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254. Odredba o višini zavarovalne vsote

Na podlagi petega odstavka 214. člena zakona o letal-
stvu (Uradni list RS, št. 18/01) izdaja minister za promet

O D R E D B O
o višini zavarovalne vsote

1. člen
(1) Ta odredba določa višino zavarovalne vsote za inva-

lidsko in nezgodno zavarovanje delavcev iz prvega odstavka
214. člena zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01).

(2) Delavci iz prejšnjega odstavka so v državni upravi
zaposleni poklicni in prometni piloti z ratingom oziroma poo-
blastilom inštruktorja ali učitelja letenja, če je to zahtevano s
sistemizacijo, delavci v preiskovalnem organu za preiskova-
nje letalskih nesreč in incidentov, delavci tehničnih služb
Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo (v nadaljnjem
besedilu: uprava), ki opravljajo delo na terenu, delavci Sek-
torja za varnost in letalske standarde v upravi, ki opravljajo
delo na terenu ter letalski inšpektorji.

2. člen
Zavarovalna vsota iz prejšnjega člena se določi za po-

sameznega delavca iz prejšnjega člena (v nadaljnjem bese-
dilu: delavec) v višini:

– 2,000.000 tolarjev za primer smrti zaradi nezgode in
– 4,000.000 tolarjev za primer invalidnosti.

3. člen
Predstojnik proračunskega uporabnika, pri katerem je

zaposlen delavec (v nadaljnjem besedilu: organ), sklene
pogodbo o zavarovanju z zavarovalnico.

4. člen
(1) Plačilo mesečne oziroma letne zavarovalne premije

po tej odredbi krije organ.
(2) Predstojnik organa izda delavcu odločbo o plačilu

zavarovanja po tej odredbi.

5. člen
(1) V primeru, da je delavec za čas od dneva uveljavitve

zakona o letalstvu do dneva uveljavitve te odredbe, to je za
čas od 13. aprila 2001 dalje, že imel sklenjeno pogodbo o
zavarovanju, ki zajema nezgodno in invalidsko zavarovanje

MINISTRSTVA

oziroma je v navedenem obdobju sklenil tako pogodbo, je
upravičen do povračila sorazmernega dela stroškov takega
zavarovanja v skladu z drugim odstavkom tega člena.

(2) Predstojnik organa izda delavcu odločbo o povrači-
lu sorazmernega dela stroškov nezgodnega in invalidskega
zavarovanja iz prejšnjega odstavka, ki zajema kritje stroškov
invalidskega in nezgodnega zavarovanja do višine, določe-
ne s to odredbo, na podlagi specificiranega zahtevka, ki ga
delavec predloži organu skupaj z vsemi dokazili, iz katerih je
razvidno upravičenje do povračila navedenih stroškov.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 2630-9/2001
Ljubljana, dne 12. decembra 2001.

Jakob Presečnik l. r.
Minister

za promet

Soglašam!

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

255. Odredba o navedbi tarifnih oznak kombinirane
nomenklature carinske tarife

Na podlagi tretjega odstavka 66. člena zakona o troša-
rinah (Uradni list RS, št. 84/98, 57/99, 33/01 in 99/01)
izdaja minister za finance

O D R E D B O
o navedbi tarifnih oznak kombinirane

nomenklature carinske tarife

1. člen
V 1. točki 38. člena zakona o trošarinah (Uradni list

RS, št. 84/98, 57/99, 33/01 in 99/01, v nadaljevanju:
zakon) se tarifna oznaka “2203“ nadomesti s tarifno oznako
“2203 00“.
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2. člen
V 2. točki 38. člena, v prvem odstavku 40. člena, v 41.

členu in v 2. točki 42. člena zakona se tarifna oznaka
“2206“ nadomesti s tarifno oznako “2206 00“.

3. člen
V prvem odstavku 44. člena zakona se tarifna oznaka

“2209“ nadomesti s tarifno oznako “2209 00“.

4. člen
V tretjem odstavku 53. člena zakona se:
– v prvi alinei tarifna oznaka “2706” nadomesti s tarifno

oznako “2706 00 00”;
– v sedmi alinei tarifna oznaka “2715” nadomesti s

tarifno oznako “2715 00 00”;
– v deveti alinei tarifne oznake “2902 19 99, 2902

20, 2902 30 in 2902 44” nadomestijo s tarifnimi oznakami
“2902 19 90, 2902 20 00, 2902 30 00 in 2902 44 00” in

– v dvanajsti alinei tarifna oznaka “3817” nadomesti s
tarifno oznako “3817 00”.

5. člen
Tarifne oznake za mineralna olja in plin iz 1., 2., 6. in 7.

točke tretjega odstavka 54. člena zakona se nadomestijo z
naslednjimi tarifnimi oznakami:

– za motorni bencin: “2710 11 31, 2710 11 41,
2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 in 2710 11 59”;

– za plinsko olje: “2710 19 41 do 2710 19 49”;
– za kerozin: “2710 19 21 in 2710 19 25” in
– za kurilno olje: “2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19

65, 2710 19 69 in 2710 19 99”.

6 . člen
V prvem odstavku 56. člena se tarifne oznake:

“2710 00 66, 2710 00 67, 2710 00 68 in 2710 00 550”
nadomestijo s tarifnimi oznakami: “2710 19 41,
2710 19 45, 2710 19 49 in 2710 19 25”.

7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o navedbi tarifnih oznak kombinirane nomenklature carinske
tarife (Uradni list RS, št. 2/01).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 415-3/02
Ljubljana, dne 11. januarja 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

256. Odredba o merilih za ugotavljanje delovne
uspešnosti direktorjev javnih zavodov s
področja naravne dediščine

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o ra-
zmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) izdaja minister
za okolje in prostor

O D R E D B O
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti

direktorjev javnih zavodov s področja naravne
dediščine

1. člen
Delovna uspešnost se po teh merilih ugotavlja za direk-

torje javnih zavodov s področja naravne dediščine.

2. člen
Pri določanju višine dela plače za delovno uspešnost

direktorja javnega zavoda se upoštevajo naslednja merila:
– izpolnjevanje dogovorjenega programa dela,
– obseg sredstev pridobljenih na trgu,
– stroški poslovanja kot posledica izboljšanja organiza-

cije dela.

3. člen
Obseg sredstev pridobljenih na trgu se vrednoti glede

na dele izven proračunskih sredstev v celotnem prihodku
javnega zavoda tako, da se osnovna plača direktorja zavoda
lahko poveča za:

– 5%, če znaša izven proračunski delež sredstev 10%
celotnega prihodka javnega zavoda,

– 8%, če znaša izven proračunski delež sredstev od
11% do 15% celotnega prihodka javnega zavoda,

– 15%, če znaša izven proračunski delež sredstev več
kot 15% celotnega prihodka javnega zavoda.

Delež izven proračunskih sredstev v celotnem prihod-
ku javnega zavoda se ugotavlja za vsako zaključeno poslov-
no leto po sprejemu zaključnega računa.

4. člen
Izpolnjevanje sprejetega programa dela se vrednoti gle-

de na uresničitev pričakovane količine kakovostno opravlje-
nih storitev javnega zavoda tako, da se osnovna plača direk-
torja javnega zavoda poveča za:

– 10%, če so storitve kakovostno opravljene in je pro-
gram dela izpolnjen v celoti,

– 15%, če so storitve kakovostno opravljene in je pro-
gram dela presežen za 5%,

– 20%, če so storitve kakovostno opravljene in je pro-
gram dela presežen za več kot 5%.

Izpolnjevanje programa glede na realizacijo in pričako-
vano kakovost se ugotavlja za vsako zaključeno poslovno
leto po zaključnem računu.

5. člen
Stroški poslovanja kot posledica izboljšanja organizaci-

je dela se ugotavljajo glede na doseganje ali preseganje
pričakovanih stroškov poslovanja ob spremenjenem številu
delavcev tako, da se osnovna plača direktorja zavoda lahko
poveča za:

– 15%, če stroški poslovanja pri nespremenjenem šte-
vilu delavcev dosegajo planirane stroške za določeno po-
slovno leto,

– 20%, če so stroški poslovanja pri nespremenjenem
številu delavcev manjši od planiranih stroškov v poslovnem
letu,

– 25%, če so stroški poslovanja pri zmanjšanem števi-
lu delavcev manjši od planiranih stroškov v poslovnem letu
za večji % kot se je zmanjšalo število delavcev.

Delež stroškov poslovanja se ugotavlja za vsako zaklju-
čeno poslovno leto po sprejetem zaključnem računu.
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6. člen
Ovrednoteni kriteriji iz 3., 4. in 5. člena te odredbe se

seštevajo, vendar skupna delovna uspešnost ne sme prese-
gati 50% osnovne plače direktorja.

Ocena delovne uspešnosti se opravi enkrat letno po
vsakem zaključnem računu.

Svet javnega zavoda lahko odloči, da direktorju ne
pripada del plače za delovno uspešnost, če zavod posluje z
izgubo zaradi slabe organizacije dela in slabih poslovnih
odločitev. Razloge za izgubo ugotavlja Ministrstvo za okolje
in prostor.

7. člen
Do prvega zaključnega računa zavoda opravi ocenitev

delovne uspešnosti minister za okolje in prostor, pri tem pa
upošteva uspešnost organiziranja in konstituiranja zavoda v
skladu z aktom o ustanovitvi.

8. člen
Plače direktorjev se uskladijo s to odredbo v 30 dneh

po objavi.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 143-2/97
Ljubljana, dne 20. decembra 2001.

mag. Janez Kopač l. r.
Minister

za okolje in prostor

257. Pravilnik o pomorskih knjižicah

Na podlagi 153. člena pomorskega zakonika (Uradni
list RS, št. 26/01) izdaja minister za promet

P R A V I L N I K
o pomorskih knjižicah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja vsebino, izdajo in zamenjavo pomor-

ske knjižice ter vpisovanje podatkov vanjo.

2. člen
Pomorsko knjižico mora imeti pomorščak, ki je držav-

ljan Republike Slovenije in je vkrcan kot član posadke ladje
trgovske mornarice Republike Slovenije.

Tuji državljan, ki je vkrcan kot član posadke ladje trgov-
ske mornarice Republike Slovenije, mora imeti listino za
vkrcanje, ki mu jo je izdal pristojni organ države, katere
državljan je.

3. člen
Pomorska knjižica se sme izdati tistemu, ki je dopolnil

16 let starosti.
Preden se komu izda pomorska knjižica, se ugotovi

njegova istovetnost.

4. člen
Pomorsko knjižico izda Uprava Republike Slovenije za

pomorstvo.
Za izdajo pomorske knjižice je potrebno plačati 3.000

SIT stroškov.
O izdanih pomorskih knjižicah se vodi evidenca.

5. člen
Pomorska knjižica se izda v slovenskem in angleškem

jeziku.

