Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je
praviloma:

1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
krogu,

2. v sredini polkroga – kadar so grbi razvršečni v pol-
krogu,

3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
koloni,

4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi
strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,

5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
skupine.

Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se
uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Repu-
blike Slovenije, ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list
RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).

12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan, oble-

delih barv ali kako drugače po zunanjosti neprimeren za
uporabo. Ni ga dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim
mirom, tako, da se kvari ugled Občine Hodoš.

III. ZASTAVA

13. člen
Opis zastave:
zastavina ruta občinske zastave je pravokotne oblike,

razmerje višine “H“ proti njeni dolžini “L“ je 1: 2,5 s tem, da
je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka,
po dolžini pa neenaka dela.

V sredini prvega kvadrata zastavine rute, lebdi v zele-
nem polju vertikalno glavni atribut iz občinskega grba, bela
helebarda; celotni atribut ne sme biti nižji od dveh tretjin
višine zastavine rute in ne višji od osem desetin imenovane
višine.

Drugi, preostali del zastavine rute je horizontalno de-
ljen na pet enako visokih barvnih prog, od katerih so prvo
(zgornje), srednje in spodnje v beli barvi, drugo in četrto pa v
zeleni barvi, ki se barvno zlivata s prvim, zelenim barvnim
poljem zastavine rute.

Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih
barv so sestavni del mape “DOS“, ki je dopolnilni del tega
odloka.

Višina atributa ne sme biti nižja od sedemdeset odstot-
kov višine zastavine rute in ne sme presegati devetdeset
odstotkov imenovane višine.

Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih
barv, so sestavni del mape “DOS“ z istovetnostno simboliko
Občine Hodoš in kot takšna naj bo mapna priloga tega
odloka.

14. člen
Zastava je stalno izvešena na poslopju sedeža Občine

Hodoš.
Zastava se izvesi:
1. ob prazniku občine,
2. ob jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kultur-

nih in športnih prireditvah občinskega pomena,
3. ob obisku pomembnih uradnih delegacij mednaro-

dnih in domačih organizacij in ustanov,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primeru navedenih v drugih točki tega člena se zasta-

va izvesi na poslopjih javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je
prireditev.
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Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izve-
sijo tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinske-
ga sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi po-
membni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo
uradne obiske.

Zastava občine se izvesi tudi v času sklepanja zakon-
skih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v
primeru žalovanja pa se zastava izvesi na pol droga.

Zastava se lahko izvesi tudi ob državnih praznikih sku-
paj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa
zakon.

15. člen
Zastave se izvesijo v času praznikov in prireditev nave-

dnih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje
24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile
izvešene.

16. člen
Ko je zastava Občine Hodoš izvešena poleg druge

zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani,
izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani
zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali ob-
čine, kadar je ta zastava izvešena ob uradnem obisku pred-
stavnika druge občine oziroma države.

Ko je zastava izvešena skupaj z dvema ali več zastava-
mi na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj,
drog z zastavo Občine Hodoš postavljen pred drogovi teh
zastav.

Ko je zastava izvešena skupaj z drugima dvema zasta-
vama, mora biti zastava Občine Hodoš v sredini.

Ko je zastava Občine Hodoš izvešena z več drugimi
zastavami, je zastava Občine Hodoš:

1. ko so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga,
2. ko so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini

polkroga,
3. ko so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
4. ko so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu

oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
5. ko so zastave razvrščene v skupini – na čelu

skupine.
Določbe o izvešanju veljajo le za izvešanje zastav na

območju Občine Hodoš. Ko se zastava izveša skupaj z
zastavo Slovenije, veljajo za način izvešanja določbe za-
kona.

17. člen
Horizontalna zastava je tista, ki ima vodoravno položeni

zastavni ruti tudi vse zelene in bele barvne proge horizontal-
ne, na prvem zelenem kvadratu pa je atribut iz občinskega
grba (bela helebarda) postavljen v vetikalnem položaju tako,
da je sekira helebarde obrnjena proti drogu zastave.

Horizontalno zastavo izvešamo na vetikalni drog oziro-
ma na njegovo sidrno vrv.

Drog je lahko nagnjen, vendar kot med drogom in
ravnino (horizontalo) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj.
Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta
poševno, kot med njenim spodnjim kotom in ravnino (hori-
zontalo) ne sme biti večji od 45 kotnih stopinj.

Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na
vertikalno obešeni zastavini ruti (torej da visi navzdol), tudi
bele in zelene barvne proge vertikalne, na zgornjem zele-
nem kvadratu pa je atribur postavljen vertiklano tako, da je
sekira helebarde obrnjena proti levi.

Vertikalna zastava ima po analogiji horizontalne zastave
analogno tudi uporabo.

18. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana,

obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na na-
čin, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled
Občine Hodoš.

IV. POTRDITVENE PRVINE

19. člen
Občinske štampiljke so izdelane po ustreznem držav-

nem predpisu:
so okrogle oblike z dvema zunanjima krožnicama v

okviru katerih je v zgornjem polkrogu v pisavi “times“ izpi-
sano ime “OBČINA HODOŠ“, v spodnjem polkrogu pa
geslo štampiljke. Med obema napisoma stoji ločilno zna-
menje – vinjeta. V sredini štampiljke je upodobljen grb
Občine Hodoš.

