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2787. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi
Sklepa št. 5 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrva-
ško (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 8/99), 4.
člena Uredbe o ratifikaciji Sklepa št. 3 Skupnega odbora po
Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe,
št. 106/01) in petega odstavka 75. člena zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju

Sporazuma o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni
uporabi Sklepa št. 5 Skupnega odbora po

Sporazumu o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško

1. člen
V Uredbi o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med

Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni upo-
rabi Sklepa št. 5 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
(Uradni list RS, št. 110/01) se naslov uredbe spremeni
tako, da se glasi:

“Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni upo-
rabi Sklepa št. 5 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in
Dodatnega protokola št. 1 k Sporazumu o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.“

2. člen
V 4. členu se dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti

odstavek, ki se glasijo:
“Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republi-

ke Hrvaške, ki so navedeni v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto“. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Hrvaške, ki so navedeni v prilogi 6 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi.
Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Hrvaške, ki so navedeni v prilogi 7 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
uvozna dajatev po stopnjah, določenih v tej prilogi.

Uvozna dajatev iz prejšnjega odstavka predstavlja sešte-
vek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne
dajatve, izražene v odstotku, v skladu z Dodatnim protoko-
lom št. 1 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško.“

3. člen
V 7. členu se za drugo alineo pika nadomesti s podpi-

čjem ter dodajo nove tretja, četrta in peta alinea, ki se
glasijo:

“– 9203 za izdelke iz priloge 5 k tej uredbi;
 – 9204 za izdelke iz priloge 6 k tej uredbi;
 – 9205 za izdelke iz priloge 7 k tej uredbi.“

4. člen
V prilogi 2 se:
– pri tarifnih oznakah 0201, 0210, 0401 20 11,

0401 20 91, 0402, 0406 20, 0406 30, 0406 40,
0406 90, 0702 00 00, 0705, 0707 00, 0808 10,
1001 90, 1101 00 in 2204 21 pripadajoča carinska sto-
pnja nadomesti s “pr“;

– pri tarifni oznaki 0403 carinska kvota poveča za 300
ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;

– pri tarifni oznaki 0405 carinska kvota poveča za 25
ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“.

5. člen
V prilogi 3 se:
– črta tarifne oznake 0206, 0805, 0805 20, 1704,

1704 90, 1905, 1905 31, 1905 32, 1905 90, 2005 70,
s pripadajočim besedilom;

– pri tarifnih oznakah 0207, 0701 90, 0709 51 00,
0709 60, 0810 10, 1005 90 00, 1103 11, 1103 13,
1517 10, 1604 13, 1604 20, 2001, 2002 90, 2003 10,
2005 20, 2008 60, 2009 71, 2009 79, 2009 80,
2009 90, 2101 30, 2104 10, 2105 00, 2106 90,
2201 10, 2202 10 00, 2202 90, 2203 00, 2207 10 00,
2208 90, pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;

VLADA
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– tarifna oznaka 0709 59 00 nadomesti s tarifno ozna-
ko 0709 59 in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s
“pr“;

– pri tarifni oznaki 1806 carinska kvota poveča za 150
ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;

– pri tarifni oznaki 1901 10 00 carinska kvota poveča
za 100 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s
“pr“;

– pri tarifnih oznakah 1901 20 00 in 1901 90 carinska
kvota poveča za 100 ton in pripadajoči carinski stopnji nad-
omesti s “pr“;

– pri tarifni oznaki 1902 črta carinska stopnja “10“ ter
na koncu pripadajočega besedila doda besedilo, ki se glasi:

“– Nepolnjene testenine, nekuhane
in ne drugače pripravljene:

1902 11 00 – – z jajci 10
1902 19 – – druge 10
1902 20 – Polnjene testenine, kuhane ali

nekuhane ali drugače pripravljene 10
1902 30 – Druge testenine 10“

– pri tarifni oznaki 1904 10 carinska kvota poveča za
12,5 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;

– tarifna oznaka 2003 90 nadomesti s tarifno oznako
2003 90 00 in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s
“pr“;

– pri tarifni oznaki 2005 90 carinska kvota poveča za
50 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;

– pri tarifni oznaki 2007 99 carinska kvota poveča za
100 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;

– pri tarifni oznaki 2102 carinska kvota poveča za 250
ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;

– pri tarifni oznaki 2103 30 carinska kvota poveča za
50 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;

– pri tarifni oznaki 2103 90 carinska kvota poveča za
200 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;

– pri tarifni oznaki 2208 20 carinska kvota poveča za
25 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;

– za tarifno oznako 2208 20 s pripadajočim besedilom
doda besedilo, ki se glasi:
“2208 50 – Gin in brinjevec 25 pr“

– pri tarifni oznaki 2208 60 carinska kvota poveča za
75 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;

– pri tarifni oznaki 2208 70 carinska kvota poveča za
75 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;

– pri opombi (3) besedilo “800 ton“ nadomesti z bese-
dilom “1000 ton“.

6. člen
Za prilogo 4 se dodajo nove priloge 5, 6 in 7, ki se

glasijo:
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HRVAŠKA - PRILOGA 5 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 

0101 äLYL�NRQML��RVOL��PH]JH�LQ�PXOH  pr 
 
0102 äLYR�JRYHGR 
0102 10 –��ýLVWLK�SDVHP��SOHPHQVNR  pr 
 
0103 äLYL�SUDãLþL 
0103 10 00 –��ýLVWLK�SDVHP��SOHPHQVNL  pr 
 
0104 äLYH�RYFH�Ln koze  pr 

 
0105 äLYD�GRPDþD�SHUXWQLQD��YUVWH�Gallus domesticus, race, 

gosi, purani in pegatke) 
 –��0DVH�GR�YNOMXþQR�����J� 
0105 12 00 – –  purani: 
iz 0105 12 00 10 – – –  plemenski  pr 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi 
iz 0105 19 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 19 90 – – –  race in pegatke  pr 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus), mase do 2000 g: 
iz 0105 92 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 93 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus���PDVH�YHþ�NRW�

2000 g : 
iz 0105 93 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race: 
iz 0105 99 10 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 20 – – –  gosi: 
iz 0105 99 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 30 – – –  purani: 
iz 0105 99 30 10 – – – –  plemenski  pr 
0105 99 50 – – –  pegatke: 
iz 0105 99 50 10 – – – –  plemenske  pr 
 
0106 'UXJH�åLYH�åLYDOL  pr 
 
0204 0HVR��RYþMH�DOL�NR]MH��VYHåH��RKODMHQR�DOL�]DPU]QMHQR  pr 
 
0205 00 0HVR�NRQM��RVORY�DOL�PXO�LQ�PH]JRY��VYHåH��RKODMHQR�DOL�

zamrznjeno  pr 
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0206 'UXJL�XåLWQL�NODYQLþQL�L]GHONL�L]�JRYHMHJD��VYLQMVNHJD��
RYþMHJD��NR]MHJD�LQ�NRQjskega mesa ter mesa oslov ali 
PHVD�PXO�LQ�PH]JRY��VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL  pr 

 
0208 'UXJR�PHVR�LQ�GUXJL�XåLWQL�PHVQL�NODYQLþQL�L]GHONL��VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 
0301 5LEH��åLYH 
0301 10 –  Okrasne ribe  pr 
 –��'UXJH�ULEH��åLYH� 
0301 91 – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, 
Oncorhynchus chrysogaster )  pr 

0301 92 00 – –  jegulje (Anguilla spp.)  pr 
0301 99 – –  druge  pr 
 
0302 5LEH��VYHåH�DOL�Rhlajene, razen ribjih filetov in drugega 

ribjega mesa iz tar. št. 0304  pr 
 
0303 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega 

mesa iz tar. št. 0304  pr 
 
0304 5LEML�ILOHWL�LQ�GUXJR�ULEMH�PHVR��QHPOHWR�DOL�POHWR���VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 
0305 Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, 

SHþHQH�SUHG�SUHNDMHYDQMHP�DOL�PHG�SUHNDMHYDQMHP��ULEMD�
PRND��]GURE�LQ�SHOHWL��SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHhrano  pr 

 
0306 5DNL�Y�RNOHSX�DOL�EUH]�RNOHSD��åLYL��VYHåL��RKODMHQL��

zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, 
kuhani v sopari ali vodi, pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, 
sušeni nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti, 
SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR  pr 

 
0307 0HKNXåFL�Y�RNOHSX�DOL�EUH]�RNOHSD��åLYL��VYHåL��RKODMHQL��

zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni 
QHYUHWHQþDUML��UD]HQ�UDNRY�LQ�PHKNXåFHY��åLYL��VYHåL��
ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, moka, 
]GURE�LQ�SHOHWL��SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR pr 

 
0501 00 00 ýORYHãNL�ODVMH��VXURYL��XPLWL�DOL�QHXPLWL��UD]PDãþHQL�DOL�

QHUD]PDãþHQL��RGSDGNL�þORYHãNLK�ODV  pr 
 
0502 âþHWLQH�LQ�GODNH�GRPDþLK�DOL�GLYMLK�SUDãLþHY��MD]EHþHYD�

dlaka za izdeloYDQMH�ãþHWN��RGSDGNL�WHK�ãþHWLQ�DOL�GODN�  pr 
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0503 00 00 .RQMVND�åLPD�LQ�RGSDGNL�NRQMVNH�åLPH��]ORåHQL�Y�SODVWHK 
ali ne, s podlago ali brez podlage  pr 

 
0504 00 00 äLYDOVND�þUHYD��PHKXUML�LQ�åHORGFL��UD]HQ�ULEMLK���FHOL�DOL�Y�

NRVLK��VYHåL��RKODMHQL��VODQL��Y�VODQLFL��NXKDQL�DOL�GLPOMHQL  pr 
 
0505 .RåH�LQ�GUXJL�GHOL�SWLF��V�SHUMHP�LQ�SXKRP��SHUMH�LQ�GHOL�

perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki 
QLVR�QDSUHM�REGHODQL��UD]HQ�V�þLãþHQMHP��GH]LQILFLUDQMHP�
ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja 
ali delov perja  pr 

 
0506 .RVWL�LQ�VWUåHQL�URJRY��VXURYL��UD]PDãþHQL��HQRVWDYQR�

pripravljeni (WRGD�QHUD]UH]DQL�Y�REOLNH���QDPRþHQL�Y�
NLVOLQR�DOL�EUH]�åHODWLQH��SUDK�LQ�RGSDGNL�WHK�L]GHONRY  pr 

 
0507 6ORQRYD�NRVW��åHOYRYLQD��NLWRYD�NRVW��GODNH�NLWRYH�NRVWL��

URJRYL��SDURåNL��NRSLWD��QRKWL��NUHPSOML�LQ�NOMXQL��VXURYR�
ali enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; 
prah in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0508 00 00 Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno priprav-