II. VSEBINA POMORSKE KNJIŽICE IN VLOGA ZA NJENO
IZDAJO

6. člen
Pomorska knjižica vsebuje:
1. napis: »Republika Slovenija« ter grb Republike Slo-

venije in naslov: »Pomorska knjižica«;
2. označbo in serijsko številko ter številko, s katero je

pomorska knjižica vpisana v evidenco izdanih pomorskih
knjižic;

3. priimek in ime, datum rojstva in podatke o kraju,
občini in državi rojstva in državljanstvu imetnika pomorske
knjižice;

4. zaznamek, da ima pomorska knjižica 22 strani;
5. osebni opis imetnika pomorske knjižice;
6. kraj, občino in državo, kjer ima imetnik pomorske

knjižice stalno bivališče;
7. prostor za dve imetnikovi fotografiji in podpis;
8. ime organa, ki je izdal pomorsko knjižico, ter kje in

kdaj je bila izdana;
9. prostor za podpis osebe, ki je pooblaščena za izdajo

pomorske knjižice;
10. podatke o usposobljenosti (delo na ladji, za katero

je imetnik pomorske knjižice usposobljen, druga usposob-
ljenost, ki si jo pridobi ali mu je priznana v pomorski plovbi
po izdaji pomorske knjižice, z navedbo listine, na podlagi
katere mu je bila usposobljenost priznana, organ, ki je listino
izdal, ter številka in datum listine);

11. podatke o zdravniškem pregledu (zdravstvena usta-
nova, ki je imetniku pomorske knjižice izdala spričevalo o
zdravstveni sposobnosti za delo na ladji);

12. imetnikovo krvno skupino;
13. prostor za vpis vizumov za potovanje v tujino;
14. podatke o prejšnjih vkrcanjih na ladje trgovske

mornarice Republike Slovenije (trajanje imetnikovih vkrcanj
po kategorijah plovbe pred izdajo pomorske knjižice);

15. podatke o vkrcanju in izkrcanju s podpisom po-
oblaščene osebe, ki je podatke vpisala (pristanišče in datum
vkrcanja oziroma izkrcanja, delovno mesto imetnika pomor-
ske knjižice na ladji, ime in vrsta ladje, ime pristanišča vpisa
ladje, bruto tonaža ladje, vrsta ladijskega pogona in moč
pogonske naprave, kategorija plovbe ladje ter koliko časa je
bil imetnik pomorske knjižice na ladji);

16. podatke o odvzemu pooblastila o usposobljenosti
(organ, ki je odločil o odvzemu pooblastila, čas izdaje, števil-
ka odločbe, za koliko časa je pooblastilo odvzeto, številka,
datum in veljavnost izdanega pooblastila ter organ, ki ga je
izdal);

17. prostor za opombe.

7. člen
Vlogi za izdajo pomorske knjižice je potrebno priložiti:
1. izpisek iz matične rojstne knjige, če pošilja vlogo

pisno po pošti, oziroma osebni dokument na vpogled, če
izroča vlogo osebno;
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2. zdravniško spričevalo, da je telesno in duševno zdrav
in sposoben za določeno delo na ladji, izdano po predpisih
o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke ladij trgovske
mornarice Republike Slovenije;

3. listino o pridobljeni ali priznani usposobljenosti v
trgovski mornarici;

4. potrdilo o morebitnih prejšnjih vkrcanjih na ladjah
trgovske mornarice Republike Slovenije;

5. dve fotografiji velikosti 6 x 4,5 cm.

III. VPISOVANJE PODATKOV V POMORSKO KNJIŽICO

8. člen
Po izdaji pomorske knjižice vpišejo tistim, ki se vkrcajo,

podatke, ki morajo biti po tem pravilniku vpisani v pomorsko
knjižico:

1. podatke o vkrcanju in izkrcanju poveljnika ladje –
ladjar oziroma lastnik ladje;

2. podatke o vkrcanju in izkrcanju drugih članov po-
sadke – poveljnik ladje ali častnik, ki ga nadomešča;

3. podatke o krvni skupini – pooblaščeni zdravnik v
pooblaščeni zdravstveni ustanovi;

4. druge podatke – Uprava Republike Slovenije za
pomorstvo, v tujini pa diplomatsko ali konzularno predstav-
ništvo Republike Slovenije oziroma diplomatsko ali konzu-
larno predstavništvo države, ki je pooblaščena zastopati in-
terese Republike Slovenije.

9. člen
Vsak vpis podatkov v pomorsko knjižico mora biti potr-

jen s podpisom pooblaščene osebe in pečatom ladje, po-
djetja, zdravstvene ustanove ali pristojnega organa. Pod pod-
pisom je treba v oklepaju s tiskanimi črkami napisati ime in
priimek podpisnika.

Ob izkrcanju članov posadke ladje se vpiše trajanje
njihovega dela na ladji s številkami in besedami.

10. člen
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo oziroma pri

vkrcanju in izkrcanju v tujini, diplomatsko oziroma konzular-
no predstavništvo Republike Slovenije, oziroma diplomat-
sko ali konzularno predstavništvo države, ki je pooblaščena
zastopati interese Republike Slovenije, potrdi, da so podatki
o vkrcanju in izkrcanju, ki so vpisani v pomorsko knjižico,
istovetni s podatki o vkrcanju ali izkrcanju, vpisanimi v sez-
nam posadke.

Če poveljnik ladje vkrca ali izkrca koga v pristanišču
tuje države, v kateri ni diplomatskega ali konzularnega pred-
stavništva Republike Slovenije oziroma diplomatskega ali
konzularnega predstavništva države, ki je pooblaščena za-
stopati interese Republike Slovenije, vpiše v pomorsko knji-
žico, namesto potrdila iz prejšnjega odstavka tega člena
zaznamek, da je vkrcanje oziroma izkrcanje vpisano v ladij-
ski dnevnik in navede stran ladijskega dnevnika, na kateri je
to vpisano. Takšen zaznamek potrdi s svojim podpisom in
pečatom ladje.

11. člen
Če ima tuji državljan, ki je vkrcan kot član posadke

ladje trgovske mornarice Republike Slovenije, listino za vkr-
canje, ki mu jo je izdal organ države, katere državljan je, in
zahteva, da se vpiše vanjo podatek, koliko časa je delal na
ladji trgovske mornarice Republike Slovenije, mora pove-
ljnik ladje vpisati te podatke v listino za vkrcanje in jih potrditi
s svojim podpisom in pečatom ladje.

Glede potrditve podatkov iz prejšnjega odstavka tega
člena veljajo določbe prejšnjega člena.

IV. ZAMENJAVA POMORSKE KNJIŽICE

12. člen
Pomorska knjižica se zamenja za novo:
1. če so rubrike za vpis podatkov izpolnjene;
2. če se tako obrabi, da je neuporabna;
3. če se izgubi;
4. če imetnik pomorske knjižice spremeni ime ali prii-

mek.

13. člen
Fotografija imetnika pomorske knjižice se mora zame-

njati za novo:
1. kadar videz imetnika pomorske knjižice ne ustreza

več njegovemu videzu na fotografiji na pomorski knjižici, ali
če je postala fotografija neuporabna;

2. po desetih letih od dneva izdaje pomorske knjižice.
O zamenjavi fotografije odloča v primeru iz 1. točke

prejšnjega odstavka tega člena Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo. Nova fotografija se nalepi poleg stare z zaz-
namkom datuma, ko je nalepljena, stara pa se prečrta z
rdečim črnilom z dvema prekrižanima črtama, pod njo pa
zapiše, da je fotografija uničena, kar overi pooblaščena
oseba.

14. člen
Če izgubi pomorsko knjižico v Republiki Sloveniji, mo-

ra imetnik to priglasiti Upravi Republike Slovenije za pomor-
stvo.

Če izgubi listino iz prejšnjega odstavka tega člena v
tujini, mora njen imetnik to priglasiti najbližjemu diplomat-
skemu ali konzularnemu predstavništvu Republike Sloveni-
je, po vrnitvi v Republiko Slovenijo pa še Upravi Republike
Slovenije za pomorstvo.

15. člen
Tistemu, ki je izgubil ali kako drugače ostal brez po-

morske knjižice, se lahko izda nova pomorska knjižica, ko
se ugotovijo okoliščine, v katerih je bila pomorska knjižica
izgubljena ali pogrešana in ko se prekliče v Uradnem listu
Republike Slovenije.

16. člen
V novo pomorsko knjižico se vpišejo podatki o plovbni

dobi na ladjah trgovske mornarice Republike Slovenije.
Če je prej izdana pomorska knjižica izpolnjena ali je

postala neuporabna, se podatek o plovbni dobi prenese v
novo in zapiše številka in datum izdaje stare listine.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Pomorske knjižice, izdane pomorščakom pred uvelja-

vitvijo tega pravilnika, veljajo še naprej v skladu z določbami
12. člena tega pravilnika.

18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporab-

ljati pravilnik o pomorskih in brodarskih knjižicah ter o dovo-
ljenjih za vkrcanje (Uradni list SFRJ, št. 13/81).
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19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 2620-8/2001-12
Ljubljana, dne 11. januarja 2002.

Jakob Presečnik l. r.
Minister

za promet

258. Pravilnik o kakovosti rib, rakov, glavonožcev,
školjk in izdelkov iz njih

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmet-
ijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmeti-
jstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za
zdravje

P R A V I L N I K
o kakovosti rib, rakov, glavonožcev, školjk in

izdelkov iz njih*

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa minimalne pogoje, ki jih morajo pri

proizvodnji in v prometu glede kakovosti izpolnjevati ribe,
raki, glavonožci, školjke in izdelki iz njih.

2. člen
Izdelki se morajo prevažati in skladiščiti pod pogoji, ki

zagotavljajo ohranitev njihove kakovosti do konca roka upo-
rabnosti.

3. člen
Vsi izdelki, ki se dajejo v promet kot predpakirani,

morajo biti označeni skladno s predpisi, ki urejajo označevan-
je predpakiranih živil, ter vsebovati še kakovostni razred, ki
ga določa ta pravilnik.

4. člen
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za tiste

količine rib, rakov, glavonožcev (v nadaljnjem besedilu: ribe),
školjk in izdelkov iz njih, ki jih lokalni obalni ribiči neposred-
no prodajo trgovcem na drobno ali potrošnikom.

5. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji

pomen:
a) “lot“ pomeni količino izdelka določene vrste, ki je bil

podvržen enakim postopkom, z istega ribolovnega območja
in istega ribiškega plovila oziroma skupine ribiških plovil;

b) “ribolovno območje“ pomeni predel morja, kjer je
potekal ribolov;

c) “predstavitev“ pomeni obliko, pod katero se ribe
tržijo, in sicer cele, z odstranjenim drobovjem, odstranjenimi
glavami itd.;

d) “vidni zajedalec“ pomeni zajedalca ali skupino za-
jedalcev, katerih velikost, barva ali tekstura se jasno loči od
ribjega tkiva in jih lahko vidimo s prostim očesom;

* Ta pravilnik vsebinsko povzema določbe uredb EEC 1536/92,
2406/96, 3703/85, 2136/98 z dopolnitvami ter nekatera priporočila
Codex Alimentarius Commission za ribe in ribje izdelke

e) “promet“ pomeni skladiščenje, prodajo na debelo in
drobno, razstavljanje z namenom prodaje, ponujanje v pro-
dajo in vsako prepustitev, dobavo ali prenos ulova na tretjo
osebo proti plačilu ali brez plačila;

f) “masa ali količina“ pomeni število rib v enem kilogra-
mu ali maso rib, izraženo v kilogramu.

II. RIBE, RAKI IN GLAVONOŽCI

6. člen
Ribe se dajejo v promet po izvoru, vrsti, in masi ali

količini, ob upoštevanju tržnih standardov, ki so kot priloga I
sestavni del tega pravilnika.

Po izvoru se dajejo ribe v promet kot morske in sladko-
vodne.