20. člen
Od potrditvenih prvin ima Občina Hodoš štampiljke z

naslednjimi gesli:
– “Občina Hodoš“ d = 35 mm,
– “občinska uprava“ d = 35 mm,
– “občinska volilna komisija“ d = 35 mm,
– “nadzorni odbor“ d = 35 mm,
– “štab CZ“ d = 35 mm,
– “župan“ d = 35 mm,
– “Občina Hodoš“ (virmanska štampiljka) d = 25 mm,
– “Občina Hodoš“ (potrditvena štampiljka) d = 20 mm,
– identifikacijska (neuradna) štampiljka, pravokotna,

24 x 70 mm.
Vsa gesla na štampiljkah so v slovenskem in madžar-

skem jeziku.

21. člen
Uporabo in hrambo občinskih štampiljk določi župan s

posebnim aktom.

V. ŽUPANSKA VERIGA

22. člen
Predmetno je županska veriga bolj ali manj dragocena,

iz srebrne ali zlate kovine umetelno skovana in pletena okra-
sna veriga, ki je položena županji oziroma županu preko
ramen tako, da je speta na hrbtni strani, na prsih pa jo
spenja kolana z vgraviranim, barvnim občinskim grbom.

Pojmovno je županska veriga:
– simbol zaupanja občanov v izvoljeno osebo – ose-

bnost županje oziroma župana;
– simbol zaupanja občinstva v vodstvo občine, ki jo

županja – župan zastopa in predstavlja;
– simbol županove odgovornosti svojemu občinstvu;
– simbol županove odgovornosti višjim državnouprav-

nim forumom;
– simbol županske časti.

23. člen
V naši državni ureditvi podeljuje svojemu županu ta

simbol časti – občinstvo.

24. člen
Županova dolžnost je, da odet z župansko verigo na-

stopa na vseh svečanostih občinskega, medobčinskega,
regijskega, državnega in meddržavnega pomena, posebno
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kadar gre za nastope, kjer je župan dolžan predstavljati
svojo skupnost in zastaviti svoja stališča. V občinskem meri-
lu so to naslednje priložnosti: slavnostne, občinske seje,
posvetne in cerkvene svečanosti, proslave kot npr. napove-
di, začetki ali končanja javnih del ne glede na prisotnosti
funkcionarjev in občinstva. V medobčinskem, regijskem in
državnem merilu je župan dolžan s simbolom svoje časti
ovrednostiti predvsem svečani čas nekega dejanja. Ko vrhu-
nec svečanosti preide v družabni del prireditve, lahko župan
svoj simbol – verigo odloži v etui in odda v hrambo, obdži pa
svoj drugi redni znak župana, župansko priponko (bedž).

25. člen
Tako kot župan naj tudi občinski svetniki in uslužbenci

občine, svoje priponke zaradi gostov in občinstva častno
nosijo več čas svoje prisotnosti na prireditvah.

VI. NADZOR NA ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI

26. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje župan in in-

špekcijske službe.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

27. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za

prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljanjem
svoje dejavnosti, ki:

1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjo-

sti neprimerni za uporabo,
4. uporablja grb ali zastavo v nasprotju s tem odlokom

ali tako, da kvari ugled Občine Hodoš,
5. Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje

odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka,
6. Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje

fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

28. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo

različne upodobitve simbola Občine Hodoš, morajo v roku
enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom
tega odloka.

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

nem listu RS.

Št. 316/01
Hodoš, dne 6. julija 2001.

Župan
Občine Hodoš

Ludvik Orban l. r.
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IG

3160. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Ig za leto 2001

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98 in
61/99 – odl. US), zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99) in statuta Občine Ig (Uradni lsti RS, št. 2/00) je
Občinski svet občine Ig na 20. redni seji dne 10. 7. 2001
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Ig za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Ig za leto 2001 (Uradni

list RS, št. 12/01) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 2001

znašajo 897,911.413 tolarjev, predvideni odhodki proraču-
na pa 1.003,549.446 tolarjev, in sicer v

Bilanci prihodkov in odhodkov:
I. skupni prihodki 897,911.413 SIT
II. skupni odhodki 1.003,549.446 SIT

Račun finančnih terjatev in
naložb

IV. prejeta vračila danih posojil in
prodaje kapitalskih deležev – SIT

V. dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev – SIT
Račun financiranja:

VII. zadolževanje – SIT
VIII. doplačila dolga – SIT
IX. povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računih – SIT
X. neto financiranje – SIT
XI. stanje sredstev na računih na

dan 31.12. preteklega leta 105,638.033 SIT

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 403-02/01-100
Ig, dne 11. julija 2001.

Župan
Občine Ig

Ciril Podržaj l. r.