OMHQL��YHQGDU�GUXJDþH�QHREGHODQL��RNOHSL�PHKNXåFHY��
UDNRY�DOL�LJORNRåFHY��VLSLQH�NRVWL��VXURYL��HQRVWDYQR�
pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in odpadki 
teh izdelkov  pr 

 
0509 00 6SXåYH��QDUDYQH��åLYDOVNHJD�L]YRUD  pr 
 
0510 00 00 $PEUD��VLYD��NDVWRUHXP��FLEHW�LQ�PRãXV��NDQWDULGH��åROþL��

SRVXãHQL�DOL�QHSRVXãHQL��åOH]H�LQ�GUXJH�åLYDOVNH�VQRYL��
VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL�DOL�NDNR�GUXJDþH�]DþDVQR�
konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo 
farmacevtskih izdelkov  pr 

 
0511 3URL]YRGL�åLYDOVNHJD�L]YRUD��NL�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�]DMHWL�

QD�GUXJHP�PHVWX��PUWYH�åLYDOL�L]����LQ����SRJODYMD��
QHXSRUDEQH�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR  pr 

 
0601 ýebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, 

åLYLFH�LQ�NRUHQLNH�Y�PLUXMRþHP�VWDQMX��UDVWRþH�DOL�FYHWRþH��
rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212  pr 

 
0602 'UXJH�åLYH�UDVWOLQH��YãWHYãL�QMLKRYH�NRUHQLQH���SRWDN-

njenci in cepLþL��JREML�PLFHOLML  pr 
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0604 Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih 
brstov, in trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za 
RNUDV��VYHåL��SRVXãHQL��SREDUYDQL��EHOMHQL��LPSUHJQLUDQL�DOL�
GUXJDþH�SULSUDYOMHQL  pr 

 
0701 .URPSLU��VYHå ali ohlajen 
0701 10 00 –  Semenski  pr 
 
0709 'UXJH�YUWQLQH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
0709 10 00 –��2NURJOH�DUWLþRNH  pr 
0709 30 00 –��-DMþHYHF  pr 
0709 40 00 –  Zelena, razen gomoljne zelene  pr 
 –��8åLWQH�JREH�LQ�JRPROMLNH� 
0709 52 00 – –  gomoljike  pr 
 
0711 9UWQLQH��]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQH��QSU���]�åYHSORYLP�

GLRNVLGRP���Y�VODQLFL��åYHSODQL�YRGL�DOL�GUXJLK�UD]WRSLQDK�
]D�]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQMH���YHQGDU�WDNãQH�QHSULPHUQH�]D�
takojšnjo prehrano  pr 

 
0712 Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali mlete, vendar ne 

nadalje pripravljene 
 –��8åLWQH�JREH��JREH�URGX�Auricularia spp. (angl. wood 

ears),  gobe rodu Tremella spp. (angl. jelly fungi) in 
gomoljike: 

0712 31 00 – –  gojene gobe (rodu Agaricus)  pr 
0712 32 00 – –  gobe rodu Auricularia spp. (angl. wood ears)  pr 
0712 33 00 – –  gobe rodu Tremella spp. (angl. jelly fungi)  pr 
0712 39 00 – –  drugo  pr 
0712 90 –  Druge vrtnine; mešanice vrtnin: 
 – –  sladka koruza (Zea Mays var. saccharata) 
0712 90 11 – – –  semenski hibridi  pr 
0712 90 19 – – –  drugo  pr 
0712 90 30 – –��SDUDGLåQLN  pr 
0712 90 50 – –  korenje  pr 
0712 90 90 – –  drugo  pr 
 
0713 6XãHQH�VWURþQLFH�Y�]UQX��ROXãþHQH�DOL�QHROXãþHQH�DOL�

zdrobljene  pr 
 
0714 Manioka, trstikasta maranta (sago), salep, topinambur, 

sladki krompir in podobne korenovke in gomoljnice z 
YLVRNLP�GHOHåHP�ãNURED�DOL�LQXOLQD��VYHåL��RKODMHQL��
zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; 
VWUåHQL�VDJRYHJD�GUHYHVD  pr 
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0801 .RNRVRYL�RUHKL��EUD]LOVNL�RUHKL�LQ�DNDåX��LQGLMVNL��RUHKL��
VYHåL�DOL�VXKL��ROXãþHQL�DOL�QHROXãþHQL  pr 

 
0802 'UXJL�RUHãNL��VYHåL�DOL�VXKL��QHROXãþHQL�DOL�ROXãþHQL  pr 
 
0803 00 %DQDQH��YNOMXþQR�UDMVNH�VPRNYH��VYHåH�DOL�VXKH  pr 
 
0804 Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in 

PDQJXVWD��VYHåL�DOL�VXKL  pr 
 
0805 $JUXPL��VYHåL�DOL�VXKL  pr 
 
0806 *UR]GMH��VYHåe ali suho 
0806 20 –  Suho  pr 
 
0807 'LQMH��OXEHQLFH�LQ�SDSDMD��VYHåH 
0807 20 00 –  Papaja  pr 
 
0808 -DEROND��KUXãNH�LQ�NXWLQH��VYHåH 
0808 20 –  Hruške in kutine  pr 
 
0810 'UXJR�VDGMH��VYHåH 
0810 40 –  Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium  pr 
0810 50 00 –  Kivi (Actinidia chinensis Planch.)  pr 
0810 60 00 –  Durian   pr 
0810 90 –  Drugo  pr 
 
0812 6DGMH�LQ�SORGRYL��]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQL��QSU���]�åYHSORYLP�

dioksiGRP��Y�VODQLFL��Y�åYHSODQL�YRGL�DOL�Y�GUXJLK�
raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju 
neustrezni za takojšnjo prehrano  pr 

 
0813 6DGMH��VXKR��UD]HQ�WLVWHJD��NL�VH�XYUãþD�Y�WDU��ãW��RG������

do 0806; mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega 
poglavja  pr 

 
0814 00 00 /XSLQH�DJUXPRY�DOL�GLQM�LQ�OXEHQLF��VYHåH��]DPU]QMHQH��

suhe alL�]DþDVQR�NRQ]HUYLUDQH�Y�VODQLFL��åYHSODQL�YRGL�DOL�
v drugih raztopinah za konzerviranje  pr 

 
0901 .DYD��SUDåHQD�DOL�QHSUDåHQD��]�DOL�EUH]�NRIHLQD��OXSLQH�LQ�

NRåLFH�NDYH��NDYQL�QDGRPHVWNL��NL�YVHEXMHMR�NDNUãHQ�NROL�
odstotek kave  pr 

 
0902 ýDM��SUDYL��DURPDtiziran ali ne  pr 
 
0903 00 00 0DWp�þDM  pr 
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0904 Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu 
Capsicum ali Pimenta  pr 

 
0905 00 00 Vanilija  pr 
 
0906 Cimet in skorja cimetovega drevesa  pr 
 
0907 00 00 .OLQþNL��FHOL�SORGRYL��SRSNL�LQ�SHFOML�  pr 
 
0908 0XãNDWQL�RUHãþHN��PDFLV�LQ�NDUGDPRP  pr 
 
0909 6HPH�MDQHåD��EDGLMDQ��]YH]GDVWL�MDQHå���NRPDUþND��

koriandra, orientalske kumine in brina 
0909 10 00 –��6HPH�MDQHåD�LQ�EDGLMDQD  pr 
0909 20 00 –  Seme koriandra  pr 
0909 50 00 –��6HPH�NRPDUþND�LQ�EULQRve jagode  pr 
 
0910 ,QJYHU��åDIUDQ��NXUNXPD��PDWHULQD�GXãLFD��ORYRUMHY�OLVW��

FXUU\�LQ�GUXJH�]DþLPEH  pr 
 
1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 
1001 10 00 –  Trda pšenica (t. durum)  pr 
 
1005 Koruza 
1005 10 –  Semenska  pr 
 
1006 5Lå  pr 
 
1007 00 Sorgo v zrnu  pr 
 
1008 AjGD��SURVR��SWLþMH�VHPH��GUXJD�åLWD  pr 
 
1102 äLWQD�PRND��UD]HQ�SãHQLþQH�DOL�PRNH�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�

podlagi pšenice 
1102 30 00 –��5LåHYD�PRND  pr 
 
1103 äLWQL�GUREOMHQFL��]GURE�LQ�SHOHWL 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 19 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
1103 19 50 – – – �ULåHYD  pr 
 
1106 0RND��SUDK�LQ�]GURE�L]�VXãHQLK�VWURþQLF��NL�VH�XYUãþDMR�Y�

tar. št. 0713, iz saga, korenov ali gomoljev iz tar. št. 0714; 
moka, zdrob ali prah iz proizvodov iz 8. poglavja  pr 

 
1107 6ODG��SUDåHQ�DOL�QHSUDåHQ�  pr 
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1201 00 Sojina zrna, cela ali lomljena  pr 
 
1202 $UDãLGL��]HPHOMVNL�RUHãþNL���QHSUDåHQL��QHSHþHQL��Y�OXSLQL��

ROXãþHQL�DOL�ORPOMHQL  pr 
 
1203 00 00 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)  pr 
 
1204 00 Laneno seme, celo ali lomljeno  pr 
 
1205 Seme oljne repice, celo ali lomljeno 
1205 10 –��6HPH�ROMQH�UHSLFH�]�QLVNR�YVHELQR�HUXþQH�NLVOLQH� 
1205 10 10 – – Za setev  pr 
 
1206 00 6RQþLþQR�VHPH��FHOR�DOL�ORPOMHQR 
1206 00 10 –  Za setev  pr 
 
1207 Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno 
1207 10 –  Palmovi orehi in jedrca  pr 
1207 20 –��%RPEDåHYR�VHPH  pr 
1207 30 –  Ricinusovo seme  pr 
1207 40 –  Sezamovo seme  pr 
1207 50 –��*RUþLþQR�VHPH  pr 
1207 60 –��6HPH�åDIUDQLNH  pr 
 –  Drugo: 
1207 99 – –  drugo  pr 
 