Tržni standardi iz prvega odstavka tega člena vsebujejo
kategorije svežosti in kategorije velikosti za morske ribe.

a) Morske ribe

7. člen
Pravilnik obravnava tržne standarde za naslednje vrste

rib:
a) Morske ribe, ki spadajo pod enotno številko carin-

ske tarife 0302 kombinirane carinske nomenklature, so:
– morska plošča (Pleuronectes platessa),
– dolgoplavuti tun (Thunnus alalunga),
– tun (Thunnus thynnus),
– velikooki tun (Thunnus (Parathunnus) obesus),
– atlantski sled Culpea harengus,
– trska (Gadus morhua),
– sardela (Sardina pilchardus),
– vahnja (Melanogrammus aeglefinus),
– polak (Pollachius pollachius),
– skuša (Scomber scombrus),
– lokarda (Scomber japonicus),
– šur (Trachurus spp.),
– trnež in morska mačka (Squalus acanthias in Scyl-

iorhinus spp.),
– rdeči okun (Sebastes spp.),
– mol (Merlangius merlangus),
– sinji mol (Micromestistius (Gadus) poutassou),
– leng (Molva spp.),
– sardon (Engraulis spp.),
– oslič (Merluccius merluccius),
– ostronosa patarača (Lepidorhombus spp.),
– kostanjevka (Brama spp.),
– morska spaka (Lophius spp.),
– limanda (Limanda limanda),
– rdeči jezik (Microstomus kitt),
– francoski molič (Trisopterus luscus) in molič (Trisop-

terus minutus),
– bukva (Boops boops),
– girica (Spicara smaris (sin. Maena smaris),
– ugor (Conger conger),
– krulec (Trigla spp.),
– cipelj (Mugil spp.),
– pravi skat (Raja spp.),
– iverka (Platichthys flesus),
– morski list (Solea spp.),
– morski meč in črni morski meč (Lepidopus cauda-

tus in Aphanopus carbo).
b) Raki, ki spadajo pod enotno številko carinske tarife

0306 kombinirane carinske nomenklature:
– navadna peščena kozica (Crangon crangon) in se-

verna kozica (Pandalus borealis),
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– velika rakovica (Cancer pagurus),
– škamp (Nephrops norvegicus).
c) Glavonožci, ki spadajo pod enotno številko carinske

tarife 0307 kombinirane carinske nomenklature:
– sipa in velika sipica (Sepia officinalis in Rossia mac-

rosoma).

Kategorije svežosti

8. člen
Kategorija svežosti se določi za vsak lot na podlagi

svežosti rib, in sicer za:
a) pridnene ribe,
b) pelagične ribe,
c) hrustančnice,
d) glavonožce,
e) rake.
Ribe iz prejšnjega člena so razvrščene po lotih v eno

od naslednjih kategorij svežosti:
a) Extra, A in B v primeru rib, hrustančnic, glavonožcev

in škampov;
b) Ekstra in A v primeru kozic.
Rakovice niso predmet posebnih standardov svežosti.
V prometu so lahko samo cele rakovice, razen rakovic

z jajci in rakovic z mehkim oklepom.

9. člen
Vsak lot mora vsebovati ribe enake stopnje svežosti.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za majhne lote,

vendar se tak lot razvrsti v tisto kategorijo svežosti, ki velja za
ribe najnižje kategorije svežosti v lotu.

Kategorija svežosti mora biti jasno in neizbrisljivo
označena na etiketi, ki je pritrjena na lot. Črke na etiketi
morajo biti velike vsaj 5 cm.

10. člen
Ribe, ki so razvrščene po svežosti v ekstra kategorijo,

ne smejo imeti vtisnin, poškodb, madežev in razbarvanj.
Ribe, ki so po svežosti razvrščene v kategorijo A, mora-

jo biti brez madežev in razbarvanja. Dopusten je manjši
delež manjših vtisnin in zunanjih poškodb.

Za ribe, ki so po svežosti razvrščene v kategorijo B, je
dopusten manjši delež z večjimi vtisninami in zunanjimi
poškodbami; biti pa morajo brez madežev in močnejšega
razbarvanja.

Ko se ribe razvrščajo po kategorijah svežosti, se up-
ošteva tudi prisotnost vidnih parazitov in njihov možni učinek
na kakovost izdelka, glede na vrste izdelka in način obde-
lave.

Velikostni razred

11. člen
Ribe, določene v točki a) 7. člena tega pravilnika, so

lahko razporejene v velikostne razrede na podlagi izmere ali
števila rib na kg. Raki in kozice iz točke b) 7. člena tega
pravilnika so lahko razvrščeni v velikostne razrede po širini
ali dolžini oklepa oziroma lupine.

Vrste, ki so določene v prilogi II, ki je sestavni del tega
pravilnika, morajo ustrezati zahtevam najmanjših velikosti,
podanih v prilogi II.

12. člen
Lot se lahko razvršča v velikostni razred skladno z

lestvico iz priloge II.
Vsak lot mora vsebovati ribe enake velikosti.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za lote, manjše

od 500 kg, vendar se tak lot razvrsti v tisto kategorijo veliko-
sti, ki velja za ribe najnižje kategorije velikosti v lotu.

Kategorija velikosti in način obdelave morata biti jasno
in neizbrisno označena na etiketi, ki je pritrjena na vsak lot.
Črke na etiketi morajo biti velike najmanj 5 cm.

Neto količina za vsak lot mora biti čitljivo označena. Če
se loti prodajajo v standardni posodi, ni nujno, da je navede-
na tudi neto masa, če se pri tehtanju pred dajanjem v promet
izkaže, da vsebina posode ustreza predvideni vsebini,
izraženi v kilogramih.

Vzorčenje in označevanje

13. člen
Razvrščanje rib v kategorije svežosti in velikosti se izva-

ja na podlagi vzorčnega sistema. Vzorči se naključno na več
mestih. Iz posameznih vzorcev naredimo sestavljeni vzorec.
Pri lotih, ki so večji od 100 ton, vzorec ne sme biti manjši od
0,08% velikosti danega lota. Vzorci morajo biti reprezenta-
tivni za dani lot.

Tabela 1: Količina, namenjena za prodajo, in minimal-
na masa vzorca

Količina, namenjena za prodajo, v tonah Minimalna masa vzorca v kg

manj kot 5 8
od 5 do >15 20
od 15 do >40 40
od 40 do >60 60
od 60 do >80 80
80 do >100 100
100 ali več 120

Če je ribiško plovilo opremljeno s tanki za ribe, se
vzorci jemljejo iz vsebine vsakega tanka v skladu s prejšnjim
odstavkom.

Razvrstitev lota v kategorijo svežosti in velikostni razred
je enaka razvrstitvi reprezentativnega vzorca.

Lot se šteje za enakega, če se v sosednjo kategorijo
pod ali nad tisto kategorijo svežosti ali velikosti, ki je določe-
na za zadevni lot, ne uvrsti več kot 10% celotne količine v
lotu.

14. člen
Ribe morajo biti razvrščene po svežostnih kategorijah

(ekstra, A in B) in velikosti. Razvrščanje in označevanje mora
biti opravljeno na enem mestu, preden se da izdelek prvič v
prodajo.

b) Sladkovodne ribe

15. člen
V prometu so lahko sladkovodne ribe, vzrejene v Re-

publiki Sloveniji za prehrano, in sladkovodne ribe iz uvoza.

c) Školjke

16. člen
Školjke se dajejo v promet po izvoru, vrsti in masi, in

sicer žive ali zamrznjene. Zamrzniti je dovoljeno samo žive
školjke.

Masa iz prejšnjega odstavka se lahko izrazi tudi s števi-
lom školjk v 1 kg ali z dolžino posamezne školjke, izraženo v
cm.

17. člen
Po masi se dajejo školjke v promet kot školjke 1., 2.,

3. in 4. kategorije. Natančnejši kriteriji razvrščanja školjk so
določeni v prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.

18. člen
Školjke, ki se dajejo v promet, morajo izpolnjevati

naslednje zahteve:
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– da imajo lupino očiščeno obrastlin in nesnage;
– da so robovi lupine nepoškodovani;
– da se lupina ob dotiku popolnoma zapira;
– da je tekoča vsebina školjke bistra.

III. IZDELKI IZ SVEŽIH ALI ZAMRZNJENIH RIB

19. člen
Za sveže ribje izdelke se štejejo izdelki iz celih ali

pripravljenih rib, vključno z izdelki, ki so pakirani v vakumu
ali inertnem plinu (modificirani ali spremenjeni ali kontrolirani
atmosferi) in so konzervirani s hlajenjem.

Če izpolnjujejo pogoje glede sestave in načina priprave
iz tega člena, se predelani ribji izdelki lahko označijo kot:

1. slane ribe (encimsko zorenje):
– zmerno soljene (do 6 g soli v 100 g vode iz tkiva);
– srednje soljene (6 – 20 g soli v 100 g vode iz tkiva);
– močno soljene (nad 20 g soli v 100 g vode iz tkiva);
– srednje soljene ribe z dodatki sladkorja in začimb

(Anchosen);
2. marinade: ribe, zorjene v slano-kislem prelivu z ali

brez dodatkov začimb; pripravljeni izdelki so lahko v nalivu,
omakah, kremah, majonezi, olju ali drugem primernem med-
iju; dodani so lahko tudi dovoljeni konzervansi;

3. termično obdelani izdelki:
– pečeni ribji izdelki so pripravljeni iz svežih ali zamrzn-

jenih rib; po pečenju ali praženju se lahko vložijo v kislo
polivko, omake, olje; lahko se dodajo tudi drugi dodatki in
dovoljeni konzervansi;

– kuhani ribji izdelki so pripravljeni iz rib ali njihovih
delov, pripravljeni s kuhanjem, tudi z uporabo kisa, soli in
konzervansov; ti so lahko vloženi v želatino, polivko ali oma-
ko z ali brez rastlinskih prilog;

– pasterizirani ribji izdelki (iz celih rib ali njihovih delov),
obdelani pri temperaturi pod 100 °C, pri čemer mora biti
dosežena središčna temperatura najmanj 60 °C; pri tem
moramo doseči brez posebnega hlajenja trajnost najmanj 6
mesecev; ti izdelki morajo biti hermetično zaprti;

– dimljeni ribji izdelki so pripravljeni iz rib ali njihovih
delov, lahko tudi soljenih in dimljenih; prekajevanje je lahko
vroče (središčna temperatura višja od 60 °C) ali s hladno
temperaturo dima pod 30 °C;

– sušeni ribji izdelki so izdelani iz očiščenih rib ali nji-
hovih delov posušenih na zraku ali posebnih sušilnih nap-
ravah;

– trajni ribji izdelki (konzerve) so pripravljeni iz rib ali
njihovih delov, katerih trajnost najmanj eno leto dosežemo s
sterilizacijo pri temperaturi nad 100 °C, ko so zaprti v her-
metični embalaži; kot dodatek se lahko uporabljajo olivno
olje, druga rafinirana olja, vključno z oljem iz oljčnih tropin in
mešanic olja, paradižnikova omaka, naravni sok (sok/izceja,
ki ga ribe odpuščajo pri toplotni obdelavi), raztopina soli –
slanica ali voda, marinada z vinom ali brez, katerakoli druga
polivka;

– panirani ribji izdelki so lahko cele ribe, fileti ali sesek-
ljani koščki ribe, oblikovani ali ne, povaljani v obložilno maso;
za obložilno maso je mišljena masa, v katero povaljamo ribje
meso, sestavljena iz krušnih drobtin, moke ali koruznega
zdroba, vode in začimb ter dovoljenih veziv za to maso;

– izdelek iz surimija.