3161. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig
za leto 2000

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS št. 79/99) in na podlagi 16. člena statuta Občine Ig
(Uradni list RS št. 2/00), je Občinski svet občine Ig na
20. redni seji dne 10. 7. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ig

za leto 2000

1. člen
Občinski svet občine Ig sprejme zaključni račun prora-

čuna Občine Ig za leto 2000 z naslednjimi postavkami:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
I. skupni prihodki 437,951.897
II. skupni odhodki 341,123.898
III. proračunski presežek (I.–II.) 96,827.999

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in

prodaja kapitalski deležev 0
V. dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev 0
VI. prejeta minus dana posojila in sprem.

kap. deležev (IV.–V.) 0

C) Račun financiranja:
VII. zadolževanje 0
VIII. odplačila dolga 0
IX. povečanje (zmanjšanje) sredstev na

računih (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) 96,827.999
X. neto financiranje (VI.+VII.–VIII.–IX.) –96,827.999
XI. Stanje sredstev na računih

na dan 31. 12. 1999
– žiro račun 630 8,810.034

2. člen
Skupni presežek po zaključnem računu proračuna Ob-

čine Ig za leto 2000 znaša 105,638.033 SIT in se vodi kot
sredstva na računu 630.

3. člen
Sredstva na računu sredstev rezerv 750 po zaključnem

računu znašajo 3,817.325 SIT in se prenesejo v rezerve
proračuna Občine Ig za leto 2001.

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 403-02/01-002
Ig, dne 11. julija 2001.

Župan
Občina Ig

Ciril Podržaj l. r.

NAKLO

3162. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 11. člena statuta Občine Naklo (UVG 8/99)
je Občinski svet občine Naklo na 20. redni seji dne 5. 7.
2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

I
S tem sklepom se ukine status zemljišča, ki je vpisano

v seznamu javno dobro, seznam I
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k.o. Podbrezje

parc.št. kultura m2 k.o.

1578/4 pot 20 seznam I javno dobro
1578/3 pot 18
1577/5 pot 98
1576/2 pot 29
1581/2 pot 28
1590/5 pot 1.269
1582/6 pot 40
1582/7 pot 7
1582/5 pot 15
1582/4 pot 39
1589/4 pot 67
1584/4 pot 1.558
1589/5 pot 33
1590/6 pot 32
1579/3 pot 26
1591/3 pot 33
1582/8 pot 113
1607/2 pot 5
1609/3 pot 31
1609/2 pot 26
1608/6 pot 97
1608/5 pot 654
1610/5 pot 173
1610/4 pot 230
1608/2 pot 924
1584/2 pot 72
1590/2 pot 285
1577/4 pot 43

k.o. Naklo

parc.št. kultura m2 k.o.

659/5 cesta 641 m2 seznam javno dobro

II
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo imeti

status zemljišč v javnem dobru in se vpišejo v nov zemlji-
škoknjižni vložek v k.o. Podbrezje in v k.o. Naklo, na njem
pa lastninska pravica na Občino Naklo.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan od objave v Urad-

nem listu RS.

Št. 43/31-382
Naklo, dne 5. julija 2001.

Župan
Občine Naklo

Ivan Štular l. r.

SLOVENSKE KONJICE

3163. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Tepanje

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/98 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/91, 29/95 in 44/97) in 16. člena

statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99
in 19/01) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na
24. seji dne 5. 7. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu Tepanje

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Za območje obravnave je bil v letu 1979 izdelan zazi-

dalni načrt Tepanje (Razvojni center Planiranje, št. proj.
10/79, Uradni list SRS, št. 22/79) in v letu spremembe in
dopolnitve ZN Tepanje, (Razvojni center Planiranje, št. proj.
53/86, Uradni list SRS, št. 46/86).

Zazidalni načrt, ki je temeljil na potrebah razvoja izpred
15 let, ne odgovarja več današnjim potrebam. Predmetni
projekt predstavlja spremembe projekta spremembe in do-
polnitve ZN Tepanje št. proj. 53/86 in spremembo odloka
(Uradni list SRS, št. 46/86).

2. člen
Za 1. členom odloka se vstavi nov 1.a člen.
Zazidalni načrt iz 1. člena, ki ga je izdelal Razvojni

center planiranje d.o.o., Celje pod številko projekta
435/2000, je sestavni del odloka in vsebuje:

A) Tekstualni del,
B) Soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij,
C) Grafične priloge.

II. OBMOČJA UREJANJA, SEZNAM PARCEL
IN POVRŠINE

3. člen
Dopolni se 2. člen z 2.a členom.
Na južni strani veljavnega zazidalnega načrta je skladno

s spremembami in dopolnitvami planske dokumentacije spre-
menjena meja ureditvenega območja. Meja se poveča v
območju od JV vogala parcele št.1290 (točka A) in poteka
po zahodnem in južnem robu parcele 1289, po zahodnem
in južnem robu parcele 1287, po južnem robu parcel 1286,
1285 in 1284/2 do točke B.

Območje obravnave sprememb obsega več ureditve-
nih območij. Ureditvena območja obsegajo naslednje par-
celne številke, vse k. o. Tepanje.

Območje 1, območje Hace:
552/108, 1289 del, 552/42, 552/104, 1288 del,

553/184 del, 553/26, 553/25 del, 553/12 del. Površina
ureditvenega območja meri 9731 m2.