1208 Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen iz 

JRUþLFH  pr 
 
1209 Seme, plodovi in trosi za setev  pr 
 
1210 +PHOM��VYHå�DOL�VXãHQ��YNOMXþQR�]GUREOMHQ�DOL�]POHW�DOL�Y�

peletih, lupulin  pr 
 
1211 5DVWOLQH�LQ�QMLKRYL�GHOL��YNOMXþQR�VHPHQD�LQ�SORGRYL���

VYHåL�DOL�VXãHQL��UH]DQL�DOL�FHOL��]GUREOMHQL�DOL�]POHWL��YUVW��
ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za 
insekticidne, fungicidne ali podobne namene  pr 

 
1212 5RåLþL��PRUVNH�LQ�GUXJH�DOJH��VODGNRUQD�SHVD��VODGNRUQL�

WUV��VYHåL��RKODMHQL�DOL�]DPU]QMHQL�DOL�VXãHQL��]POHWL�DOL�QH��
NRãþLFH�LQ�MHGUFD�L]�VDGQLK�NRãþLF�LQ�Grugi rastlinski 
SURL]YRGL��YNOMXþQR�V�NRUHQLQR�FLNRULMH��QHSUDåHQR��YUVWH�
Cichorium intybus sativum) vrst, ki se uporabljajo 
SUHGYVHP�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR�LQ�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�
zajeti na drugem mestu 

1212 10 –��5RåLþL��YNOMXþQR�V�VHPHQRP  pr 
1212 20 00 –  Morske alge in druge alge  pr 
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1212 30 00 –��.RãþLFH�LQ�MHGUD�L]�PDUHOLþQLK��EUHVNRYLK��YNOMXþQR�L]�
QHNWDULQ��LQ�VOLYRYLK�NRãþLF  pr 

 –  Drugo: 
1212 99 – –  drugo  pr 
 
1213 00 00 äLWQD�VODPD�LQ�åLWQH�SOHYH��VXURYH��QHSULSUDYOMHQH��YãWHYãL�

zrezane, mlete ali stisnjene ali v peletih  pr 
 
1214 Krmna koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, 

OXFHUQD��GHWHOMD��HVSDU]HWD��NUPQL�RKURYW��YROþML�ERE��
grašica in podobni pridelki za krmo, tudi v peletih  pr 

 
1301 Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne 

smole (na primer: balzami)  pr 
 
1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati 

in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za 
]JRãþHYDQMH��GREOMHQL�L]�UDVWOLQVNLK�SURL]YRGRY��
modificirani ali nemodificirani  pr 

 
1401 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za 

pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo 
SURWMH��UDILMD��RþLãþHQD�åLWQD�VODPD��EHOMHQD�DOL�EDUYDQD��LQ�
lipovo lubje)  pr 

 
1402 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot 

materiali za polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski 
ODVMH��PRUVND�WUDYD���YNOMXþQR�V�WLVWLPL��NL�VR�SULSUDYOMHQL�Y�
plasteh, s podlago ali brez podlage iz drugih materialov  pr 

 
1403 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za 

izdelovanje metel LQ�ãþHWN��QSU��VLUHN��SLVDYD��SLUMHYLFD���
WXGL�Y�VYHåQMLK�LQ�ãRSLK  pr 
 

1404 Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu  pr 
 

1501 00 3UDãLþMD�PDãþRED��YNOMXþQR�]�PDVWMR��LQ�SLãþDQþMD�
PDãþRED��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��ãW�������DOL�����  pr 

 
1502 00 0DãþREH�åLYDOL�YUVWH�JRYHG��RYDF�LQ�NR]��UD]HQ�WLVWLK�L]�

tar. št. 1503  pr 
 

1503 00 6WHDULQ�L]�XåLWQH�SUDãLþMH�PDVWL��ROMH�L]�XåLWQH�SUDãLþMH�
masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, 
QHPHãDQL�DOL�NDNR�GUXJDþH�SULSUDYOMHQL  pr 
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1504 Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, 
SUHþLãþHQL�DOL�QHSUHþLãþHQL��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQL  pr 
 

1505 00 0DãþREH�L]�YROQH�LQ�PDVWQH�VQRYL��GREOMHQH�L]�WHK�
PDãþRE��YNOMXþQR�]�ODQROLQRP  pr 

 
1506 00 00 'UXJH�PDVWL�LQ�ROMD�åivalskega izvora in njihove frakcije, 

SUHþLãþHQH�DOL�QHSUHþLãþHQH��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQH  pr 
 

1507 6RMLQR�ROMH�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�
QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 

 
1508 2OMH�L]�NLNLULNLMD�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�ali 

QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 
 

1510 00 'UXJD�ROMD��GREOMHQD�L]NOMXþQR�L]�ROLY��LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��
SUHþLãþHQD�DOL�QHSUHþLãþHQD��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQD��
YNOMXþQR�PHãDQLFH�WHK�ROM�DOL�IUDNFLM�]�ROML�DOL�IUDNFLMDPL�L]�
tar. št. 1509  pr 
 

1511 3DOPRYR�ROMH�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�
QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 

 
1512 2OMH�L]�VRQþQLþQLK�VHPHQ��VHPHQ�åDIUDQLNH�LQ�

ERPEDåHYHJD�VHPHQD�LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQR�DOL�
QHSUHþLãþHQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR 

 –  2OMH�L]�ERPEDåHYHJD�VHPHQD�LQ�QMHJRYH�IUDNFLMH� 
1512 21 – –��VXURYR�ROMH��]�L]ORþHQLP�JRVLSRORP�DOL�QH  pr 
1512 29 – –  drugo  pr 
 
1513 Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra 

�NRãþLFH���SDOPRvega oreha in njegove frakcije, rafinirano 
ali nerafinirDQR��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQR  pr 

 
1515 'UXJH�UDVWOLQVNH�PDVWL�LQ�ROMD��QHKODSQD��YNOMXþQR�]�

MRMRED�ROMHP���LQ�QMLKRYH�IUDNFLMH��SUHþLãþHQL�DOL�
QHSUHþLãþHQL��WRGD�NHPLþQR�QHPRGLILFLUDQL  pr 
 

1518 00 äLYDOVNH�DOL�UDVWOLQVNH�PDVWL�LQ�ROMD�LQ�QMLKRYH�IUDNFije, 
kuhaQL��RNVLGLUDQL��GHKLGULUDQL��åYHSODQL��SLKDQL��
polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem 
SOLQX�DOL�GUXJDþH�NHPLþQR�PRGLILFLUDQL��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��
št. 1516; mešanice ali preparDWL�L]�åLYDOVNLK�DOL�UDVWOLQVNLK�
masti ter olj ali iz IUDNFLMH�UD]OLþQLK�PDVWL�DOL�ROM�L]�WHJD�
poglavja, neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne 
zajeti na drugem mestu  pr 
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1520 00 00 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi  pr 
 

 
1521 5DVWOLQVNL�YRVNL��UD]HQ�WULJOLFHULGRY���þHEHOML�YRVHN� voski 

drugih insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, 
barvani ali nebarvani  pr 

 
1522 00 'HJUDV��VWURMDUVND�PDãþRED���RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�

SUHGHODYL�PDãþRE�LQ�YRVNRY�åLYDOVNHJD�WHU�UDVWOLQVNHJD�
izvora  pr 
 

 
1603 00 Ekstrakti in sokovi iz mesa��ULE��UDNRY��PHKNXåFHY�LQ�

GUXJLK�YRGQLK�QHYUHWHQþDUMHY  pr 
 
1605 5DNL��PHKNXåFL�LQ�GUXJL�YRGQL�QHYUHWHQþDUML��SULSUDYOMHQL�

ali konzervirani  pr 
 

1702 'UXJL�VODGNRUML��YNOMXþQR�V�NHPLþQR�þLVWR�ODNWR]R��
maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni 
sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni 
med in mešanice umetnega ter naravnega medu; 
karamelni sladkor 

1702 20 –  Javorjev sladkor in sirup  pr 
 
1704 6ODGNRUQL�SURL]YRGL��YNOMXþQR�]�EHOR�þRNRODGR���EUH]�

kakava  pr 
 

1801 00 00 Kakav v zUQX��FHO�DOL�]GUREOMHQ��VXURY�DOL�SUDåHQ  pr 
 
1802 00 00 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava   pr 

 
1803 .DNDYRYD�PDVD��UD]PDãþHQD�DOL�QHUD]PDãþHQD  pr 

 
1804 00 00 .DNDYRYR�PDVOR��PDãþREH�LQ�ROMH  pr 

 
1805 00 00 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil  pr 
 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali 

GUXJLPL�VQRYPL��DOL�GUXJDþH�SULSUDYOMHQH��NRW�VR��ãSDJHWL��
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; 
kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

1902 40 –  Kuskus  pr 
 
1903 00 00 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot 

NRVPLþL��]UQFD��SHUOH�LQ�Y�SRGREQLK�REOLNDK  pr 
 



Uradni list  Republike Slovenije Št. 57 / 28. 6. 2002 / Stran 5957 
 
 

1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z 
dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule 
za farmacevtskH�SURL]YRGH��REODWL�]D�SHþDWHQMH��ULåHY�
papir in podobni izdelki 

 –  Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati: 
1905 31 – – sladki keksi  pr 
1905 32 – – vaflji in oblati  pr 
1905 40 –��3UHSHþHQHF��RSHþHQ�NUXK�LQ�SRGREQL�RSHþHQL�L]GHONL  pr 
1905 90 –  Drugo  pr 
 
2003 *REH�LQ�JRPROMLNH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��

kot v kisu ali v ocetni kislini 
2003 20 00 –  Gomoljike  pr 

 
2005 'UXJH�YUWQLQH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��NRW�

v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov 
iz tar. št. 2006 

2005 70 –  Olive  pr 
 
2008 6DGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��GUXJDþH�

pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu 

 –  Oreški, arašidi in�GUXJD�VHPHQD��YNOMXþQR�PHãDQLFH� 
2008 11 – –  arašidi  pr 
2008 19 – –��GUXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH  pr 
2008 20 –  Ananas  pr 
2008 30 –  Agrumi  pr 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, 

nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 

 –��3RPDUDQþQL�VRN� 
2009 11 – –  zamrznjen  pr 
2009 12 00 – –��QH]DPU]QMHQ��]��%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 19 – –  drugo  pr 
 –  Sok grenivke: 
2009 21 00 – –��]��%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 29 – –  drug  pr 
 –  Sok drugih agrumov: 
2009 31 – –��]��%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 39 – –  drugo  pr 
 –  Ananasov sok: 
2009 41 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  pr 
2009 49 – –  drugo  pr 
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2101 (NVWUDNWL��HVHQFH�LQ�NRQFHQWUDWL�NDYH��SUDYHJD�þDMD�Dli 
PDWp�þDMD�LQ�SULpravki na njihovi osnovi ali na osnovi 
NDYH��SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWH�þDMD��SUDåHQD�FLNRULMD�LQ�GUXJL�
SUDåHQL�NDYQL�QDGRPHVWNL�LQ�QMLKRYL�HNVWUDNWL��HVHQFH�LQ�
koncentrati 