IV. KONZERVE SARDIN

20. člen
Konzerve sardin v prometu morajo izpolnjevati nasledn-

je pogoje:
– spadati morajo v številko carinske tarife 1604 13 in

iz 1604 20 50 kombinirane carinske nomenklature;

– pripravljeni morajo biti izključno iz rib vrste Sardina
pilchardus;

– v hermetično zaprti embalaži morajo biti sardine
prekrite z ustrezno polivko;

– morajo biti sterilizirane s primernim postopkom.

21. člen
Sardelam za predelavo morajo biti odstranjene: glava,

škrge, repne plavuti in notranji organi. Dovoljeni so ostanki
spolnih organov in ledvic.

22. člen
Konzerve sardin so lahko označene in obdelane na

naslednje načine:
1. sardine: osnoven proizvod, pri katerem so bile gla-

va, škrge, notranji organi, repna plavut pravilno odstranjeni;
2. sardine brez kosti: osnoven proizvod, opisan v pre-

jšnji točki, vendar z odstranjeno hrbtenico;
3. sardine brez kosti in kože: osnoven proizvod, opisan

v točki 1 tega odstavka, vendar brez kosti in kože;
4. sardinini fileti: deli mesa, dobljeni s paralelnim re-

zom ob hrbtenici, po celotni dolžini ribe ali deli, po odstran-
itvi hrbtenice, plavuti in potrebušnice. Fileti so lahko s kožo
ali brez;

5. sardine v kosih: postopek, opisan v točki 1 tega
odstavka, le da so kosi dolgi vsaj 3 cm;

6. katerakoli druga oblika obdelave, ki se zelo razlikuje
od tistih, opisanih v prejšnjih točkah.

23. člen
V konzervah sardin je dovoljena uporaba naslednjih

polivk:
1. olivno olje;
2. druga rafinirana olja, vključno z oljem iz oljčnih tro-

pin in mešanic olja;
3. paradižnikova omaka;
4. naravni sok (tekočina, ki se izceja iz rib pri kuhanju),

solna raztopina ali voda;
5. marinada, z vinom ali brez;
6. katerakoli druga polivka, pod pogojem, da se loči od

ostalih polivk, ki so opisane v prejšnjih točkah.
Polivke se lahko mešajo med seboj, razen olivnega

olja, ki se ne sme mešati z drugimi olji.

24. člen
Konzerva sardin mora izpolnjevati sledeče minimalne

zahteve:
a) sardine ali deli sardine iz 1. do 5. točke 22. člena

tega pravilnika morajo ustrezati naslednjim pogojem:
– morajo biti enakomerne velikosti in urejeno zložene v

posodo (izmenično vrat, rep);
– brez težav se morajo ločiti druga od druge;
– ne smejo imeti poškodb na trebušni steni;
– ne smejo imeti raztrganin ali poškodb na mesu;
– ne smejo imeti porumenelega tkiva, z izjemo manjših

sledi;
– meso mora biti čvrsto in ne sme biti pretirano vlak-

nasto, mehko ali razmočeno;
– meso mora biti svetlo ali svetlorožnate barve, brez

rdečih krvavih madežev okrog hrbtenice, razen z izjemo
manjših sledi;

b) polivka mora biti značilne barve in konsistence glede
na uporabljene surovine, če je polivka olje, le-to ne sme
vsebovati več kot 8% izločene vode glede na neto količino;

c) izdelek mora ohraniti vonj in okus, ki sta značilna za
vrsto Sardina pilchardus in za polivke; polivka ne sme imeti
neznačilnega vonja in okusa, predvsem pa ne sme biti ok-
sidirana ali žarka;
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d) izdelek mora biti brez tujih teles;
e) v primeru, ko proizvod vsebuje kosti, se morajo le-te

z lahkoto odstraniti iz mesa in biti krhke ter primerne za
uživanje;

f) izdelki brez kože in kosti ne smejo vsebovati ostank-
ov le-teh.

25. člen
Poleg označb v skladu s predpisi o predpakiranih živilih

mora označba predpakiranja konzerv sardin vsebovati še
označitev in poimenovanje sardin, kot je opisana v 22. členu
tega pravilnika ter neto količine sardin in polivke, izražene v
gramih.

Za poimenovanja sardin, opisana v 1. do 5. točki 22.
člena tega pravilnika, mora biti razmerje v korist sardin naj-
manj:

– 70% neto količine v korist ribe v polivkah, navedenih
v 1., 2., 4. in 5. točki 23. člena tega pravilnika;

– 65% neto količine v korist ribe v polivki, navedeni v
3. točki 23. člena tega pravilnika;

– 50% neto količine v korist ribe v polivki, navedeni v
6. točki 23. člena tega pravilnika.

Poimenovanje polivk je sestavni del tržnega označevan-
ja. Pri izdelkih z olji mora biti polivka imenovana z enim od
naslednjih izrazov:

– “v oljčnem olju“, ko je to olje uporabljeno;
– “v rastlinskem olju“, kjer so uporabljena rafinirana

olja, vključno z oljem iz oljčnih tropin ali uporabljenih mešan-
ic;

– “v.........olju“, kjer se poudari posebna značilnost
olja.

Za poimenovanje, ki se nanaša na 6. točko 22. člena
tega pravilnika, mora biti delež ribjega mesa, ki se nanaša
na drugi odstavek tega člena, najmanj 35%.

V primeru kulinarične priprave, drugačne kot je določe-
na v drugem odstavku tega člena, mora tržna označitev
navesti specifičen postopek kulinarične priprave.

Homogenizirano meso sardin lahko vsebuje tudi meso
drugih vrst rib, ki so pripravljene po enakem postopku in je
delež sardin najmanj 25% deklarirane neto količine.

V. KONZERVE TUNOV IN PALAMID

26. člen
Konzerviran tun mora:
– spadati v številko carinske tarife 1604 14 in iz 1604

20 70 kombinirane carinske nomenklature;
– biti pripravljen izključno iz naslednjih vrst rib:
1. vrste iz rodu tunov (Thunnus spp.)
a) dolgoplavuti tun (Thunnus alalunga),
b) rumenoplavuti tun (Thunnus (Neothunnus) al-

bacares),
c) tun (Thunnus thynnus),
d) velikooki tun (Thunnus (Parathunnus) obesus),
e) druge vrste iz rodu tunov;
2. črtasti tun (Katsuwonus (Euthynnus) pelamis).
Konzervirane palamide morajo:
– spadati v številko carinske tarife 1604 14 90, iz

1604 20 50, 1604 19 30, iz 1604 20 70, iz 1604 19 99
in iz 1604 20 90 kombinirane carinske nomenklature.

– biti pripravljene izključno iz naslednjih vrst rib:
1. vrste iz rodu palamid (Sarda spp.):
a) palamida (Sarda sarda),
b) vzhodno pacifiška palamida (Sarda chiliensis),
c) vzhodna palamida (Sarda orientalis),
d) druge vrste iz rodu palamid;
2. vrste iz rodu pegastih tunov (Euthynnus spp.), ra-

zen vrste Katsuwonus (Euthynnus) pelamis):

a) pegasti tun (Euthynnus alletteratus),
b) vzhodni pegasti tun (Euthynnus affinis),
c) črni tun (Euthynnus lineatus),
d) druge vrste iz rodu pegastih tunov;
3. vrste iz rodu trupcev (Auxis spp.):
a) fregatni trupec (Auxis thazard),
b) trupec (Auxis rochei).
V konzervi vrste rib ne smejo biti vrste mešane, če to ni

razvidno iz označbe. Če so konzerve tunov in palamid me-
šane z drugimi vrstami rib, mora biti delež tunov, palamid ali
njune mešanice najmanj 25% deklarirane neto količine.

27. člen
Tune ali palamide v konzervi se označijo z naslednjimi

poimenovanji:
1. “v kosu“, kar pomeni: mišice so rezane prečno v

celem kosu, samostojnem ali kompaktno združenim iz več
kosov mesa; delež kosmičev v deklarirano neto količino ribe
je največ 18%; če je konzervirano meso surovo, je vsebnost
koščkov prepovedana, razen za popravek deklarirane neto
mase;

2. “kosi tunov ali palamid“, kar pomeni: delci ali kosi
mesa, dolgi najmanj 1,2 cm; dovoljen je največ 30% delež
manjših koščkov od deklarirane neto količine ribe;

3. “fileti,“ kar pomeni:
a) vzdolžni kos mišice, ki je vzet iz trupa vzporedno s

hrbtenico,
b) kosi mišice iz trebušne stene: v tem primeru, so fileti

lahko označeni kot trebušni fileti;
4. “koščki“, kar pomeni: drobci mesa (mišičevja) ra-

zličnih velikosti;
5. “cmoki tunov ali palamid“, kar pomeni: nastrgani

delci mesa enakih velikosti, ki še niso homogenizirani.
Drugačna poimenovanja izdelkov od tistih iz prejšnjega

odstavka tega člena morajo biti označena.

28. člen
Konzerve tunov ali palamid se glede na polivko označu-

jejo kot:
– “v olivnem olju“ se uporablja le za tiste izdelke, ki so

izključno v olivnem olju. Uporaba mešanic z olivnim oljem ni
dovoljena;

– “naravna“ se uporablja za izdelke, ki so konzervirani v
naravnem soku (tekočina, ki je bila izločena iz izdelka med
kuhanjem), slani raztopini (slanici) ali vodi. Dovoljena je upo-
raba začimb, zelišč in naravnih arom;

– “v rastlinskem olju“ se uporablja za izdelek, v kater-
em so uporabljena rafinirana rastlinska olja, čista ali mešan-
ice;

– za polivke, ki niso zajete v tem členu, je obvezna
uporaba tržnega imena.

29. člen
Poleg označb, ki jih določajo predpisi, ki urejajo

označevanje predpakiranih živil, mora označba konzerviranih
tunov ali palamid vsebovati še:

a) v primeru označbe, ki se nanaša na prvi odstavek
27. člena tega pravilnika:

– vrsto ribe (tun ali palamida),
– za označbo, pod katero se riba trži, tudi poimenovan-

ja iz prvega odstavka 27. člena tega pravilnika; način poimen-
ovanja je neobvezen, ko se nanaša na 1. točko prvega
odstavka 27. člena tega pravilnika,

– vrsto oziroma opis uporabljene polivke iz 28. člena
tega pravilnika;

b) v primeru poimenovanja, ki se nanaša na drugi
odstavek 27. člena tega pravilnika pa:

– vrsto ribe (tun ali palamida),
– način kulinarične priprave.
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30. člen
Konzerve tune in palmid, poimenovane skladno s prvim

odstavkom 27. člena tega pravilnika, morajo vsebovati, raču-
nano na čisto maso konzerve v korist tune ali palmida, vsaj:

a) v primeru poimenovanja iz prvega odstavka 27. čle-
na tega pravilnika:

– 70% pri tunu in palmidi označeni kot “naravna“ iz
druge alinee 28. člena tega pravilnika;

– 65% pri uporabi ostalih polivk, navedenih v 28. členu
tega pravilnika;

b) 25% v primeru drugih načinov kulinarične priprave,
ki se nanašajo na drugi odstavek 27. člena tega pravilnika.