Območje 2, območje rekreacije:
552/101, 552/100, 552/69, 1286 del, 1285 del,

1284/2 del, 1287 del. Površina ureditvenega območja me-
ri 6869 m2.

Območje 3, območje cerkve in nekdanje šole:
*268, 552/36, 552/76, 552/66, 552/35, 552/28,

*51, *201, 552/59. Površina ureditvenega območja meri
5943 m2.

Območje 4, območje centra:
88/7, 84/8, 88/6, 84/7, 82/4, 82/5, 63/1, 65/1,

65/2, 65/3, 65/4, 65/5,65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 60/2,
60/1, 61/1 del, 61/4, 61/3. Površina ureditvenega obmo-
čja meri 12,124 m2.

Območje 5, območje za podjetniško-storitvene dejav-
nosti:
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553/35, 553/34, 553/36, 553/128, 553/126,
553/32, 553/33 del. Površina ureditvenega območja meri
12,924 m2.

Površina območja urejanja
Površina območja urejanja meri 4,7601 ha.

III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA

4. člen
Dopolni se 3. člen s 3.a členom.
Prostorski plan Občine Slovenske Konjice opredeljuje

obravnavano površino kot območje za stanovanja s sprem-
ljajočimi dejavnostmi. V posameznih ureditvenih območjih je
predvideno:

Območje 1, območje Hace:
izgradnja večjega objekta za potrebe delavnice (servis)

in skladišča in nadstrešnico za gradbeno in kmetijsko meha-
nizacijo. Možna je tudi gradnja enega objekta. Na nasprotni
strani ceste pa gradnja hiše in legalizacija pomožnega ob-
jekta.

Območje 2, območje rekreacije:
športno-rekreacijske površine, servisni objekt.
Območje 3, območje cerkve in nekdanje šole:
izgradnja mrliške vežice, parkirnih površin, ustrezneje

urejen dostop. Na dvorišču nekdanje šole, kjer se odvija
poslovno obrtna dejavnost je predvidena gradnja objekta za
iste potrebe.

Območje 4, območje centra:
izgradnja poslovno stanovanjskega objekta, intelektu-

alne storitve, možnost vrtca, gradnja stanovanjsko-poslov-
nih objektov, dejavnost je povezana z bivanjem in predstav-
lja dopolnjevanje vsebin nastajajočega centra, na nasprotni
strani ceste je predvidena gradnja prostostoječe stanovanj-
ske hiše in prizidka k stanovanjski hiši.

Območje 5, območje za podjetniško-storitvene dejav-
nosti:

območje je namenjeno izgradnji za podjetniško stori-
tvene dejavnosti, možnost gradnje motela.

IV. URBANISTIČNO-ARHITEKTONSKA ZASNOVA,
GABARITI IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE

5. člen
Doda se nov 3.b člen, ki obravnava urbanistično-arhi-

tektonsko zasnovo, gabarite in pogoje za oblikovanje.
Urbanistična zasnova obravnava po funkciji različna ob-

močja kot celoto, vpeto v že izgrajena območja, ki obkrožajo
območja obravnave.

Območje 1, območje Hace
Gabariti:
V območju je predvidena izgradnja večjega objekta za

potrebe delavnice (servisa) in skladišča. Tlorisne dimenzije
objekta so 25,6 x 80 m, višina objekta do višine obstoječega
objekta, max. 7,8 m. Na vzhodni strani tega objekta je predvi-
dena izgradnja nadstrešnice, ki bo pokrivala razstavni prostor
za gradbeno in kmetijsko mehanizacijo. Severna fasadna lini-
ja nadstrešnice mora biti v spodnji, južni liniji sosedovega
objekta. Dimenzije nadstrešnice bodo 84 x 20 m. Višina
nadstrešnice bo 5 m. Možna je gradnja enega objekta z max.
tlorisnim gabaritom tako, da ob parcelni meji ostane prostor
za dovoz urgentnih vozil (gasilci). Objekti so dimenzijsko ome-
jeni na širino parcele lastnika in pogoj, da so dostopni po
obodu parcele.

Pogoji za oblikovanje objektov:

Zaradi videnosti objekta na vhodnem delu naselja Te-
panje je potrebno objekt posebno skrbno oblikovati.

Objekt sestoji iz dveh volumnov: objekta (širina, višina)
in strehe.Višina objekta je maximalno 7,8 metra. Oblikova-
nje, dimenzije, detajli in barve so odvisne od arhitekture
objekta. Možna bi bila delno ravna streha z delno naznače-
no in poudarjeno simetrično dvokapnico (npr. na sredini
objekta v vzdolžni smeri). Fasada objekta naj bo v barvi, ki
bo usklajena z bližnjim okoljem – gozdom, travniki, pobočji
Pohorja v ozadju. Barve fasade so možne: gozdno zelena,
zeleno modra, temno modra vendar z vertikalnimi prekinitva-
mi (okna, barva, oblikovanje fasade). V odvisnosti od verti-
kalnih poudarkov na fasadi je možno tudi arhitektonsko obli-
kovanje strehe. Streha bo temne barve ali v barvi opečne
kritine.