 –  Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na 
osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi 
kave: 

2101 11 – –  ekstrakti, esence ali koncentrati  pr 
2101 12 – –  pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali kavinega 

koncentrata ali na osnovi kave  pr 
2101 20 –  Ekstrakti, esence in koncentrati praveJD�þDMD��PDWp�þDMD�

in pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali 
NRQFHQWUDWRY�DOL�QD�RVQRYL�SUDYHJD�þDMD�DOL�PDWp�þDMD  pr 

 
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane 

]DþLPEH�LQ�NRPELQLUDQH�PHãDQLFH�]DþLPEQLK�VUHGVWHY��
JRUþLþQD�PRND�LQ�]GURE�LQ�SULSUDYOMHQD�JRUþLFD 

2103 10 00 –  Sojina omaka  pr 
 
2301 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali 

UDNRY��PHKNXåFHY�DOL�GUXJLK�YRGQLK�QHYUHWHQþDUMHY��
neustreznih za hrano ljudi; ocvirki  pr 

 
2302 Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi 

REGHODYL�åLW�DOL�VWURþQLF��QHSHOHWL]LUDQL�DOL�SHOHWL]LUDQL  pr 
 

2303 Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci 
sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki 
pri proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn 
in destilarn, nepeletizirani in peletizirani  pr 

 
2304 00 00 2OMQH�SRJDþH�LQ�GUXJL�WUGQL�RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�

ekstrakciji olja iz soje, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 
 
2305 00 00 2OMQH�SRJDþH�LQ�GUXJL�WUGQL�RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�

ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti, zmleti ali 
peletizirani  pr 
 

2306 2OMQH�SRJDþH�LQ�GUXJL�WUGQL�RVWDQNL��GREOMHQL�SUL�
HNVWUDNFLML�UDVWOLQVNLK�PDãþRE�DOL�ROM��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��ãW��
2304 in 2305, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 

 
2307 00 Vinska usedlina; vinski kamen  pr 
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2308 00 Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in ostanki pri 
predelavi rastlinskih materialov in stranski proizvodi, 
peletizirani ali nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma 
]D�åLYDOL��NL�QLVR�QDYHGHQL�LQ�QH�]DMHWL�QD�GUXJHP�mestu  pr 

 
2309 ,]GHONL��NL�VH�XSRUDEOMDMR�NRW�NUPD�]D�åLYDOL  pr 

 
 (1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�FDULQVND�VWRSQMD��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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HRVAŠKA - PRILOGA 6 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 
0102 äLYR�JRYHGR 
0102 90 –  Drugo: 
 – –��GRPDþLK�SDVHP� 
0102 90 05 – – –��PDVH�GR�YNOMXþQR����NJ  9.0 
 – – –��PDVH�QDG����NJ��GR�YNOMXþQR�����NJ� 
0102 90 21 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 29 – – – –  drugo  9.0 
 – – –��PDVH�QDG�����NJ��GR�YNOMXþQR�����NJ� 
0102 90 41 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 49 – – – –  drugo  9.0 
0102 90 90 – –  drugo  9.0 
 
0103 äLYL�SUDãLþL 
 –  Drugi: 
0103 91 – –  mase pod 50 kg  9.0 
0103 92 – –��PDVH����NJ�DOL�YHþ  9.0 
 
0105 äLYD�GRPDþD�SHUXWQLQD��YUVWH�Gallus domesticus, race, 

gosi, purani in pegatke) 
 –��0DVH�GR�YNOMXþQR�����J� 
0105 12 00 – –  purani   9.0 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi   9.0 
 –  Druga: 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race  10.0 
0105 99 20 – – –  gosi  10.0 
0105 99 30 – – –  purani  10.0 
0105 99 50 – – –  pegatke  5.0 
 
0207 0HVR�LQ�XåLWQL�RGSDGNL�SHUXWQLQH�L]�WDU��ãW��������VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno 
 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 14 91 – – – –  jetra  10.0 
 –  Od puranov: 
0207 27 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 27 91 – – – –  jetra  9.0 
 –  Od rac, gosi in pegatk: 
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0207 36 – –  drugo, zamrznjeno: 
 – – –  drobovje: 
 – – – –  jetra: 
0207 36 81 – – – – –  mastna jetra gosi  9.0 
0207 36 85 – – – – –  mastna jetra rac  9.0 
0207 36 89 – – – – –  drugo  9.0 
 
0301 5LEH��åLYH 
 –��'UXJH�ULEH��åLYH� 
0301 93 00 – –  krap  5.0 
 
0404 Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali 

GUXJLK�VODGLO��L]GHONL�L]�QDUDYQLK�POHþQLK�VHVWDYLQ�]�
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

0404 10 –  Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne, z 
dodatkom sladkorja ali drugih sladil   10.9 

 
0704 =HOMH��FYHWDþD��NROHUDELFD��RKURYW�LQ�GUXJH�XåLWQH�

NDSXVQLFH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
0704 20 00 –��%UVWLþQL�RKURYW  10.0 
0704 90 –  Drugo  10.0 
 
0705 Solata (Lactuca sativa��LQ�UDGLþ��Cichorium spp.���VYHåD�

ali ohlajena 
 –  Solata: 
0705 19 00 – –  drugo  10.0 
 –��5DGLþ� 
0705 21 00 – –��UDGLþ��Cichorium intybus var. foliosum)  10.0 
0705 29 00 – –  drug  10.0 
 
0706 .RUHQþHN��UHSD��UGHþD�SHVD��]HOHQD��UHGNHY�LQ�GUXJH�XåLWQH�

NRUHQRYNH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
0706 10 00 –��.RUHQþHN�LQ�UHSD  10.0 
 
0708 6WURþQLFH�Y�VWURNLK�DOL�]UQX��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
0708 20 00 –��)LåRO��Vigna spp., Phaseolus spp.)  10.0 
0708 90 00 –��'UXJH�VWURþQLFH  10.0 
 
0709 'UXJH�YUWQLQH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
0709 20 00 –  Beluši  5.0 
0709 70 00 –��âSLQDþD��QRYR]HODQGVND�ãSLQDþD�LQ�ORERGD��GLYMD�

ãSLQDþD�  10.0 
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0710 9UWQLQH��WHUPLþQR�QHREGHODQH�DOL�WHUPLþQR�REGHODQH�V�
paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene 

 –��6WURþQice v zrnu ali strokih: 
0710 22 00 – –��VWURþML�ILåRO�LQ�ILåRO��Vigna spp., Phaseolus spp.)  7.0 
0710 29 00 – –  drugo  7.0 
0710 30 00 –��âSLQDþD��QRYR]HODQGVND�ãSLQDþD�LQ�ORERGD��GLYMD�

ãSLQDþD��  7.0 
0710 40 00 –  Sladka koruza  7.0 
0710 90 00 –  Mešanice vrtnin  7.0 
 
0809 0DUHOLFH��þHãQMH�LQ�YLãQMH��EUHVNYH��YNOMXþQR�]�

QHNWDULQDPL���VOLYH��WUQXOMH��VYHåH 
0809 10 00 –  Marelice  8.0 
0809 30 –��%UHVNYH��YNOMXþQR�]�QHNWDULQDPL  9.0 
 
0810 'UXJR�VDGMH��VYHåH 
0810 30 –��ýUQL��EHOL�LQ�UGHþL�ULEH]�LQ�NRVPXOMH  9.0 
 
0811 Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, 

zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila 
ali ne vsebujejo dodanega sladkorja oz. sladil 

0811 10 –  Jagode  9.0 
 
0909 6HPH�MDQHåD��EDGLMDQ��]YH]GDVWL�MDQHå���NRPDUþND��

koriandra, orientalske kumine in brina 
0909 30 00 –  Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum)  4.0 
0909 40 00 –  Seme kumine (Carum carvi)  4.0 
 
1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 
1001 90 –  Drugo: 
1001 90 10 – –  semenska pira (t. diccocum)  4.5 
 – –  druga pira, navadna SãHQLFD�LQ�VRUåLFD� 
1001 90 91 – – –��VHPH�QDYDGQH�SãHQLFH�LQ�VRUåLFH  4.5 
 
1003 00 -HþPHQ 
1003 00 10 –  Semenski  5.0 
1003 00 90 –  Drug  7.7 
 
1004 00 00 Oves  15.0 
 
1102 äLWQD�PRND��UD]HQ�SãHQLþQH�DOL�PRNH�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�

podlagi pšenice 
1102 20 –  Koruzna moka  15.0 
1102 90 –  Druga  15.0 
 
1103 äLWQL�GUREOMHQFL��]GURE�LQ�SHOHWL 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 13 – –  koruzna: 
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1103 13 10 – – –��SUL�NDWHULK�YVHEQRVW�PDãþREH�QH�SUHVHJD�����PDV��  5.0 
1103 13 90 – – –  druga  15.0 
1103 19 – –��L]�GUXJLK�åLW: 
1103 19 10 – – –��UåHQD  15.0 
1103 19 30 – – –��MHþPHQRYD  15.0 
1103 19 90 – – –  druga  15.0 
1103 20 –  Peleti: 
1103 20 10 – –��UåHQL  15.0 
1103 20 20 – –��MHþPHQRYL  15.0 
1103 20 30 – –  ovseni  10.0 
1103 20 40 – –  koruzni  15.0 
1103 20 50 – –��ULåHYL  10.0 
1103 20 60 – –��SãHQLþQL  6.4 
1103 20 90 – –  drugi  15.0 
 