VI. HITRO ZAMRZNJENI RIBJI FILETI

31. člen
Hitro zamrznjeni ribji fileti morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
a) ne smejo imeti znakov prevelike izgube vlage: znaki

sušenja so dovoljeni le na površini izdelka in ne v notranjos-
ti, poleg tega se morajo odstraniti s strganjem in ne smejo
prekriti več kot 10% površine ali

– pri pakirni enoti do 200g lahko prekrijejo manj kot
25cm2 površine,

– pri pakirni enoti od 201 do 500g lahko prekrijejo
manj kot 50cm2 površine,

– pri pakirni enoti od 501 do 5000g lahko prekrijejo
manj kot 150cm2 površine,

– pri pakirni enoti od 5001 do 8000g lahko prekrijejo
manj kot 300cm2 površine,

– pri pakirni enoti nad 8000g lahko prekrijejo manj kot
500cm2 površine;

b) ne smejo biti pretrgani ali nazobčani (hrapavi): raven
vzdolžen rez filetov;

c) ne smejo vsebovati koščkov, manjših od 25g;
d) ne smejo vsebovati kože, razen če je deklarirana:

dovoljeni so ostanki kože, ki so manjši od 3cm2, sicer
morajo biti fileti deklarirani kot fileti s kožo;

e) fileti s kožo morajo imeti kožo tesno oprijeto na
meso;

f) ne smejo vsebovati krvavih madežev, večjih od 5
mm, in drugih razbarvanj (rdečkastih, rjavkastih in drugih);

g) ne smejo vsebovati kosti, razen če so deklarirane;
h) ne smejo vsebovati plavuti, razen če so deklarirane;
i) ne smejo vsebovati tujkov, ki izvirajo iz embalažnega

materiala;
j) ne smejo vsebovati ostankov notranjih organov.

VII. HITRO ZAMRZNJENI BLOKI RIBJIH FILETOV,
SESEKLJANO RIBJE MESO IN MEŠANICE FILETOV IN

SESEKLJANEGA RIBJEGA MESA

32. člen
Hitro zamrznjeni bloki ribjih filetov, sesekljano ribje

meso in mešanice filetov in sesekljanega ribjega mesa mora-
jo izpolnjevati naslednje pogoje:

a) ne smejo imeti znakov prevelike izgube vlage: znaki
sušenja so dovoljeni le na površini izdelka in ne v notranjos-
ti, poleg tega se morajo odstraniti s strganjem in ne smejo
prekriti več kot 10% površine ali

– pri pakirni enoti do 200g lahko prekrijejo manj kot
25cm2 površine,

– pri pakirni enoti od 201 do 500g lahko prekrijejo
manj kot 50cm2 površine,

– pri pakirni enoti od 501 do 5000g lahko prekrijejo
manj kot 150cm2 površine,

– pri pakirni enoti od 5001 do 8000g lahko prekrijejo
manj kot 300cm2 površine,

– pri pakirni enoti nad 8000g lahko prekrijejo manj kot
500cm2 površine;

b) bloki morajo biti pravilnih oblik (velja le za bloke,
namenjene rezanju v filete, rezine ali deklarirane porcije):

– robovi ne smejo biti pretgani ali nazobčani (hrapavi):
raven vzdolžni rez,

– ne smejo vsebovati ledenih predelov, večjih od
10cm2,

– ne smejo vsebovati zračnih lukenj, večjih od 2cm2;
c) brez koščkov, manjših od 25g;
d) ne smejo vsebovati kože, razen če je deklarirana:

dovoljeni so ostanki kože, ki so manjši od 3cm2, sicer
morajo biti fileti deklarirani kot fileti s kožo;

e) bloki, fileti in sesekljani deli rib ne smejo vsebovati
krvavih madežev in drugih diskoloracij (rdečkastih, rjavkastih
in drugih), npr. takih, ki izvirajo iz kože, membran, žolčnih
barvil, depositov melanina, ledvičnih barvil in drugih barv, ki
niso značilne za deklarirano vrsto ribe;

f) ne smejo vsebovati kosti, razen če so deklarirane;
g) ne smejo vsebovati plavuti, razen če so deklarirane;
h) ne smejo vsebovati tujkov, ki izvirajo iz embalažnega

materiala;
i) ne smejo vsebovati ostankov notranjih organov.

VIII. PREHODNA DOLOČBA

33. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha upora-

bljati pravilnik o kakovosti rib, rakov, školjk, morskih ježkov,
žab, želv, polžev in njihovih izdelkov (Uradni list SFRJ, št.
65/79 in 48/84).

Izdelki, ki so označeni v skladu s prejšnjim odstavkom,
so lahko v prometu še največ 36 mesecev od uveljavitve
tega pravilnika.

IX. KONČNA DOLOČBA

34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika vršita Inšpektorat

Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo ter Inšpektorat Republike Slovenije za kakovost kmet-
ijskih pridelkov in živil.

35. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 324-01-8/99
Ljubljana, dne 6. decembra 2001.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Soglašam!

dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravje
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5D]YUãþDQMH�SR�VYHåRVWL��SUHGSLVDQL�V�WR�SULORJR��YHOMD�]D�VOHGHþH�SURGXNWH�R]LURPD�VNXSLQH�
produktov: 
 
a) pridnene ribe: 
YDKQMD��WUVND��VDM��UGHþL�RNXQ��PRO��OHQJ��RVOLþ��NRVWDQMHYND��PRUVND�VSDND��IUDQFRVNL�PROLþ�LQ�PROLþ��
EXNYD�� JLULFD�� XJRU�� NUXOF�� FLSHOM�� PRUVND� SORãþD�� RVWURQRVD� SDWDUDþD�� PRUVNL� OLVW�� OLPDQGD�� UGHþL�
MH]LN��LYHUND��PRUVNL�PHþ��VLQML�PRO� 
 
E��SHODJLþQH�ULEH� 
dolgoplavuti tun, tun, velikooki tun, atlantski sled, sinji mol sardela, skuša, šur, sardon; 
 
F��KUXVWDQþQLFH� 
WUQHå��SUDYL�VNDWL��PRUVNL�VRP� 
 
G��JODYRQRåFL� 
sipe, lignji, hobotnice; 
 
e) raki: 
kozica, škamp; 
 
 
Preglednica 1: Pridnene ribe 
 

 kriteriji 
 NDWHJRULMH�VYHåRVWL ni dovoljeno 
 ekstra A B  
NRåD MDVHQ��PDYULþHQ�

�UD]HQ�]D�UGHþHJD�
okuna) ali 
opalescenten 
pigment; brez 
razbarvanja 

jasen, vendar 
QHVYHWOHþ�
pigment 

pigment je v 
procesu 
razbarvanja in 
postaja moten 

motna 
pigmentacija 

NRåQD�VOX] vodena in 
prozorna 

slabo motna POHþQD rumeno siva, 
motna 

RþHVD NRQYHNVQD��þUQD�
s svetlo zenico in 
prozorno 
URåHQLFR 

konveksna in 
rahlo upadla, 
þUQD�LQ�PRWQD�
zenica, rahlo 
opalescentna 
URåHQLFD 

ravna, 
opalescentna 
URåHQLFD��PRWQD�
zenica 

konkavna v 
centru, siva 
]HQLFD��POHþQD�
URåHQLFD 
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škrge svetle barve, brez 
sluzi 

manj obarvane, 
prozorna sluz 

rjavo/siva 
postajajo 
razbarvane, gosta 
neprozorna sluz 

rumenkaste, 
POHþQDWD�VOX] 

potrebušnica (pri 
RþLãþHQLK�ULEDK� 

gladka, svetla, 
WHåNR�VH�ORþL�RG�
mesa 

blago motna, da 
VH�ORþLWL�RG�PHVD 

pegasta, zelo 
ODKNR�VH�ORþL�RG�
mesa 

se ne oprijema 
mesa 

vonj škrg in 
trebušne votline 
-pridnena riba 
razen morske 
SORãþH 
 
PRUVND�SORãþD� 
 

po morskih 
rastlinah 
 
 
 
 
ROMQR�VYHåH��
oster, zemeljski 
vonj 

brez vonja po 
morskih 
rastlinah, 
nevtralen vonj 
 
 
 
oljnat, vonj po 
morskih 
rastlinah, rahlo 
sladkoben 

fermentiran, blago 
kiselkast 
 
 
 
 
oljnat, 
fermentiran, 
postan, blago 
åDUHN 

 
 
kiselkast 
 
 
 
kiselkast 

meso þYUVWR�LQ�
HODVWLþQR��JODGND�
površina 

PDQM�SURåQR rahlo mehko 
(ohlapno), manj 
SURåQR��YRãþHQR�
�åDPHWDVWR��LQ�
motne površine 

mehko (uvelo), 
luske se zlahka 
odcepijo od 
NRåH��SRYUãLQD�
je nDJUEDQþHQD 

 
posebni kriteriji za obglavljene morske spake  

NUYQH�åLOH 
(trebušne mišice) 

oster obris in 
åLYR�UGHþH 

oster obris, 
temnenjša kri 

razpršene in 
rjave 

popolnoma 
razpršene, rjave 
in meso rumeni 

 
 
 
3UHJOHGQLFD����3HODJLþQH�ULEH 
 

 kriteriji 
 kategRULMH�VYHåRVWL ni dovoljeno 
 ekstra A B  
NRåD svetla 

pigmentacija, 
OHVNHWDMRþH�
PDYULþQH�EDUYH��
jasna razlika med 
hrbtno in 
centralno 
površino 

izguba leska in 
sijaja, motnejše 
barve, manj 
razlike med 
hrbtno in 
trebušno 
površino 

motne, medle 
barve brez sijaja; 
NRåD�MH�
QDJXEDQD��þH�MH�
riba upognjena 

zelo motna 
pigmentacija, 
NRåD�VH�ORþXMH�RG�
mesa 
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NRåQD�VOX] vodena, prozorna rahlo motna POHþQD rumenkasto siva 
motna sluz 

konsistenca mesa ]HOR�þYUVWR��WUGR precej trdo, 
þYUVWR 

rahlo mehko mehko 

ãNUåQL�SRNORSFi srebrnkasti srebrnkasti, rahlo 
UGHþL�DOL�UMDYL 

rjavkasti in iz 
NUYQLK�åLO�L]GDWQR�
pronica kri 

rumenkasti 

RþL konveksne, 
L]ERþHQH��PRGUR�
þUQD�VYHWOD�
zenica, prozorne 
PDãþREQH�RþHVQH�
blazinice 

konveksne in 
rahlo upadle, 
þUQD�]HQLFD��
rahlo 
opalescentna 
URåenica 

ravne, 
zamegljena 
zenica, izliv krvi 
RNURJ�RþHV 

konkavne, v 
sredini siva 
]HQLFD��POHþQDWD�
URåHQLFD 

škrge enotno temno 
UGHþH�DOL�
škrlatne, brez 
sluzi 

manj jasne barve, 
blede na robovih, 
prozorna sluz 

odebeljena, 
razbarvana 
neprozorna sluz 

rumenkaste, 
POHþQD�VOX] 

vonj škrg VYHå�YRQM�SR�
morski travi, 
oster vonj po 
jodu  

brez vonja po 
morski travi, 
nevtralen vonj 

UDKHO�åYHSODVW��
masten vonj, 
YRQM�SR�åDUNL�
slanini ali 
gnilemu sadju 

gnojen, kiselkast 

 
 