Nadstrešnica se mora po oblikovanju strehe razlikovati
od oblikovanja objekta, poudarjena mora biti lahkotnost in
transparentnost objeta, priporoča se vgradnja prosojnih stre-
šnih elementov.

Pomembnost lokacije objekta narekuje tudi ustrezno
arhitekturo, zato je potrebno na arhitekturo objekta in bar-
vno študijo fasade (vsaj dve varianti) pridobiti mnenje občin-
skega urbanista.

Pogoji za zunanjo ureditev:
Ob objektih bo urejena dostopna in intervencijska pot

in zeleni pas, ki bo zasajen z zimzeleno živo mejo višine 2 m.
Na severovzhodni strani obravnavnega območja bo izgraje-
na razstavna ploščad.

Dimenzije objekta je potrebno omiliti s hortikulturno
ureditvijo, zasaditvijo skupin dreves, listavcev na zahodni
strani objekta (nikakor pa drevored).

Parkirne površine za zaposlene in stranke je potrebno
urediti v območju funkcionalnega zemljišča.

Območje stanovanjske hiše ob regionalni cesti
Na nasprotni strani ceste od območja 1 je predvidena

legalizacija obstoječega nestanovanjskega objekta. Ker se
objekt nahaja v cestnem pasu, objekta ni dovoljeno poveča-
ti, prizidati, funkcija ostane nespremenjena. Med objektom
in lokalno cesto na vzhodni strani in enako med objektom in
regionalno cesto na južni strani zaradi bližine ceste in pro-
metnih varnostnih razlogov, ni dovoljeno saditi večjih dreves
ali postavljati pergole.

Ob obstoječi stanovanjski hiši je predviden prizidek
večjih tlorisnih dimenzij, po višini pa usklajen z višino obsto-
ječega objekta.

Območje 2, območje rekreacije
Območje je namenjeno ureditvi športnih površin, povr-

šine pod koridorjem pa parkirnim površinam oziroma na-
membnosti skladni s pogoji Elesa, upravljalca.

Gabariti in oblikovanje:
V enem izmed vogalov območja je predvidena gradnja

objekta. Objekt je možno nameniti stanovanjski funkciji ali
potrebam servisnega objekta za potrebe športnih dejavno-
sti. Tlorisni gabarit je opredeljen z gradbeno linijo, višina
objekta je max. P + IP. Objekt se mora oblikovno vklapljati v
okolico, streha simetrična dvokapnica, kritina opečna ali po
strukturi in barvi opeki podobna. Smer slemena, ki je na
grafični karti vrisana v smeri sever jug, je lahko tudi v smeri
vzhod zahod.

Prometna in zunanja ureditev:
Dostop do območja rekreacije je z regionalne ceste

mimo cerkve, ob tem dovozu so tudi parkirne površine.
Drugi dovoz je z odcepa z regionalne ceste mimo nekdanje
šole. Tudi ob tej cesti je možno urediti parkirne površine,
cesto pa rekonstruirati.
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Vrsta in razporeditev površin za rekreacijo je odvisna
od potreb in želja krajevne skupnosti, možno jo je spremi-
njati. Natančnejša razporeditev bo določena z lokacijsko
dokumentacijo.

Območje 3, območje cerkve in nekdanje šole – 3
Predvideno je ukiniti obstoječi dovoz k stanovanjski

hiši. Dovoz do hiše bo urejen preko priključka na vzhodni
strani. V sklopu te ureditve je predvideno rušenje gospodar-
skega objekta in garaže.

Ob dovozni cesti, ki poteka vse do rekreacijskega ob-
močja, je predvideno urediti hodnik za pešce in parkirne
površine.

Ob objektu cerkve je predvideno območje za gradnjo
mrliške veže, možne so tudi dozidave cerkve. Označena je
le gradbena linija kot maksimalni tlorisni gabarit.

V območju nekdanje šole, ki je namenjena podjetniški
dejavnosti, je na južni strani obstoječega objekta predvidena
gradnja novega objekta, ki ga je možno funkcionalno pove-
zati z obstoječim objektom. Namembnost objekta bo uskla-
jena z namembnostjo dejavnosti v šoli, biti mora okolju pri-
merna, brez vplivov, ki bi poslabšali stanje. Cesto, ki služi za
dovoz, je možno razširiti.

Gabariti in pogoji za oblikovanje objekta:
Novi objekt mora biti gabaritno in oblikovno usklajen z

obstoječim objektom. Maksimalne tlorisne dimenzije so
22 x 12 m. Višinski gabarit je pritličje, etaža in izkoriščeno
podstrešje vendar po višini organizirano tako, da bosta ve-
nec in sleme objekta ca. 3–4 m nižje od venca in slemena
obstoječega objekta. Med novim in starim objektom je mož-
na funkcionalna povezava v obliki hodnika ali mostovža v
etaži. Streha bo simetrična dvokapnica z naklonom strešine
večjim od 35°, kritina opečna ali po strukturi in barvi opeke
podoben material. Možen je tudi objekt z enokapno strešino
na južni strani objekta. Fasade objekta so lahko sodobno
oblikovane, v steklu ali drugem materialu. Razmerje fasade
in okenskih odprtin mora biti usklajeno z arhitekturo objekta.