1104 19 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
1104 19 10 – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 19 30 – – –��UåHQD  15.0 
1104 19 50 – – –  koruzna  15.0 
 – – –�MHþPHQRYD� 
1104 19 61 – – – – valjana  15.0 
1104 19 69 – – – –�Y�REOLNL�NRVPLþHY  15.0 
 – – –  druga: 
1104 19 91 – – – –��ULåHYL�NRVPLþL  10.0 
1104 19 99 – – – –  drugo  10.0 
 –��'UXJDþH�REGHODQD�]UQD��QSU���ROXãþHQD��SROLUDQD��UH]DQD�

ali drobljena): 
1104 23 – –  koruzna  15.0 
1104 29 – –��L]�GUXJLK�åLW� 
 – – –�MHþmenova: 
1104 29 01 – – – –��ROXãþHQD  15.0 
1104 29 03 – – – –��ROXãþHQD�LQ�UH]DQD�DOL�GUREOMHQD  15.0 
1104 29 05 – – – –  perlirana  10.0 
1104 29 07 – – – –  obdelana le z drobljenjem  10.0 
1104 29 09 – – – –  drugo  10.0 
 – – – drugo: 
 – – – –��ROXãþHQD��rezana ali nerezana, drobljena ali ne: 
1104 29 11 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 15 – – – – –��UåHQD  15.0 
1104 29 19 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  perlirana: 
1104 29 31 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 35 – – – – –��UåHQD  15.0 
1104 29 39 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  obdelana le z drobljenjem: 
1104 29 51 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 55 – – – – –��UåHQD  15.0 
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1104 29 59 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  druga: 
1104 29 81 – – – – –��SãHQLþQD  15.0 
1104 29 85 – – – – –��UåHQD  10.0 
1104 29 89 – – – – –  druga  10.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, 

drobovja ali krvi 
1602 10 00 –  Homogenizirani proizvodi  15.0 
1602 20 –��,]�MHWHU�NDWHUH�NROL�åLYDOL  15.0 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
1602 31 – –  puranov  15.0 
 
1702 'UXJL�VODGNRUML��YNOMXþQR�V�NHPLþQR�þLVWR�ODNWR]R��

maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni 
sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni 
med in mešanice umetnega ter naravnega medu; 
karamelni sladkor 

 –  Laktoza in laktozni sirup: 
1702 11 00 – –��NL�Y�VXKHP�VWDQMX�YVHEXMHWD����PDV���þLVWHJD�

SURGXNWD�DOL�YHþ  4.5 
1702 19 00 – –  drugo  4.5 
 
1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja  14.0 
 
1806 ýRNRODGD�LQ�GUXJD�åLYLOD��NL�YVHEXMHMR�NDNDY 
1806 10 –  Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil  12.0 
1806 20 –��'UXJL�L]GHONL�Y�EORNLK��PDVH�QDG���NJ��DOL�Y�WHNRþHP�

stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v 
razsutem stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2 kg  10.0 

 
1904  3ULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�]�QDEUHNDQMHP�DOL�SUDåHQMHP�

åLW�DOL�åLWQLK�L]GHONRY��QSU��NRUX]QL�NRVPLþL���åLWD��UD]HQ�
NRUX]H���Y�]UQX�DOL�REOLNL�NRVPLþHY�DOL�GUXJH�REOLNH��UD]HQ�
PRNH��GUREOMHQFHY�LQ�]GURED���SUHGNXKDQD��DOL�GUXJDþH�
pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na drugem 
mestu  

1904 20 –��3ULSUDYOMHQD�åLYLOD��GREOMHQD�L]�QHSUDåHQLK�åLWQLK�
NRVPLþHY�DOL�PHãDQLF�QHSUDåHQLK�LQ�SUDåHQLK�DOL�QDEUHNOLK�
åLWQLK�NRVPLþHY� 

1904 20 10 – –��SULSUDYNL�WLSD�P�VOL�QD�RVQRYL�QHSUDåHQLK�åLWQLK�
NRVPLþHY  6.0 

1904 30 00 –  LomljenH��%XOJXU��åLWDULFH  7.0 
1904 90 –  Drugo  7.0 
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1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z 
dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule 
]D�IDUPDFHYWVNH�SURL]YRGH��REODWL�]D�SHþDWHQMH��ULåHY�
papir in podobni izdelki 

1905 10 00 –  Hrustljavi kruh (krisp)  7.0 
1905 20 –��.UXK�LQ�SRGREQL�L]GHONL��]DþLQMHQL�]�LQJYHUMHP  7.0 
 
2001 9UWQLQH��VDGMH��RUHãNL�LQ�GUXJL�XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��

pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini 
2001 10 00 –  Kumare in kumarice  15.0 
2001 90 –  Drugo: 
2001 90 93 – –��þHEXOD  15.0 
 
2002 3DUDGLåQLN��SULSUDYOMHQ�DOL�NRQ]HUYLUDQ�NDNR�GUXJDþH��NRW�

s kisom ali ocetno kislino 
2002 90 –  Drugo: 
 – –��]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW���PDV����YHQGDU�

manj kot 12 mas.%: 
2002 90 11 – – –  v izvirnem pakLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW��NJ  10.0 
2002 90 19 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

1kg  11.0 
 – –��]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW�����PDV����YHQGDU�

manj kot 30 mas.%: 
2002 90 31 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW� 1kg  10.0 
2002 90 39 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

1kg  11.0 
 – –��]�YVHEQRVWMR�VXKH�VQRYL�YHþ�NRW����PDV��� 
2002 90 91 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW��NJ  10.0 
2002 90 99 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto YVHELQR�GR�YNOMXþQR�

1kg  11.0 
 
2005 'UXJH�YUWQLQH��SULSUDYOMHQH�DOL�NRQ]HUYLUDQH�GUXJDþH��NRW�

v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov 
iz tar. št. 2006 

2005 10 00 –  Homogenizirane vrtnine  15.0 
2005 20 –  Krompir  20.0 
2005 40 00 –  Grah (Pisum sativum)  15.0 
 –��)LåRO��Vigna spp., Phaseolus spp.): 
2005 51 00 – –��ILåRO�Y�]UQX  7.0 
2005 59 00 – –  drug  7.0 
2005 60 00 –  Beluši  5.0 
2005 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2005 90 75 – –  kislo zelje  17.0 
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2008 Sadje, oreški in drugi XåLWQL�GHOL�UDVWOLQ��GUXJDþH�
pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu 

2008 40 –  Hruške  4.0 
2008 50 –  Marelice: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  v izYLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�YHþ�NRW���NJ� 
 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��� 
2008 50 11 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 50 19 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  drugo: 
2008 50 31 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 50 39 – – – – –  drugo  6.0 
 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX��]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ� 
2008 50 51 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  6.0 
2008 50 59 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodatka alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�YHþ�NRW���NJ� 
2008 50 61 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  6.0 
2008 50 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ� 
2008 50 71 – – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW����PDV��  6.0 
2008 50 79 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z 

neto vsebino: 
2008 50 92 – – – –����NJ�DOL�YHþ  3.0 
2008 50 94 – – – –  4���NJ�DOL�YHþ��YHQGDU�PDQM�NRW���NJ  6.0 
2008 50 99 – – – –  manj kot 4,5 kg  6.0 
2008 60 –��ýHãQMH�LQ�YLãQMH� 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW���PDV��� 
2008 60 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 60 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 60 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 

11,85 mas.%  6.0 
2008 60 39 – – – –  drugo  5.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

vsebino�YHþ�NRW���NJ� 
2008 60 51 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
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2008 60 59 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ� 
2008 60 61 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z 

neto vsebino: 
 – – – –������NJ�DOL�YHþ� 
2008 60 71 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 79 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  do 4,5 kg: 
2008 60 91 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 99 – – – – –  drugo  6.0 
2008 70 –��%UHVNYH��YNOMXþQR�]�QHNWDULQDPL  6.0 
2008 80 –  Jagode: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –��]�YVHEQRVWMR�VODGNRUMD�YHþ�NRW���PDV��� 
2008 80 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 80 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 39 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
2008 80 50 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�YHþ�NRW���NJ  6.0 
2008 80 70 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto 

YVHELQR�GR�YNOMXþQR���NJ  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z 

neto vsebino: 
2008 80 91 – – – –������NJ�DOL�YHþ  3.0 
2008 80 99 – – – –  do 4,5 kg  6.0 
 –  DrXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH��UD]HQ�WLVWLK�L]�WDU��SRGãW��

2008 19: 
2008 91 00 – –��SDOPRYL�VUþNL  7.0 
2008 92 – –  mešanice  6.0 
2008 99 – –  drugo  4.0 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, 

nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 

 –  Grozdni sok (tudi grozdni mošt): 
2009 61 – –��]�%UL[�ãWHYLORP�QH�YHþ�NRW���  4.0 
2009 69 – –  drugo  4.0 
 
2102 .YDV��DNWLYHQ�DOL�QHDNWLYHQ���GUXJL�HQRFHOLþQL�

mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002); 
pripravljeni pecilni praški 
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2102 30 00 –  Pripravljeni pecilni praški  7.0 
 
2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana 

VHVWDYOMHQD�åLYLOD  4.0 
 
2106 äLYLOD��NL�QLVR�QDYHGHQD�LQ�QH�]DMHWD�QD�GUXJHP�PHVWX 
2106 10 –  Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste 

snovi  7.0 
 
2202 9RGH��YNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��]�GRGDQLP�

sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane ter druge 
EUH]DONRKROQH�SLMDþH��UD]HQ�VDGQLK�LQ�]HOHQMDYQLK�VRNRY��
NL�VH�XYUãþDMR�Y�WDU��ãW� 2009 

2202 10 00 –��9RGH��YNOMXþQR�PLQHUDOQH�YRGH�LQ�VRGDYLFH��]�GRGDQLP�
sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane  19.0 

 
 (1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�FDULQVND�VWRSQMD��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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HRVAŠKA – PRILOGA 7 
 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Uvozna 
dajatev 

1 2 3 (1) 
 
0102 äLYR�JRYHGR 
0102 90 –  Drugo  
 – –��GRPDþLK�SDVHP� 
 – – –  z maso nad 300 kg: 
 – – – –  telice (samice goveda, ki še niso telile): 
0102 90 51 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 59 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  krave: 
0102 90 61 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 69 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  drugo: 
0102 90 71 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 79 – – – – –  drugo  15.0 
 
0105 äLYD�GRPDþD�SHUXWQLQD��YUVWH�Gallus domesticus, race, 

gosi, purani in pegatke) 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus), mase do 2000 g  10.0 
0105 93 00 – –��NRNRãL��GRPDþH��Gallus domesticus���PDVH�YHþ�NRW�

2000 g   10.0 
 
0207 MesR�LQ�XåLWQL�RGSDGNL�SHUXWQLQH�L]�WDU��ãW��������VYHåH��

ohlajeno ali zamrznjeno 
 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 12 – – nerazrezane na kose, zamrznjene  28.0 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  kosi: 
0207 14 10 – – – –  brez kosti  28.0 
 – – – –  s kostmi: 
0207 14 20 – – – – –��SRORYLFH�DOL�þHWUWLQH  28.0 
0207 14 30 – – – – –��FHOD�NULOD�]�DOL�EUH]�YUãLþNRY  28.0 
0207 14 40 – – – – –��KUEWLãþD��YUDWRYL��KUEWLãþD�]�YUDWRYL��ãNRILMH�LQ�

YUãLþNL�NULO  28.0 
0207 14 50 – – – – –  prsa in kosi prs  28.0 
0207 14 60 – – – – –  noge in kosi nog  28.0 
0207 14 70 – – – – –  drugo  28.0 
 – – –  drobovje: 
0207 14 99 – – – –  drugo  28.0 
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0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja 
ali drugih sladil 

0402 10 –  V prahu, zrnih ali druJLK�WUGQLK�REOLNDK��]�QDMYHþ�����
PDV���PDãþREH  37.0 

 –��9�SUDKX��]UQLK�DOL�GUXJLK�WUGQLK�REOLNDK��]�YHþ�NRW�����
PDV���PDãþREH� 

0402 21 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
 –  Drugo: 
0402 91 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
0402 99 – –  drugo  37.0 
 
0404 Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali 

GUXJLK�VODGLO��L]GHONL�L]�QDUDYQLK�POHþQLK�VHVWDYLQ�]�
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

0404 90 –  Drugo  14.0 
 
1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD 
1001 90 –  Drugo: 
 – –��GUXJD�SLUD��QDYDGQD�SãHQLFD�LQ�VRUåLFD� 
1001 90 99 – – –  drugo  15.0 
 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, 

drobovja ali krvi 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
1602 32 – –  kokoši vrste Gallus domesticus  15.0 
1602 39 – –  drugo  15.0 
 –��3UDãLþHY� 
1602 42 – –��SOHþHWD�LQ�QMLKRYL�NRVL  15.0 
1602 49 – –��GUXJR��YNOMXþQR�PHãDQLFH  15.0 
1602 50 –  Goved  18.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna 

R]QDND��VH�XYR]QD�GDMDWHY��NRW�MH�GRORþHQD�Y�SULORJL��
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene 
tarifne oznake. 
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7. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2002.

Št. 333-00/2000-13
Ljubljana, dne 27. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2788. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Make-
donijo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/99)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju

Sporazuma o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Makedonijo

1. člen
V uredbi o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med

Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (Uradni list
RS, št. 110/01) se v 4. členu doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:

“Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republi-
ke Makedonije, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je
njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo upo-
rablja carinska stopnja “prosto“. Posebna uvozna dajatev se
ne plačuje.“

2. člen
V 7. členu se za drugo alineo pika nadomesti z vejico

ter doda nova tretja alinea, ki se glasi:
“– 9103 za izdelke iz priloge 3 k tej uredbi.“.

3. člen
V prilogi 2 se črta tarifne oznake 0806 10, 0807 in

2008 11 92 s pripadajočim besedilom.

4. člen
Za prilogo 2 se doda nova priloga 3, ki se glasi:

MAKEDONIJA PRILOGA 3

Tarifna oznaka Poimenovanje

0702 00 00 – Paradižnik, svež ali ohlajen
– od 1. oktobra do 31. decembra

0707 00 90 – Kumarice
– do 1. septembra 2002

0709 60 10 10 – – – Paprike iz rodu Capsicum ali Pimenta: sladke, vrsta Kurtovska kapija

0806 10 – Grozdje, sveže

0807 – Dinje, lubenica in papaja, sveže

2008 11 92 – – – – Arašidi, praženi
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5. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2002.

Št. 333-03/2000-8
Ljubljana, dne 20. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2789. Uredba o spremembi uredbe o določitvi
kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se
ob uvozu plačuje posebna dajatev

Na podlagi drugega odstavka 8. člena zakona o kmetij-
stvu (Uradni list RS, št. 54/00 in 52/02) v zvezi s prvim
odstavkom 1. člena zakona o posebnih dajatvah pri uvozu
kmetijskih proizvodov in živil (Uradni list RS, št. 29/93)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in

živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu
plačuje posebna dajatev

1. člen
V uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov,

za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list
RS, št. 106/01 in 16/02), se v prilogi črtata tarifni oznaki
0203 29 15 in 0203 29 55 s pripadajočim besedilom.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 424-03/2001-5
Ljubljana, dne 27. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2790. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS –
stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91, Uradni list RS,
št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in
36/00) in 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Urad-
ni list RS/I, št. 8/91) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut

1. člen
V sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda

Pedagoški inštitut (Uradni list RS, št. 26/95, 65/99 in

33/02) se v prvem odstavku 3. člena črtata enajsta in dvana-
jsta alinea.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 691-17/2002-3
Ljubljana, dne 26. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2791.  Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe

o dvigih tolarske in tuje gotovine neposrednih in
posrednih proračunskih uporabnikov državnega
in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije prek
posebnega računa z ničelnim stanjem

Na podlagi drugega odstavka 44. člena zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003
(Uradni list RS, št. 103/01) izdaja minister za finance

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

tolarske in tuje gotovine neposrednih in
posrednih proračunskih uporabnikov državnega
in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko

in invalidsko zavarovanje Slovenije prek
posebnega računa z ničelnim stanjem

1. člen
V odredbi o dvigih tolarske in tuje gotovine neposre-

dnih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije prek posebnega računa z ničelnim stanjem (Ura-
dni list RS, št. 47/02) se spremeni 2. člen tako, da glasi:

“Gotovinski račun sme odpreti proračunski uporabnik,
ki je vključen v sistem enotnega zakladniškega računa drža-
ve oziroma občine.”

2. člen
Funkcijo in obveznosti Agencije Republike Slovenije za

plačilni promet iz 3., 4., 6., 9., 12. in 13. člena odredbe od
1. julija 2002 izvršuje Uprava Republike Slovenije za javna
plačila.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 8395/02
Ljubljana, dne 27. junija 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
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2792. Navodilo o načinu in rokih obračuna in plačila
aktivnih in pasivnih obresti kratkoročnih
instrumentov sistema enotnega zakladniškega
računa

Za izvrševanje 68. člena zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja
minister za finance

N A V O D I L O
o načinu in rokih obračuna in plačila aktivnih in

pasivnih obresti kratkoročnih instrumentov
sistema enotnega zakladniškega računa

1. člen
Navodilo ureja načine in roke obračuna in plačila obre-

sti pri depozitnih in posojilnih poslih z ročnostjo do enega
leta med zakladniškim podračunom sistemov enotnega za-
kladniškega računa (v nadaljevanju: zakladniški podračun)
in poslovnimi bankami ter podračuni sistemov enotnega za-
kladniškega računa.

2. člen
Zakladniški podračun za posle iz 1. člena tega navodila

uporablja dekurzivni način obrestovanja.

3. člen
Zakladniški podračun obračunava obresti za posle iz 1.

člena tega navodila z uporabo linearne metode.

4. člen
Linearna obrestna mera je določena v odstotku na eno

decimalno mesto.

5. člen
Za vse posle iz 1. člena tega navodila se za obračun

obresti upošteva dejansko število dni v obdobju, za katerega
se obračunavajo obresti, in 360 dni v letu.

Obdobje obrestovanja se določi tako, da se upošteva
prvi dan obrestovanja, zadnji dan pa ne.

6. člen
Obresti se izračunajo po naslednji formuli:

36000

dp
glavnicaobresti L ××=

kjer sta:

Lp … letna obrestna mera in

d … število dni obrestovanja.

7. člen
Letna obrestna mera se preračuna na poljubno obdob-

je, krajše od enega leta po naslednji formuli:

360

d
pp LD ×=

kjer je:

Dp … obrestna mera za poljubno število dni.

8. člen
Izračun skupne obrestne mere, ki je sestavljena iz dveh

obrestnih mer, se opravi s seštevanjem:

21 ppp +=

kjer so:

21 pp,p in  … obrestne mere za isto obdobje.

9. člen
Obresti se obračunajo praviloma ob koncu meseca in

na dan dospelosti glavnice. Obresti se plačajo praviloma na
dan dospelosti glavnice.

Pri nočnih depozitih se obračun obresti opravi prvi
delovni dan v mesecu za pretekli mesec. Banka plača obre-
sti prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec.

Pri depozitih na odpoklic se obračun obresti opravi tudi
ob delnem vračilu depozita. Banka plača obresti ob delnem
in dokončnem vračilu depozita.

Pri vezanih depozitih banka plača obresti na dan zapa-
dlosti depozita, ne glede na morebitno podaljšanje roka
zapadlosti depozita.

10. člen
Za nepravočasno plačane terjatve obračunava zakla-

dniški podračun zakonsko določene zamudne obresti. Za-
mudne obresti se obračunajo od dneva dospelosti obvezno-
sti do dneva plačila.

11. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 8396/02
Ljubljana, dne 27. junija 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
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2793. Pravilnik o licenciranju letalskega osebja –
pilotov letal

Na podlagi petega odstavka 43. člena, prvega od-
stavka 54. člena in šestega odstavka 56. člena zakona o
letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01) izdaja minister za pro-
met

P R A V I L N I K
o licenciranju letalskega osebja – pilotov letal

1. člen
(obseg urejanja)

Ta pravilnik določa in ureja splošne pogoje in zahteve
za usposabljanje in preverjanje letalskega osebja – pilotov
letal ter zahteve in pogoje glede izdaje licenc, ratingov,
pooblastil in spričeval pilotom ter dovoljenj za delo oziroma
spričeval letalskih šol.