 
3UHJOHGQLFD����+UXVWDQþQLFH 
 

 kriteriji 
 kategorijD�VYHåRVWL ni dopustna 
 ekstra A B  
RþL konveksne, zelo 

svetlo in 
VSUHPLQMDMRþLK�
barv; male zenice 

konveksne in 
rahlo udrte, 
izguba jasnosti in 
PDYULþQRVWL��
ovalne zenice 

ravna, motna konkavna, 
rumenkaste ali v 
stanju razkroja, 
ki je napredoval 

videz rigor mortis ali 
tresavica; majhna 
NROLþLQD�þLVWH�
VOX]L�QD�NRåL 

po rigor mortis; 
QL�VOX]L�QD�NRåL�
in še zlasti v 
XVWLK�LQ�ãNUåQLK�
odprtinah 

nekaj sluzi 
prisotne v ustni 
YRWOLQL�LQ�ãNUåQLK�
odprtinah, rahlo 
VSORãþHQD�þHOMXVW 

YHþMD�NROLþLQD�
VOX]L�Y�ãNUåQLK�
odprtinah in ustni 
votlini 

vonj vonj po morski 
travi 

brez vonja ali 
zelo rahel vonj 
po postalem 
vendar ni vonja 
po amoniaku 

blag vonj po 
amoniaku, 
kiselkast 

oster vonj po 
amoniaku 
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Preglednica 4: Posebne dodatne zahteve za prave skate 
 

 ekstra A B ni dopustna 
NRåD VYHWOLNDMRþD��

PDYULþQD�LQ�
VLMRþD�
pigmentacija, 
vodena sluz 

svetla 
pigmentacija, 
vodena sluz 

pigmentacija v 
procesu 
razbarvanja in 
bledenja, motna 
sluz 

razbarvana, 
QDJXEDQD�NRåD��
gosta sluz 

tekstura mesa þYUVWR�LQ�SURåQR þYUVWR mehko uvelo, ohlapno 
izgled rob plavuti je 

prozoren in 
upognjen 

trde plavuti mehke plavuti SDGDMRþH�
(gnojne) plavuti 

trebuh EHO�LQ�VYHWOLNDMRþ�
]�YLMROLþQLP�
robom okrog 
plavuti  

EHO�LQ�VYHWOLNDMRþ�
]�UGHþLPL�SHJDPL�
okrog plavuti 

bel in moten, z 
PQRJLPL�UGHþLPL�
in ali rumenimi 
pegami 

rumeno do sivo 
zelenkast trebuh, 
UGHþH�SHJH�Y�
samem mesu 

 
 
 
3UHJOHGQLFD����*ODYRQRåFL 
 

 kriteriji 
 NDWHJRULMH�VYHåRVWL 
 ekstra A B 
NRåD svetla pigmentacija, 

NRåD�VH�GUåL�PHVD 
motna pigmentacija; 
NRåD�VH�GUåL�PHVD 

razbarvana, lahko 
ORþOMLYD�RG�PHVD 

meso ]HOR�þYUVWR��ELVHUQR�
belo 

þYUVWR��EDUYH�NUHGH UDKOR�PHKNR��URåQDWR�
belo ali rahlo rumeno 

lovke VH�WHåNR�RGVWUDQLMR VH�WHåNR�RGVWUDQLMR VH�ODåMH�RGVWUDQOMLYH 
vonj VYHå��SR�PRUVNLK�

algah 
blag oziroma brez 
vonja 

YRQM�SR�þUQLOX 
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Preglednica 6: Kozice 
 

 Kriteriji 
 .DWHJRULML�VYHåRVWL 
 ekstra A 
minimalne zahteve -�SRYUãLQD�RNOHSD��YODåQD�LQ�

VYHWOHþD� 
-�NR]LFH�VH�ORþXMHMR�SUL�
pretresanju iz enega 
kontejnerja v drugi, 
- meso mora biti brez katerega 
koli tujega vonja, 
- morajo biti brez peska, sluzi 
in drugih tujkov; 

isto kot za ekstra kategorijo 

izgled: 
1. kozice z oklepom 
 
 
 
 
 
2. severna kozica 

 
þLVWD�UGHþH-URåQDWD�EDUYD�]�
majhnimi belimi lisami, na 
prsnem delu oklepa 
prevladuje svetlejša barva; 
 
 
HQDNRPHUQR�URåQDWD�EDUYD� 

 
- odtenki barve od rahlo 
L]SUDQH�UGHþH-URåQDWH�GR�
PRGULNDVWR�UGHþH�]�EHOLPL�
lisami, prsni del oklepa mora 
biti svetlo obarvan in sivkast; 
 
URåQDWD�V�SULþHWNRP�þUQHQMD�
glave; 

stanje mesa med odstranitvijo 
oklepa in po njej 

- oklep se z lahkoto odstrani s 
VDPR�WHKQLþQR�SRJRMHQR�
neizogibno izgubo mesa, 
-�PHVR�þYUVWR��YHQGDU�QH�
åLODYR� 

- se z lahkoto odstrani z 
minimalno izgubo mesa, 
-�PDQM�þYUVWR��UDKOR�åLODYR� 

drobci dopustni so posamezni drobci 
kozic; 

GRSXVWQD�MH�PDMKQD�NROLþLQD�
drobcev kozic 

vonj VYHå�YRQM�SR�PRUVNLK�DOJDK��
lahno sladkoben vonj 

kiselkast, ne diši po morskih 
algah 

 
 
Preglednica 7: Škamp 
 

 Kriteriji 
 NDWHJRULMD�VYHåRVWL 
 ekstra A B 
oklep VYHWOR�URåQDW�DOL�

URåQDW�GR�UGHþH-
RUDQåHQ 

VYHWOR�URåQDW�DOL�
URåQDW�GR�UGHþH-
RUDQåHQ��EUH]�þUQLK�
PDGHåHY 

rahlo razbarvanje, 
neNDM�þUQLK�PDGHåHY�
in sivkaste barve 
zlasti na oklepu in 
PHG�UHSQLPL�þOHQNL 
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RþL�LQ�ãNUJH VYHWOHþH�þUQH�RþL��
URåQDWH�ãNUJH 

RþL�PRWQH�LQ�VLYR-
þUQH��ãNUJH�VLYNDVWH 

škrge temno sive ali 
nekaj zelenkaste 
barve na hrbtni strani 
oklepa 

vonj ]QDþLOHQ�EODJ�YRQM�SR 
rakih 

L]JXED�]QDþLOQHJD�
vonja, brez vonja po 
amoniaku 

rahlo kiselkast 

meso prosojno in modro z 
nagibanjem proti beli 

QH�YHþ�SURVRMQR��WRGD�
ne razbarvano 

na izgled motno in 
neprozorno 

 
 
 
Priloga II: KATEGORIJE VELIKOSTI 
 

lestvica velikosti minimalna dovoljena velikost 
vrsta veli-

kost-
ni 
raz-
red 

kg/ribo število 
rib/kg 

regija JHRJUDIVND�REPRþMD minimalna 
velikost 

atlantski sled 
(Clupea harengus) 
 
 
baltiški atlantski 
sled  
baltiški atlantski 
sled  

1 
2 
3 
4a 
4b 
5 

�����LQ�YHþ 
0,125-0,25 
0,085-0,125 
0,05-0,085 
0,036-0,085 
0,031-0,085 

4 ali manj 
5 do 8 
9 do 11 
12 do 20 
12 do 27 
12 do 32 

1 
2 
 
3 
Baltik 
Baltik 

 
 
 
 
XORYOMHQ�MXåQR�RG�
59°30' 
ulovljen severno od 
59°30' 

20 cm 
20 cm 
18 cm 
20 cm 

sardela (Sardina 
pilchardus) 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
 

������LQ�YHþ 
0,042-0,067 
0,028-0,042 
0,015-0,028 
0,011-0,028 

15 ali manj 
16-24 
25 do 35 
36 do 67 
36 do 91 

  
 
 
 
Sredozemlje 

 

PRUVND�PDþND 
(Scyliorhinus spp.) 

1 
2 
3 

��LQ�YHþ 
1 do 2 
0,5 do 1 

    

WUQHå (Squalus 
acanthias) 

1 
2 
3 

����LQ�YHþ 
1 do 2,2 
0,5 do 1 

    

UGHþL�RNXQL 
(Sebastes spp.) 

1 
2 
3 
1a 
1b 

��LQ�YHþ 
0,6 do 2 
035 do 0,6 
WHåML�RG����� 
ODåML�RG����� 

 
 
 
 

 
 
 
Jadran 
Jadran 
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trska 
(Gadus morhua) 

1 
2 
3 
4 
5 

��LQ�YHþ 
4 do 7 
2 do 4 
1 do 2 
0,3 do 1 

 1 
2 
 
3 
Baltik 

(a) 
(b) 
 
 
MXåQR�RG���°30' severne 
geografske širine 

35 cm 
35 cm 
30 cm 
35 cm 
35 cm 

saj  (Pollachius 
virens) 

1 
2 
3 
4 

��LQ�YHþ 
3 do 5 
1,5 do 3 
0,3 do 1,5 

 1 
2 
 
3 
Baltik 

 
(a) 
(b) 
 
MXåQR�RG���°30' severne 
geografske širine 

35 cm 
35 cm 
30 cm 
35 cm 
30 cm 

vahnja 
(Melanogrammus 
aeglefinus) 

1 
2 
3 
4 

��LQ�YHþ 
0,57 do 1 
0,37 do0,57 
0,17 do 0,37 

 1 
2 
 
3 

ICES Vb (EC cona) 
(a) 
(b) 

30 cm 
30 cm 
27 cm 
30 cm 

mol 
(Merlangius 
merlangus) 

1 
2 
3 
4 

����LQ�YHþ 
0,35 do 0,5 
0,25 do 0,35 
0,11 do 0,25 

 1 
2 
 
3 

 
(a) 
(b) 

27 cm 
23 cm 
23 cm 
23 cm 

lengi (Molva spp.) 1 
2 
3 

��LQ�YHþ 
3 do 5 
1,2 do 3 

 1 
2 
 
3 

 
(a) 
(b) 

- 
ni GRORþHQD 
- 
63 cm 

skuša (Scomber 
scombrus) 
 
 

1 
2 
3 

����LQ�YHþ 
0,2 do o,5 
0.1 do 0,2 
0,08 do 0,2 

2 ali manj 
2 do 5 
5 do 10 
5 do 12 

1 
2 
 
3 
5 

 
razen severnega morja 
severno morje 
 
 
Sredozemlje 

20 cm 
20 cm 
30 cm 
20 cm 
20 cm 
18 cm 

lokarda (Scomber 
japonicus) 

1 
2 
3 
4 

����LQ�YHþ 
0,25 do 0,5 
0,14 do 0,25 
0,05 do 0,14 

    

sardon 
(Engraulis spp.) 