Območje 4, območje center
Namembnost objektov:
V območju centra je predvidena izgradnja poslovno-

stanovanjskega objekta ki bo urbanistično zaključeval del
obstoječega trga in objektov ob njem. V sklopu ureditve
centra je predvidena gradnja dveh ali treh poslovno-stano-
vanjskih objektov, kjer bo poslovna, intelektualna dejavnost
in stanovanje v lastništvu enega lastnika in bo namembnost
objekta povezana s centralnimi dejavnostmi centra. Nasproti
centra naselja, na vzhodni strani ob cesti je predvidena
gradnja stanovanjskega objekta in prizidek k obstoječemu
stanovanjskemu objektu. Prizidek je možno izgraditi tudi kot
samostojen objekt v mejah označene gradbene linije, smer
slemena je lahko vzporedna s severno ali zahodno cesto,
smer slemena je lahko vzporedna s severno ali zahodno
cesto, streha simetrična dvokapnica z izzidanimi strešnimi
okni v obliki frčad.

Gabariti objektov in pogoji za oblikovanje:
Poslovno-stanovanjski objekt bo imel pritličje, etažo in

izkoriščeno podstrešje. Višina pritličja bo višja od višine
etaže. Streha simetrična dvokapnica, arhitekturno ne pre-
več členjena, jasnih oblik. Število in dimenzije strešnih oken
morajo biti v ustrezni likovni rimi s površino strehe. Oblikova-
nje celotnega objekta mora biti prilagojeno tipologiji arhitek-
ture v naselju, poudarki so v detajlih. Pri izboru materialov za
fasado je potrebna uskladitev s pretežnim okoljem. Površine
novonastalega trga naj bodo namenjene skupnim dejavno-
stim, z enostavnimi tlaki.

Objekti, ki so predvideni na zahodni strani centra in so
namenjeni za potrebe poslovno stanovanjske dejavnosti, so

opredeljeni le kot maksimalna tlorisna površina, znotraj ka-
tere je možno postaviti dva ali tri objekte. Ob določitvi števila
objektov, bo vsakemu odrejeno funkcionalno zemljišče. Vsak
objekt bo imel svoj dovoz in dostop, parkirne površine bodo
urejene na funkcionalnem zemljišču. Vsi objekti morajo ime-
ti sleme vzporedno z daljšo stranico objekta. Objekt, ki bo
stal na južnem delu območja, ima lahko sleme v smeri
vzhod–zahod, ostala dva ali eden objekt pa v smeri sever–
jug. Višinski gabarit objekta mora imeti pritličje in eno etažo
in dvokapno simetrično streho z naklonom večjim od 32°,
kritino opečno ali opeki podobnim materialom po barvi in
strukturi.

Pogoji za zunanjo ureditev:
Okoli objektov, namenjenih poslovno-stanovanjski fun-

kciji (zdravnik, zobozdravnik, advokat, arhitekturni biro in
podobno) je možno postaviti ograjo. Dimenzije in oblikova-
nje mora biti skladno s splošnimi pogoji za oblikovanje ograj.

Območje 5, območje podjetniško-storitvenih dejav-
nosti:

Območje je namenjeno izgradnji objektov za potrebe
podjetniške dejavnosti, ekološko čistih in nehrupnih dejav-
nosti. Velikost parcel, meje funkcionalnih zemljišč bodo do-
ločene z lokacijsko dokumentacijo. V območje sta vključeni
dve predvideni enodružinski stanovanjski hiši v katerih je
možno predvideti nehrupno in ekološko čisto dejavnost.

V območju je možna postavitev motela. Vsa parkirna
mesta in prostor za manipulacijo morajo biti v okviru funkcio-
nalnega zemljišča.

Dovoz do območja je z odcepa z lokalne ceste, dovoz
do predvidenih enodružinskih poslovno-stanovanjskih hiš
pa je z druge obstoječe lokalne ceste. Med območjem
podjetniško-storitvenih dejavnosti in obstoječim stanovanj-
skim območjem na severu in vzhodu je predviden 10-metr-
ski zeleni tampon.

Pogoji za gabarite in oblikovanje objektov:
V območju za podjetniško storitvene dejavnosti je dolo-

čena zunanja maksimalna meja, do koder lahko segajo tlori-
sni gabariti posameznih objektov. Tlorisne dimenzije posa-
meznih objektov niso določene, zaradi ustreznega vklaplja-
nja v naselja Tepanje morajo biti ustrezno dimenzionirani.
Objekti v severnem delu območja imajo smer daljše stranice
in slemena v smeri sever–jug, objekti v južnem delu pa v
smeri vzhod–zahod. Strehe objektov morajo biti nakazane
dvokapnice z minimalnim naklonom ali pa morajo imeti moč-
nejši venec. Višinski gabariti objektov so za poslovno–po-
djetniške dejavnosti: P + IP, pri čemer je etažna višina pritli-
čja do 6 m. V primeru izgradnje motela pa je višinski gabarit
P + 1 + IP.

Pogoji za zunanje ureditve:
Zunanja ureditev je odvisna od namembnosti objekta in

arhitekture objekta. V primeru izgradnje motela je potrebno
okolico ustrezno parkovno urediti.