2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo
naslednji pomen:

1. letalo je zrakoplov na motorni pogon, težji od zraka,
ki dobi vzgon v letu predvsem od aerodinamičnih reakcij na
njegove površine;

2. piloti letal so piloti iz točk B do H drugega odstavka
3. člena tega pravilnika;

3. profesionalni pilot je skupni izraz za poklicnega in
prometnega pilota iz točke D in točke G drugega odstavka
3. člena tega pravilnika;

4. država članica Združenih letalskih organov (JAA) je
vsaka podpisnica Dogovorov iz prvega odstavka 3. člena
tega pravilnika;

5. URSCL je Uprava Republike Slovenije za civilno
letalstvo.

3. člen
(izdaja licenc in zahteve)

(1) Izdaja licenc letalskemu osebju – pilotom letal in
zahteve v zvezi z njihovo izdajo se izvajajo v skladu s Sloven-
skimi skupnimi letalskimi predpisi o izdaji licenc letalskemu
osebju – pilotom letal (v nadaljnjem besedilu: S5-JAR-FCL),
ki se tekoče usklajujejo s Skupnimi letalskimi predpisi o
izdaji licenc letalskemu osebju – pilotom letal (v nadaljnjem
besedilu: JAR-FCL), ki so sprejeti na podlagi Dogovorov o
razvoju, sprejetju in uresničevanju Skupnih letalskih predpi-
sov (JAR), ki so bili sklenjeni na Cipru, 11. septembra 1990
(v nadaljnjem besedilu: Dogovori).

(2) Vsebina S5-JAR-FCL iz prejšnjega odstavka je zaje-
ta v prilogi številka 01 – Zahteve, ki je sestavni del tega
pravilnika. Razdeljena je na poddele od A do J in zajema
naslednje vsebine:

A – Splošne zahteve,
B – Pilot pripravnik (Letalo),
C – Licenca zasebnega/športnega pilota (Letalo) –

PPL(A),
D – Licenca poklicnega pilota (Letalo) – CPL(A),
E – Rating za instrumentalno letenje (Letalo) – IR(A),
F – Rating za tip/razred (Letalo) – TR(A), CR(A),
G – Licenca prometnega pilota (Letalo) – ATPL(A),
H – Rating za instruktorja (Letalo) – FI(A), TRI(A),

CRI(A),IRI(A), SFI(A),
I – Izpraševalci (Letalo) – FE(A), TRE(A), CRE(A),

IRE(A), SFE(A),

J – Zahteve glede teoretičnega znanja in postopki za
izvajanje izpitov iz teoretičnega znanja za licenco profesio-
nalnega pilota in rating za instrumentalno letenje.

(3) Slovenski skupni letalski predpisi so lahko v posa-
meznem delu strožji od Skupnih letalskih predpisov. V ta-
kem primeru se posebej označijo tako, da je tak strožji
predpis naveden kot: “S5S-JAR-FCL“.

(4) V primeru nejasnosti glede razlage vsebine
S5-JAR-FCL iz tega pravilnika se uporabi kot pomoč origi-
nalno besedilo JAR-FCL v angleškem jeziku, skupaj z vsebi-
nami iz 4. člena tega pravilnika in z dodatki k navedenim
vsebinam.

(5) URSCL zagotavlja tekoče ažuriranje JAR-FCL in
S5-JAR-FCL in o stanju obvešča zainteresirane osebe na
vlogo za ustrezno obvestilo.

4. člen
(dodatki, sprejemljivi načini usklajevanja in tolmačenja)

(1) Glede izdaje licenc in zahtev iz prejšnjega člena se
uporabljajo skupaj s prilogo številka 01 iz drugega odstavka
prejšnjega člena tudi dodatki, slovenski sprejemljivi načini
usklajevanja (v nadaljnjem besedilu: S5-AMC-FCL) in tolma-
čenja (v nadaljnjem besedilu: S5-IEM-FCL).

(2) Okvirna vsebina dodatkov, sprejemljivih načinov
usklajevanja in tolmačenja iz prejšnjega odstavka je zajeta v
prilogi številka 02 – Sprejemljivi načini usklajevanja in tolma-
čenja, ki je sestavni del tega pravilnika. Razdeljena je na
dodatke, sprejemljive načine usklajevanja in tolmačenja, ki
se nanašajo na vsebine, določene v drugem odstavku prej-
šnjega člena.

5. člen
(prehodna določba)

(1) V zvezi z usposabljanji pilotov letal, ki so se pričela
pred uveljavitvijo tega pravilnika po programih, ki so uskla-
jeni s S5-JAR-FCL, se izdajo listine na podlagi tega pravil-
nika.

(2) Za usposabljanja, ki so bila opravljena v skladu z
drugim odstavkom 5. člena pravilnika o licenciranju letal-
skega osebja – pilotov letal (Uradni list RS, št. 3/00 in
18/01), se izda ustrezna listina v skladu z navedeno do-
ločbo. Takšna listina se izda na zahtevo oziroma po uradni
dolžnosti najkasneje v 30 dneh od dneva uveljavitve tega
pravilnika.

(3) Listine, ki so bile izdane pred uveljavitvijo tega pra-
vilnika v skladu s pravilnikom o strokovni izobrazbi, izpitih in
dovoljenjih za delo članov posadke letal (Uradni list SFRJ,
št. 2/80, 31/80, 53/80, 43/81 in 10/85 ter Uradni list
RS, št. 18/01) oziroma so bile izdane v skladu z drugim
odstavkom tega člena, ostanejo v veljavi v skladu z določbo
S5-JAR-FCL 1.005 (b) (2) iz priloge številka 01 tega pravil-
nika. Takšna listina se ob podaljšanju veljavnosti ali ob obnovi
v skladu z določbo S5-JAR-FCL 1.001 nadomesti z listino,
ki se izda na obrazcu, ki je prilagojen tako, da omogoča
vpise v skladu z določbami S5-JAR-FCL. Ne glede na določ-
bo S5-JAR-FCL 1.075 iz priloge številka 01 tega pravilnika
taka listina nima napisa: “Združeni letalski organi Joint Avia-
tion Authorities“ in nima validacijskega določila, pri navedbi
licence v slovenskem jeziku pa se doda beseda “nacional-
na“ oziroma se pri navedbi licence v angleškem jeziku doda
beseda “National“.

6. člen
(uporaba predpisov)

S 1. julijem 2002 se prenehajo uporabljati določbe
pravilnika o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo
članov posadke letal (Uradni list SFRJ, št. 2/80, 31/80,
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53/80, 43/81 in 10/85 ter Uradni list RS, št. 18/01),
kolikor se nanašajo na pilote letal.

7. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporab-
ljati pravilnik o licenciranju letalskega osebja – pilotov letal
(Uradni list RS, št. 3/00 in 18/01).

8. člen
(veljavnost)

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

Št. 2630-1/2002
Ljubljana, dne 27. junija 2002.

Minister
za promet

Jakob Presečnik l. r.

Priloga št. 01 – ZAHTEVE
Priloga št. 02 – SPREJEMLJIVI NAČINI USKLAJE-

VANJA IN TOLMAČENJA

RAZDELEK 1 JAR-FCL 1 Poddel A
Priloga št. 01 - ZAHTEVE

PODDEL A - SPLOŠNE ZAHTEVE

S5-JAR-FCL 1.001 Definicije in kratice
(Glej IEM FCL 1.001)

Kategorija (zrakoplova) - Category (of aircraft):
Razvrstitev zrakoplovov glede na določene osnovne značilnosti
(kot npr. letalo, helikopter, jadralno letalo, prostoleteči balon).

Zamenjava (licence) - Conversion (of a licence):
Izdaja licence JAR-FCL na osnovi licence, izdane v državi, ki
ni članica JAA.

Let z instruktorjem - Dual instruction time:
Čas leta ali čas instrumentalnega leta na simulatorju ali na-
pravi za poučevanje navigacijskih postopkov z ustrezno uspo-
sobljenim instruktorjem.

Čas leta, nalet - Flight time:
Skupni čas od trenutka, ko se zrakoplov s pomočjo lastnega
ali zunanjega pogona začne premikati na vzlet, do trenutka,
ko se po končanem letu popolnoma zaustavi.

Nalet pilota-pripravnika za vodjo letala - Flight time as stu-
dent pilot-in-command (SPIC):
Čas letenja, med katerim instruktor letenja le opazuje pri-
pravnika, ki opravlja naloge vodje letala, in ne vpliva na
potek leta ali na vodenje letala.

Čas instrumentalnega leta - Instrument time:
Čas instrumentalnega leta ali čas simuliranega leta po instru-
mentih.

Čas instrumentalnega leta - Instrument flight time:
Čas leta, v katerem pilot upravlja letalo izključno s pomočjo
instrumentov.

Čas simuliranega leta po instrumentih - Instrumental gro-
und time:
Čas simuliranega leta po instrumentih z instruktorjem na
napravi za poučevanje letenja ali simulatorju (synthetic trai-
ning devices - STDs).

Letenje v veččlanski posadki (MCC) - Multi-crew co-opera-
tion:
Sodelovanje članov letalske posadke pri skupnem delu pod
vodstvom vodje letala.

Letala z več piloti - Multi-pilot aeroplanes:
Letala s certifikatom tipa, ki zahteva minimalno letalsko po-
sadko, sestavljeno iz dveh pilotov.

Noč - Night:
Obdobje med koncem večernega civilnega somraka in za-
četkom jutranjega civilnega somraka.

Ostale naprave za usposabljanje - Other training devices:
Pripomočki za usposabljanje, razen simulatorjev letenja ali
naprav za poučevanje letalskih in navigacijskih postopkov, ki
se lahko uporabljajo za usposabljanje, za katero se ne za-
htevajo okoliščine, kakršne so sicer v pilotski kabini.

Zasebni (športni) pilot - Private pilot:
Pilot, imetnik licence, ki ne sme pilotirati letal med leti, za
katere prejme kakršno koli plačilo ali povračilo.

Poklicni pilot - Professional pilot:
Pilot, imetnik licence, ki sme pilotirati letala med leti, za
katere prejme kakršnokoli plačilo ali nadomestilo.

Preverjanja strokovnosti - Proficiency checks:
Prikaz strokovne usposobljenosti, ki se izvaja ob podaljšanju
ali obnovi veljavnosti ratingov, pooblastil in potrdil. Na zahte-
vo izpraševalca lahko vključuje tudi ustni izpit.

Rating - Rating:
Vpis v licenco, ki določa posebne pogoje, privilegije ali
omejitve, ki zadevajo določeno licenco.

Obnova (npr. ratinga ali potrdila) - Renewal (e. g. a rating or
approval):
Upravno-administrativni postopek, ki se lahko izvede po pre-
teku veljavnosti ratinga, pooblastila ali potrdila, in s katerim
je mogoče obnoviti pretečene privilegije za nadaljnje dolo-
čeno obdobje, če imetnik izpolni predpisane zahteve.

Podaljšanje veljavnosti (npr. ratinga, pooblastila ali potrdila) -
Revalidation (of e. g. a rating or approval):
Upravno administrativni postopek, ki se lahko izvede v času
veljavnosti ratinga, pooblastila ali potrdila, in omogoča imet-
niku, da po izpolnitvi predpisanih zahtev uveljavlja privilegije
iz ratinga, pooblastila ali potrdila v nadaljnjem določenem
obdobju.