1 
2 
3 
4 

������LQ�YHþ 
0,02 do 0,033 
0,012 do 0,02 
0,008do0,012 

���LQ�YHþ 
31 do 50 
51 do 83 
84 do 125 

3 
3 

razen ICES Ixa 
 
ICES Ixa 
Sredozemlje 

12 cm 
10 cm 
9 cm 

PRUVND�SORãþa 
(Pleuronectes 
platessa) 

1 
2 
3 
4 

����LQ�YHþ 
0,4 do 0,6 
0,3 do 0,4 
0,15 do 0,3 

 1 
2 
 
 
3 
Baltik 

  
(a) 
(b) 
Severno morje 
 
pododdelki 22 -25 
pododdelki 26 -28 
pododdelki 29 
MXåQR�RG���°30' severne 
geografske širine 

25 cm 
25 cm 
27 cm 
27 cm 
25 cm 
25 cm 
21 cm 
18 cm 
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RVOLþ 
(Merluccius 
merluccius) 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
 

����LQ�YHþ 
1,2 do 2,5 
0,6 do 1,2 
0,28 do 0,6 
0,2 do 0,28 
0,15 do 0,28 

 1 
2 
 
3 

 
(a) 
(b) 
 
Sredozemlje 
Sredozemlje 

30 cm 
30 cm 
30 cm 
27 cm 
20 cm 

RVWURQRVD�SDWDUDþD 
(Lepidorhombus 
spp.) 
 
 

1 
2 
3 
4 
 

�����LQ�YHþ 
0,25 do 0,45 
0.20 do 0,25 
0,11 do 0,2 
0,05 do 0,2 

 1 
2 
 
3 

 
(a) 
(b) 
 
Sredozemlje 

25 cm 
25 cm 
25 cm 
20 cm 

kostanjevka (Brama 
spp.) 
 

1 
2 

����LQ�YHþ 
0,2 do 0,8 

    

morska spaka 
(Lophius spp.) 
cele, odcejene 

1 
2 
3 
4 
5 

��LQ�YHþ 
4 do 8 
2 do 4 
1 do 2 
0,5 do 1 

 1 
2 
 
3 

 
(a) 
(b) 
 
Sredozemlje 

 
 
 
 
30 cm 

morska spaka 
(Lophius spp.) 
brez glave 

1 
2 
3 
4 
5 

��LQ�YHþ 
2 do 4 
1 do 2 
0,5 do 1 
0,2 do 0,5 

    

limanda 
(Limanda limanda) 

1 
2 

�����LQ�YHþ 
0,13 do 0,25 

 1 
2 
 
 
3 

 
(a) 
(b) 
Severno morje 

15 cm 
15 cm 
23 cm 
23 cm 
23 cm 

rdeþL�MH]LN 
(Microstomus kitt) 

1 
2 
3 

����LQ�YHþ 
0,35 do 0,6 
0,18 do 0,35 

 1 
2 
 
3 

 
(a) 
(b) 

25 cm 
25 cm 
25 cm 
25 cm 

dolgoplavuti tun 
(Thunnus alalunga) 

1 
2 

��LQ�YHþ 
1,5 do 4 

    

tun 
(Thunnus thynnus) 

1 
2 
3 
4 
5 

���LQ�YHþ 
50 do 70 
25 do 50 
10 do 25 
6,4 do 10 

  Sredozemlje 70 cm ali 
6,4 kg 

velikooki tun 
(Thunnus obesus) 

1 
2 

���LQ�YHþ 
3,2 do 10 

    

polak 
(Pollachius 
pollachius) 

1 
2 
3 
4 

��LQ�YHþ 
3 do 5 
1,5 do 3 
0,3 do 1,5 

 1 
2 
 
3 

 
(a) 
(b) 

- 
30 cm 
- 
30 cm 
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sinji mol 
(Micromesistius 
(Gadus) poutassou) 

1 
2 
3 
4 

 7 ali manj 
8 do 14 
15 do 25 
26 do 30 

   

IUDQFRVNL�PROLþ 
(Trisopterus luscus) 
in PROLþ 
(Trisopterus 
minutus) 

1 
2 
3 
4 

����LQ�YHþ 
0,25 do 0,4 
0,125 do 0,25 
0,05 do 0,125 

  3 QL�GRORþHQR 

bukva (Boops 
boops) 

1 
2 
3 

 5 ali manj 
6 do 31 
32 do 70 

   

girica (Spicara 
smaris (sin. Maena 
smaris) 

1 
2 
3 

 20 ali manj 
21 do 40 
41 do 90 

   

ugor 
(Conger conger) 

1 
2 
3 

��LQ�YHþ 
5 do 7 
0,5 do 5 

 1 
2 
 
3 

 
(a) 
(b) 

- 
58 cm 
- 
58 cm 

krulec 
(Trigla spp.) 

1 
2 
3 
4 

��LQ�YHþ 
0,4 do 1 
0,2 do 0,4 
0,006 do 0,2 

    

drugi krulci 1 
2 

0,25 in vHþ 
0,2-0,25 

    

šur (Trachurus spp.) 1 
2 
3 
4 
5 

����LQ�YHþ 
0,4 do 0,6 
0,2 do 0,4 
0,08 do 0,2 
0,02 do 0,08 

 1 
2 
3 
4 

 
 
 
 
Sredozemlje 

15 cm 
15 cm 
15 cm 
15 cm 
12 cm 

cipelj 
(Mugil spp.) 

1 
2 
3 
4 

��LQ�YHþ 
0,5 do 1 
0,2 do 0,5 
0,1 do 0,2 

 1 
2 
 
3 

 
(a) 
(b) 
 
Sredozemlje 

- 
20 cm 
- 
20 cm 
16 cm 

pravi skati (Raja 
spp.) 

1 
2 
3 
4 

��LQ�YHþ 
3 do 5 
1 do 3 
0,3 do 1 

    

pravi skati 
(prsne plavuti) 

1 
2 

��LQ�YHþ 
0,5 do 3 

    

iverka 
(Platichthys flesus) 

1 
2 

YHþ�NRW���� 
0,2 do 0,3 
inclusive 

 1 
2 
 
3 
Baltik 

 
(a) 
(b) 
 
porazdelitev 22 -25 
porazdelitev 26 -28 
 
porazdelitev 29-32 
MXåQR�RG���°30' severne 
geografske širine 

24 cm 
24 cm 
24 cm 
24 cm 
25 cm 
21 cm 
18 cm 
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morski listi (Solea 
spp.) 

1 
2 
3 
4 
5 

����LQ�YHþ 
0,33 do 0,5 
0,25 do 0,33 
0,2 do 0,25 
0,12 do 0,2 

 1 
2 
 
3 

  
(a) 
(b) 
 
Sredozemlje 

24 cm 
24 cm 
24 cm 
24 cm 
20 cm 

PRUVNL�PHþ�
(Lepidopus 
caudatus) 

1 
2 
3 
4 

��LQ�YHþ 
2 do 3 
1 do 2 
0,5 do 1 

    

þUQL�PRUVNL�PHþ 
(Aphanopus carbo) 

1 
2 

��LQ�YHþ 
0,5 do 3 

    

sipa in velika sipica 
(Sepia officinalis in 
Rossia macrosoma) 

1 
2 
3 

����LQ�YHþ 
0,3 do 0,5 
0,1 do 0,3 

    

škamp 
(Nephrops 
norvegicus) 

1 
2 
3 
4 

 20 in manj 
21 do 30 
31 do 40 
YHþ�NRW��� 

2 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
3 

Skagerrak in Kattegat 
 
razen Škotske 
Irsko morje 
{ICES Via) in VIIa)}, 
Skagerrak and Kattegat 
zahodna škotska in 
irsko morje 
{ICES Via) in VIIa)}, 
 
Sredozemlje 

40 mm* 
130 mm** 
 
25 mm* 
85 mm** 
 
 
20 mm* 
70 mm** 
20 mm* 
70 mm** 
20 mm* 
70 mm** 

repi škampov 1 
2 
 
 
3 

 60 in manj 
61 do 120 
 
 
121 do 180 
nad 180 

2 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
3 

Skagerrak in Kattegat 
 
razen Zahodne Škotske, 
Irsko morje 
((ICES Via) in (VIIa)) 
Skagerrak in Kattegat 
Zahodna Škotska in 
Irsko morje 
((ICES Via) in (VIIa)) 

72 mm 
 
46 mm 
 
 
 
 
37 mm 
 
37 mm 

SHãþHQD�NR]LFD�
(Crangon crangon) 

1 
2 

����PP�LQ�YHþ�
širina školjke 
(5) 
����PP�LQ�YHþ 

    

       
�GROåLQD�RNOHSD 
�FHORWQD�GROåLQD 
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severna kozica 
(Pandalus borealis) 
VYHåH�DOL�KODMHQH 

ena 
veli-
kost 

 250 in 
manj 

   

severna kozica, 
kuhane v vodi ali 
pari 

1 
2 

  160 in 
manj 
161-250 

  

velika rakovica 
(Cancer pagurus) 

1 
2 

���FP�LQ�YHþ 
13 d0 16 cm 

    

 
 
 
 
 
 
Priloga III: Školjke 
 

vrsta školjk kategorija 
 I II III IV 

ostriga (Ostrea edulis) 8 do 12 kos/kg 13 do 16 
kos/kg 

17 do 20 
kos/kg 

nad 20 kos/kg 

klapavica (Mytilus gallo-
provincialis) 

nad 7 cm od 5 do 7 cm od 3 do 5 cm  

MORSKI DATELJ 
(Lithophaga lithophaga 
(sin. Lithodomus 
lithophaga)) 

nad 6 cm do 6 cm   

VUþDQND�(Cardium spp.) ne glede na maso in velikost 
QRHWRYD�EDUþLFD�(Arca noae 
in Arca barbata) 

ne glede na maso in velikost 

MDNRERYD�SRNURYDþD 
(Pesten jacobeus) 

8 do 10 kos/kg 11 do 16 
kos/kg 

  

druge sorodne školjke ne glede na maso in velikost 
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USTAVNO SODIŠČE

259. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka
za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena
odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Duplek in 66. člena odloka o občinskih cestah
in o začasnem zadržanju navedenih določb
odlokov

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Franca Sodca in Jožice Sodec iz Zimice, ki ju zastopa Mira
Potočnik Arsevski, odvetnica v Mariboru, na seji dne 19.
decembra 2001

s k l e n i l o:

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti 6. člena odloka o kategorizaciji občinskih cest v
Občini Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 19/99) in
66. člena odloka o občinskih cestah (Medobčinski uradni
vestnik, št. 2/00) se sprejme.

2. Izvrševanje določb odlokov iz prejšnje točke se do
končne odločitve ustavnega sodišča zadrži.

O b r a z l o ž i t e v

1. Pobudnika izpodbijata 6. člen odloka o kategorizaci-
ji občinskih cest v Občini Duplek (v nadaljevanju: odlok o
kategorizaciji) v delu, v katerem je pod zaporedno številko
94 z oznako C 582050 kot javna pot opredeljena tudi pot
Zimica (Sodec-Kranjc-Jug) v dolžini 681 metrov. Omenjena
pot poteka po zemljiščih, ki so v lasti pobudnikov, vendar ju
občina ni obvestila, da je v teku postopek kategoriziranja
javnih cest v občini in ju tudi ni pozvala, naj se izrečeta o
razvrstitvi sporne poti med javne poti ter o vzpostavitvi statu-
sa grajenega javnega dobra. Izpodbijana določba naj bi bila
sprejeta v nasprotju z 28. členom zakona o temeljnih la-
stninsko pravnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80 in
nasl. – ZTLR), katerega določbe se po 4. členu ustavnega
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I
– UZITUL) uporabljajo kot pravna pravila. Ta člen namreč
določa, da je mogoče lastninsko pravico odvzeti oziroma
omejiti samo pod pogoji, predpisanimi z zakonom v skladu z
ustavo. Izpodbijane določbe naj bi bile v nasprotju tudi s 33.
členom ustave (o pravici do zasebne lastnine) in s tretjim
odstavkom 153. člena ustave (o skladnosti podzakonskih
predpisov z ustavo in zakoni).