Predviden zeleni tampon med območjem obravnave in
stanovanjsko sosesko je potrebno močno ozeleniti z drevesi
in visoko rastočimi grmovnicami. Ograjo, ki bo ločila obe
območji, je potrebno postaviti po splošnih pogojih.

Pogoji za urejanje zunanje ureditve
Za vsa ureditvena območja velja, da mora objektu pri-

merno biti urejena tudi zunanja ureditev, ki mora biti skladno
z arhitekturo objektov in jo je potrebno urejati v mejah fun-
kcionalnih zemljišč. Dovoljene so ograje do višine 1,8 m,
členjene s parapetnim zidom, vertikalnimi stojkami, vmesni-
mi polnili iz različnih materialov, v kombinaciji z živo mejo.

Svetilke javne razsvetljave, klopi, koše za smeti, različ-
ne reklamne panoje, stojala za kolesa, reklamne stebre,
izveske, svetlobne reklame, je potrebno enovito oblikovati
(izbrati) in jih določiti v načrtu zunanje ureditve.
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6. člen
Dopolni se 3. člen odloka tako, da se doda 3.a člen.
Funkcionalna zemljišča
Funkcionalna zemljišča pretežno obsegajo obstoječe

parcele. V urbanistično-arhitektonski situaciji so vrisane me-
je funkcionalnih zemljišč po pripadnosti funkcije območij.
Natančnejše meje, ki jih je možno tudi členiti v manjša
funkcionalna zemljišča, je potrebno določiti ob izrisu doku-
mentacije za lokacijsko dovoljenje.

V. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

7. člen
Doda se nov člen, ki obravnava prometno ureditev.
V spremembah in dopolnitvah predmetnega ZN ni pred-

videnega novega cestnega omrežja. Vsa obravnavana ob-
močja se priključujejo na obstoječe cestno omrežje, pretež-
no preko že izvedenih priključkov. Ker bodo priključki pravi-
loma urejeni za več objektov skupaj, je potrebno funkcional-
na zemljišča urediti tako, da ostanejo priključki ali last občine
ali last vseh skupaj.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO, ENERGETSKO
IN TELEKOMUNIKACIJSKO UREJANJE

8. člen
Dopolni se 6. člen odloka, ki obravnava komunalno

ureditev tako, da se doda 6.a člen.
Vodovodno omrežje
Za nadaljnjo širitev, oziroma priključitev novih porabni-

kov v območju ZN, je potrebna izgradnja primarnega vodo-
voda DN 160 mm Golič-AC baza Tepanje, ter izgradnja
sekundarnega cevovoda od AC baze Tepanje do obstoječe-
ga omrežja v bližini križišča regionalne ceste Celje-Maribor
pred mostom čez Oplotnico. Pred vsemi gradbenimi posegi
se obstoječi vodovodi prestavijo izven predvidene pozidave.
Vse prestavitve, križanja, dimenzioniranje vodovodnih odse-
kov, požarni hidranti, mora biti obdelano v dokumentaciji
PGD, PZI za vodovod območja ZN.

Kanalizacija
Potrebno je zgraditi ločeno kanalizacijo za odvod fekal-

nih in odpadnih vod ter za odvod padavinskih voda. Fekalno
kanalizacijo iz predvidenih con je potrebno priključiti na
obstoječo mešano kanalizacijo naselja, oziroma na zbirne
fekalne kanale “B“, “C“ in “D“. Zgraditi je potrebno razbre-
menilni objekt na obstoječi kanalizaciji pri magistralni cesti
tako, da zgradimo dodatni fekalni kanal (“C“) vzporedno z
obstoječim kanalom DN 800 mm, ki postane padavinski
kanal. Odpadne vode iz objektov storitvenih dejavnosti je
potrebno pred iztokom v kanalizacijo očistiti do take sto-
pnje, kot zahtevajo predpisi (Uradni list RS, št. 35/96).

Vsi kanali in jaški morajo biti vodotesni. Padavinske
vode je obvezno ločeno odvajati po obstoječih odprtih (ali
delno zacevljenih) odvodnikih, ki jih je potrebno predhodno
očistiti in profilirati v ustrezno niveleto do iztoka v reko Oplot-
nico, ter deloma Dravinjo. Padavinske vode s parkirišč je
potrebno očistiti z lovilci olja, masti in bencina.

Elektro omrežje
Za zagotovitev ustrezne preskrbe z električno energijo

je potrebno zgraditi novo TP za območje 1, preurediti TP 3
in TP 4, vključiti nove in preurejene TP v obstoječe srednje
napetostno omrežje, kablirati daljnovod 20 kV (d-13), zgra-
diti nizkonapetostni razvod od TP do predvidenih con, oziro-
ma do posameznih porabnikov, zaščititi, oziroma preurediti
daljnovode v območju 2 (športno-rekreativne površine).

TK omrežje
Potrebna je izgradnja TK omrežja do posameznih pora-

bnikov s priključitvijo na obstoječe omrežje.
Ogrevanje
Ogrevanje bo urejeno za vsako ureditveno območje

posebej, na plin (cisterne) ali lahko kurilno olje.