2. Pobudnika izpodbijata tudi 66. člen odloka o občin-
skih cestah (v nadaljevanju: odlok o cestah), v katerem je
določeno, da se zemljišča, ki so bila do uveljavitve odloka
uporabljena za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste in
še niso vpisana v zemljiško knjigo kot družbena lastnina,
vpišejo v zemljiško knjigo po skrajšanem postopku kot javno
dobro brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo vre-
dnost. Izpodbijane določbe naj bi bile v nasprotju z 21. čle-
nom zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 33/95 –
ZZK), po katerem se vknjižba v zemljiško knjigo dovoli na
podlagi javne ali zasebne listine, izpodbijani odlok pa nima
značaja javne listine.

3. Pobudnika predlagata, naj ustavno sodišče izpodbi-
jane določbe odlokov razveljavi, do končne odločitve pa
zadrži njihovo izvrševanje.

4. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. V nadaljevanju
postopka bo ocenilo zlasti, ali je izpodbijana ureditev v skla-

du s predpisi, ki urejajo lastninska razmerja in opredeljujejo
dopustne posege v zasebno lastnino (razlastitev). Pri izpod-
bijani določbi odloka o cestah pa bo ocenilo tudi, ali je
občina glede na njen položaj in pristojnosti po ustavi in
zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in
nasl. – ZLS) pristojna za urejanje vprašanj, ki se nanašajo na
postopek vpisa v zemljiško knjigo ter na lastninska in odško-
dninska razmerja.

5. Ustavno sodišče je sprejelo tudi predlog, da se do
končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanih določb, z
njihovim izvrševanjem bi bilo lahko sporno zemljišče vpisano
v zemljiško knjigo kot grajeno javno dobro v lasti občine, kar
bi bilo v nadaljnjih postopkih ob morebitni ugotovitvi neu-
stavnosti in nezakonitosti izpodbijanih odlokov težko popra-
viti.

6. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 39.
člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam-
Lukić ter sodnica in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Franc
Testen in dr. Lojze Ude. Prvo točko izreka je sprejelo sogla-
sno, drugo točko izreka pa s šestimi glasovi proti dvema.
Proti sta glasovala sodnika Fišer in Ude.

Št. U-I-63/01-11
Ljubljana, dne 16. januarja 2002.

Predsednica
dr. Dragica Wedam-Lukić l. r.

VLADA

260. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska
trošarine za mineralna olja in plin

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 84/98, 57/99, 33/01 in 99/01) izdaja Vlada Re-
publike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine

za mineralna olja in plin

1. člen
V uredbi o določitvi zneska trošarine za mineralna olja

in plin (Uradni list RS, št. 38/01, 47/01, 57/01, 61/01,
81/01 in 85/01) se v 1. členu spremeni znesek trošarine
za neosvinčeni bencin iz tarifnih oznak 2710 00 27,
2710 00 29 in 2710 00 32 in znaša za:

tolarjev
1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do

0,013 g/l in  z oktanskim številom (RON)
do manj kot 98 90.954

1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do
0,013 g/l in z oktanskim številom (RON)
98 ali več 90.954

2. člen
Proizvajalec in uvoznik neosvinčenega motornega

bencina iz prejšnjega člena plačata trošarino v skladu s
prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih sprostita v
porabo od vključno dneva uveljavitve te uredbe dalje.
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3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 421-12/2000-13
Ljubljana, dne 21. januarja 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

261. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

Na podlagi 5. točke 9. člena zakona o kontroli cen
(Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o
listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole
cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

U R E D B O
o oblikovanju cen naftnih derivatov

1. člen
S to uredbo se določa mehanizem oblikovanja cen

naftnih derivatov, sestavine, ki jih podjetja, ki se ukvarjajo z
dejavnostjo prodaje naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu:
distributerji) smejo ali morajo upoštevati, in merila, po kate-
rih se cene ali njihove sestavine smejo ali morajo oblikovati.

2. člen
Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo ne-

osvinčeni motorni bencini NMB-91, NMB-95 in NMB-98.
Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvo-

da, ki znaša 1 liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena
tekočega obdobja.

3. člen
Povprečna 14-dnevna cena tekočega obdobja za po-

samezen naftni derivat se določi z naslednjim izračunom:

kjer pomeni:

Pt: povprečna cena derivata v SIT/liter
ρ: gostota derivata (za motorne bencine znaša 0,755 kg/li-

ter)
r: prispevek za blagovne rezerve v SIT/liter, ki ga na podla-

gi 21.b člena zakona o blagovnih rezervah z uredbo
določi Vlada Republike Slovenije

M: marža distributerjev, kot je navedena v 12. členu
i: dnevni podatek
t: 14-dnevni interval tekočega obdobja
n: n = 14; spremljamo 14-dnevna povprečja (dejansko je

n = 10, ker za soboto in nedeljo ni objave borznih kotacij)

e: 1 USD = x SIT; dnevni tečaj Banke Slovenije (srednji za
devize)

CIF MedH: borzna kotacija derivata (najvišja dnevna vre-
dnost; v USD/tono)

Vir: Platt’s European Marketscan

4. člen
Najvišja (korigirana) prodajna cena brez dajatev v SIT/li-

ter po postopku zaokroževanja drobnoprodajnih cen je P*.
Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, kot

ga predvideva 5. člen, se kot najvišja cena pred dajatvami
na trgu v obdobju t uveljavi oziroma določi korigirana cena
tekočega 14-dnevnega obdobja P*t.

5. člen
Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelsko

izračunani prodajni ceni dodajo v skladu z veljavnimi predpi-
si vse fiskalne obremenitve. Drobnoprodajna cena se skla-
dno z matematičnimi pravili zaokroži na eno decimalno me-
sto. S ponovnim preračunom dobimo po odbitku vseh fiskal-
nih obremenitev najvišjo prodajno ceno, ki se lahko uveljavi
na trgu v obdobju t.

6. člen
Mehanizem oblikovanja cen iz 3. in 4. člena se nepo-

sredno uporablja za neosvinčen motorni bencin NMB-95.
Za 98-oktanski neosvinčen motorni bencin NMB-98,

ki kotira le na borzi v Rotterdamu, se uporablja (glede na
mehanizem oblikovanja cen iz 3. in 4. člena) modificiran
postopek, ki ga določa 7. člen.

Za ostale motorne bencine, katerih cene na svetovnih
borzah ne kotirajo, se vsakokratna prodajna cena brez daja-
tev oblikuje posredno, in sicer tako, da se ob vsaki spre-
membi cen ohrani konstantna cenovna pariteta med NMB-95
in ostalimi neosvinčenimi motornimi bencini, ki je veljala na
dan uveljavitve uredbe.

7. člen
Osnova prodajne cene za NMB-98 je borzna kotacija

za NMB-95 (CIF MedH) povečana za oktansko premijo.
Oktanska premija se dnevno izračunava kot razlika med
cenama NMB-98 in NMB-95, ki kotirata na borzi v Rotterda-
mu (NWE barges FOB Rotterdam, Vir: Platt’s European
Marketscan). Za vse nadaljnje postopke oblikovanja in spre-
memb cen se smiselno uporabljajo določbe predhodnih
členov.

8. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3. člena:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez daja-

tev (v SIT/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so borzne
kotacije CIF Mediteran – High, podane v USD/tono;

b) 14-dnevna povprečna cena v SIT/tono se izračuna
tako, da se vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem
ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota pa deli s števi-
lom dni, za katere so na razpolago podatki;

c) v primeru, da za določen dan ni podatka o deviznem
tečaju, se kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi
devizni tečaj;

d) dejansko se 14-dnevno povprečje izračuna za 10 dni
(v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem trgovanju), in
sicer od ponedeljka v tednu x, do vključno petka v tednu
x+1. V primeru, da je zaradi praznikov ali kakršnega koli
vzroka na razpolago manj kot 10 podatkov, se 14-dnevno
povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov;

e) izračunana povprečna 14-dnevna cena, izražena v
SIT/tono, se preko gostote (ρ) derivata in faktorja 1/1000
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preračuna v SIT/liter ter se ji prišteje v SIT/liter izražen
prispevek za blagovne rezerve in v SIT/liter izražena bruto
marža.

9. člen
14-dnevna povprečna cena tekočega obdobja, izraču-

nana na način iz prejšnjega člena, se primerja s 14-dnevno
povprečno ceno predhodnega obdobja.

Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x+2 in
velja do vključno ponedeljka v tednu x+4, distributerji pa so
dolžni že v ponedeljek v tednu x+2 o višini oblikovane cene
obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo.

V primeru, da je v ponedeljek v tednu x+2 v Republiki
Sloveniji državni praznik ali dela prost dan, so distributerji
dolžni prvi naslednji delovni dan o višini oblikovanih cen
obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo, cena pa se lahko na
trgu v tem primeru uveljavi drugi naslednji delovni dan.

10. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število deci-

malnih mest in zaokroževanje:

– Borzna cena v USD/tono: 1 decimalno mesto (vhodni podatek)
– Tečaj Banke Slovenije: 4 decimalna mesta (vhodni podatek)
– Borzna cena derivata v SIT/liter: zaokrožitev na 3 decimalna mesta
– Modelska cena: zaokrožitev na 3 decimalna mesta
– Prodajna cena brez fiskalnih obremenitev: zaokrožitev na 3 decimalna mesta
– Drobnoprodajna cena: zaokrožitev na 1 decimalno mesto.

Pariteta prodajnih cen pred dajatvami med NMB-95 in NMB-91 se zaokroži na 3 decimalna mesta in znaša: 1: 0,992.

11. člen
Za prvi izračun prodajne cene se kot izhodiščna najvi-

šja domača prodajna cena brez dajatev v SIT/liter, ki se
lahko uveljavi na trgu, izračuna tako, da se določi 14-dnev-
no povprečje, izračunano po obrazcu iz 3. člena te uredbe,
in sicer za obdobje od 7. januarja 2002 do 18. januarja
2002.

12. člen
(1) Ob uveljavitvi te uredbe znaša marža 13,40 SIT/li-

ter.
(2) Višina marže se lahko spremeni s sklepom Vlade

Republike Slovenije.

13. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 93/01).

14. člen
Ta uredba začne veljati 22. januarja 2002.

Št. 382-15/2001-3
Ljubljana, dne 21. januarja 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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262. Uredba o dopolnitvi uredbe o višini nadomestila
za opravljanje nalog Davčne uprave Republike
Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o davčni
službi (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 35/98,
48/98, 26/99, 85/00, 100/00 in 79/01) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o višini nadomestila za
opravljanje nalog Davčne uprave Republike

Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti

1. člen
V uredbi o višini nadomestila za opravljanje nalog Dav-

čne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne
skupnosti (Uradni list RS, št. 1/99, 54/99, 17/00 in 6/01)
se v drugem odstavku 2. člena letnica “2001“ nadomesti z
letnico “2003“.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 389-03/2001-2
Ljubljana, dne 16. januarja 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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