VII. VARSTVO OKOLJA

9. člen
Dopolni se 4. člen tako, da se doda 4.a člen.
Elektromagnetno sevanje
V območju rekreacije poteka DV 2x 110 kV Maribor

Selce. Za območja daljnovodov velja uredba o elektromag-
netnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, (Uradni
list RS, št. 70/96), ki v 3. členu določa stopnje varstva.
Območje rekreacije sodi v I. stopnjo varstva pred sevanjem.
V fazi izdelave lokacijske dokumentacije bo potrebno prido-
biti meritve EM sevanja in na osnovi meritev določiti razpo-
red športno-rekreacijskih igrišč.

Hrup
Območje obravnave sodi v III. stopnjo varstva pred

hrupom, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč
zaradi povzročanja hrupa. To je (obstoječe in predvideno)
trgovsko-poslovno stanovanjsko območje, ki je hkrati name-
njeno bivanju.

Mejne ravni hrupa za III. območje (življenjsko okolje)

Nočna raven Ln Dnevna raven Ld

mejne ravni (dBA) 50 60
kritične ravni (dBA) 59 69
mejne ravni za vire hrupa (dBA) 48 58

Vir: uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95).

Varstvo voda
Upoštevati je potrebno pogoje upravljalca za odvod

fekalnih in meteornih voda.
Odpadki
Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen z

določili občinskega odloka o ravnanju s komunalnimi od-
padki Občine Slovenske Konjice, (Uradni list  RS, št.
41/96). Posode za odpadke je potrebno postaviti na ekolo-
ško-tehnično brezhiben prostor.

VIII. POŽARNA VARNOST

10. člen
Varen umik je možen na zunanje površine, dovozne in

parkirne površine.
Promet in delovne površine za intervencijska vozila so

možna po obstoječih in predvidenih cestah, peš poteh in
parkirnih površinah.

Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotov-
ljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Pri načrtovanju
hidrantnega omrežja je potrebno upoštevati pravilnik o te-
hničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov
(Uradni list RS, št. 30/91).
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IX. TOLERANCE

11. člen
Tolerance v ureditvenem območju ZN veljajo za:
– dimenzije stanovanjskih objektov so lahko večje max.

za 1 m v obeh smereh v tlorisu, v višino pa za 0,5 m,
– tolerance veljajo za ureditev igrišč v športno-rekrea-

cijskem območju, vrsta in dimenzije igrišč bodo določene z
lokacijsko dokumentacijo,

– tolerance veljajo za objekt SH nasproti centra, ki je
vrisan kot prizidek k obstoječemu objektu. Izgraditi ga je
možno kot samostojen objekt,

– tolerance veljajo za objekt v območju 1, vendar tako,
da je po obodu objektov možen dovoz (požarno varstvo),

– tolerance veljajo za urejanje komunalne, energetske
in teleprenosne infrastrukture, ki bo detajlneje opredeljena s
projekti za izvedbo.

X. KONČNE DOLOČBE

12. člen
Zazidalni načrt spremembe in dopolnitve ZN Tepanje je

stalno na vpogled na Občini Slovenske Konjice.

13. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristoj-

na inšpekcija.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 025-1/01-9201-24/3
Slovenske Konjice, dne 5. julija 2001.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

3164. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v
javnem vzgojno-varstvenem zavodu

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96 in 44/00) in 16. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01) je Občinski
svet občine Slovenske Konjice na 24. seji dne 5. 7. 2001
sprejel

S K L E P

I
S tem sklepom se na novo določijo naslednje ekonom-

ske cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu
Vrtec Slovenske Konjice:

– celodnevni program (1-3 let) 55.025 SIT
– celodnevni program (3-6 let) 49.580 SIT
– poldnevni program (3-6 let) 42.640 SIT
in se mesečno usklajujejo z rastjo inflacije.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in velja od 1. 9. 2001 dalje.

Popravka

– Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F)

V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o gos-
podarskih družbah (ZGD-F), objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 45/01 z dne 7. 6. 2001, je bila ugotovljena redak-
cijska napaka, zato na podlagi prvega odstavka 114. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije dajem

P O P R A V E K
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona

o gospodarskih družbah (ZGD-F)

V petem odstavku 133. člena, tretjem odstavku
134. člena in tretjem odstavku 135. člena se beseda
“tretjem“ nadomesti z besedo “drugem“.

Št. 001-03/92-1/42
Ljubljana, dne 12. julija 2001.

Generalna sekretarka
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.

– Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-A)

V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o varst-
vu osebnih podatkov (ZVOP-A), objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 57/01 z dne 9. 7. 2001, je bila ugotovljena redak-
cijska napaka, zato na podlagi prvega odstavka 114. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije dajem

P O P R A V E K
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona

o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-A)

29.f člen se pravilno glasi:
“Varuh določi namestnika, ki je zadolžen za izvajanje

nalog na podlagi tega zakona.“

Št. 210-01/89-3/21
Ljubljana, dne 12. julija 2001.

Generalna sekretarka
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.

Št. 025-2/01-9201-24/6
Slovenske Konjice, dne 5. julija 2001.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.
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