Letala z enim pilotom - Single-pilot aeroplanes:
Letala s certifikatom tipa, ki zahtevajo enega pilota.

Preverjanje praktične usposobljenosti - Skill test:
Preverjanje praktične usposobljenosti je prikaz usposoblje-
nosti kandidata za izdajo licence, ratinga ali pooblastila. Na
zahtevo izpraševalca lahko vključuje tudi ustni izpit.

Čas samostojnega letenja - Solo flight time:
Čas leta, med katerim je pilot-pripravnik edina oseba v zra-
koplovu.
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Motorizirano jadralno letalo - Touring Motor Glider (TMG):
Jadralno letalo z vgrajenim motorjem in propelerjem, ki ju ni
mogoče uvleči, in za katero je Slovenija ali druga država
članica JAA izdala oziroma sprejela potrdilo o plovnosti.

V skladu s priročnikom letala mora biti takšno letalo sposo-
bno, da vzleti in se povzpne z lastnim pogonom.

Tip (zrakoplova) - Type (of aircraft):
Vsi zrakoplovi enake osnovne konstrukcije, vključno z vsemi
spremembami ali izboljšavami razen tistih, ki povzročijo spre-
membe pri upravljanju zrakoplova, letalnih lastnostih ali se-
stavi letalske posadke.

Glede kratic glej IEM FCL 1.001.

S5-JAR-FCL 1.005 Veljavnost (področje uporabe)
(Glej Dodatek 1 k S5-JAR-FCL 1.005)
(Glej AMC FCL 1.005 in 1.015)

(a) Splošno

(1) Zahteve, ki so določene v S5-JAR-FCL, veljajo za vse
programe usposabljanja, preverjanja in vloge za izdajo li-
cenc, ratingov, pooblastil, potrdil ali spričeval, ki jih pristojni
organ (URSCL) prejme po 1. juliju 1999.

(2) Licence, ratingi, pooblastila, potrdila ali spričevala, ki so
navedena v S5-JAR-FCL, so tiste licence, ratingi, pooblasti-
la, potrdila ali spričevala, ki so izdana v skladu z JAR-FCL. V
nasprotnem primeru so ti dokumenti posebej določeni kot
npr. licence ICAO ali nacionalne licence.

(3) Pristojni organ (URSCL) mora potrditi, da so vsi simula-
torji letenja ali naprave za poučevanje letalskih in navigacij-
skih postopkov iz S5-JAR-FCL, ki nadomeščajo zrakoplove
za določen namen usposabljanja, primerni za izvajanje dolo-
čenih vaj in da ustrezajo namenu uporabe.

(4) Beseda letalo v S5-JAR-FCL ne vključuje ultralahkih
letal, kot jih določa posamezna država, razen če ni drugače
določeno.

(b) Prehodne določbe

(1) Za usposabljanja, ki so se pričela pred 1. julijem 1999 v
skladu z obstoječimi nacionalnimi predpisi, bomogoče izdati
licence ali ratinge na podlagi nacionalnih predpisov, če bo
usposabljanje in preverjanje končano pred 30. junijem
2002.

(2) Licence in ratingi, pooblastila, potrdila ali zdravniška
spričevala, ki so bila izdana v skladu z nacionalnimi predpi-
si Slovenije ali druge države članice JAA pred 1. julijem
1999 ali v skladu z odstavkom (b) (1), ostanejo v veljavi z
enakimi privilegiji, ratingi in omejitvami, če so podaljšanja
veljavnosti ali obnove licenc, ratingov, pooblastil, potrdil ali
zdravniških spričeval po 1. januarju 2000 v skladu z zahte-
vami v S5-JAR-FCL, razen v primeru, navedenem v podod-
stavku (4).

(3) Imetnik licence, ki je bila izdana v skladu z obstoječimi
nacionalnimi predpisi v Sloveniji ali v drugi državi članici JAA
pred 1. julijem 1999 ali v skladu z odstavkom (b)(1) (Pred-
hodne določbe), lahko zaprosi organ v državi, ki je imetniku
licenco izdala, za izdajo enakovredne licence v skladu z

S5-JAR-FCL. Privilegiji iz licence se tako razširijo na ostale
države članice JAA, kot je to določeno v določbi S5-JAR-FCL
1.015(a)(1). Za izdajo te licence mora imetnik izpolniti za-
hteve, določene v Dodatku 1 k S5-JAR-FCL 1.005.

(4) Imetnik licence, izdane v skladu z obstoječimi nacional-
nimi predpisi v Sloveniji ali drugi državi članici JAA, ki v celoti
ne izpolnjuje zahtev iz Razdelka 1 S5-JAR-FCL 3 (Zdrav-
stvo), lahko še naprej uveljavlja privilegije iz svoje nacional-
ne licence.

(c) Nadaljevanje pristojnosti izpraševalcev, ki so imetniki
nacionalnih pooblastil.

Če obstoječi pooblaščeni izpraševalci pristojnemu organu
(URSCL) dokažejo znanje iz S5-JAR-FCL in S5-JAR-OPS,
se njihovo pooblastilo lahko podaljša za nadaljnja tri leta. Za
obnovo pooblastila je potrebno izpolniti zahteve, ki so dolo-
čene v S5-JAR-FCL 1.425 (a) in (b).

S5-JAR-FCL 1.010 Pristojnost za opravljanje nalog čla-
na letalske posadke

(a) Licenca in rating

(1) Nihče ne sme opravljati nalog člana letalske posadke v
civilnem letalu, registriranem v Sloveniji ali v drugi državi
članici JAA, če nima veljavne licence in ratingov, ki so v
skladu z zahtevami S5-JAR-FCL, oziroma če nima veljavne-
ga pooblastila, določenega v S5-JAR-FCL 1.085 in/ali
1.230. Licenco mora izdati:

(i) pristojni organ (URSCL) ali druga država članica JAA;

(ii) druga država članica ICAO, vendar mora pristojni organ
(URSCL) ali druga država članica JAA imetniku potrditi ve-
ljavnost licence v skladu z določbo S5-JAR-FCL 1.015(b) ali
(c).

(2) Piloti, ki so imetniki nacionalnih licenc /ratingov/ poobla-
stil, lahko v skladu z nacionalnimi predpisi upravljajo tudi
motorizirana jadralna letala (TMG).

(3) Imetniki licence zasebnega (športnega) pilota z vpisano
omejitvijo lahko v skladu z nacionalnimi predpisi upravljajo le
letala, ki so registrirana v državi, ki je izdala licenco, in le v
zračnem prostoru te države.

(b) Uveljavljanje privilegijev. Imetnik licence ali ratinga lah-
ko uveljavlja samo privilegije iz licence in veljavnih ratingov
ter pooblastil.

(c) Pritožbe, izvajanje

(1) V skladu z veljavnimi upravno-administrativnimi postopki
lahko Slovenija ali druga država članica JAA kadarkoli ustrez-
no postopa s pritožbo, omeji privilegije, oziroma začasno ali
dokončno razveljavi kakršnokoli licenco, rating, pooblastilo,
potrdilo ali spričevalo, izdano v skladu z zahtevami JAR-FCL,
če se ugotovi, da kandidat ali imetnik licence ni izpolnil
oziroma ne izpolnjuje več predpisanih zahtev iz določb
S5-JAR-FCL ali iz ustreznih predpisov države, ki je licenco
izdala.

(2) Če Slovenija ali druga država članica JAA, v kateri letalo
leti, ugotovi, da kandidat ali imetnik licence JAR-FCL, ki je
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bila izdana v drugi državi članici JAA, ni izpolnil oziroma ne
izpolnjuje več zahtev iz določb JAR-FCL ali iz ustreznih
predpisov države, ki je izdala licenco, mora o tem obvestiti
državo izdajateljico licence in Oddelek za licenciranje na
sedežu JAA. V takem primeru lahko pristojni organ (URSCL)
oziroma druga država članica JAA zaradi varnosti in v skladu
z upravno-administrativnimi postopki, kandidatu ali imetniku
licence prepove letenje s katerim koli zrakoplovom v zrač-
nem prostoru te države.

S5-JAR-FCL 1.015 Priznavanje licenc, ratingov, poo-
blastil, potrdil ali spričeval
(Glej Dodatek 1 k S5-JAR-FCL 1.015)
(Glej AMC FCL 1.005 in 1.015)

(a) Licence, ratingi, pooblastila, potrdila ali spričevala,
izdana v Sloveniji ali drugih državah članicah JAA

(1) Če licence, ratinge, pooblastila, potrdila ali spričevala
izda pristojni organ (URSCL) ali pristojni organ druge države
članice JAA v skladu z zahtevami v JAR-FCL, morajo ostale
države članice JAA te licence, ratinge, pooblastila, potrdila
ali spričevala priznati/sprejeti brez dodatnih formalnosti.

(b) Licence, izdane v državah, ki niso članice JAA

(1) Pristojni organ (URSCL) ali pristojni organ druge države
članice JAA lahko imetnikom profesionalnih (poklicnih ali
prometnih) licenc, ki so bile izdane v državah nečlanicah
JAA, po lastni presoji potrdi veljavnost licenc za letenje z
zrakoplovi, ki so registrirani v Sloveniji ali drugi državi članici
JAA, če izpolnijo zahteve iz Dodatka 1 k S5-JAR-FCL 1.015.

(2) Validacija licence profesionalnega (poklicnega ali pro-
metnega) pilota velja največ eno leto, če licenca, na osnovi
katere je bila potrjena njena veljavnost, velja še naprej.
Vsaka nadaljnja potrditev veljavnosti/validacija licence za
letenje z zrakoplovi, ki so registrirani v Sloveniji ali drugi
državi članici JAA, je odvisna od dogovorov med Slovenijo,
drugo državo članico JAA in med državo, ki je kandidatu za
potrditev veljavnosti izdala licenco, ter od vseh ostalih veljav-
nih pogojev. Imetnik licence, ki jo je Slovenija ali druga
država članica JAA potrdila kot veljavno, mora izpolnjevati
zahteve iz JAR-FCL.

(3) Če letalski prevoznik iz države nečlanice JAA vzame v
zakup zrakoplov, registriran v Sloveniji ali kaki drugi državi
članici JAA, zahteve iz odstavkov (b)(1) in (b)(2) ne veljajo,
če država prevoznika za obdobje zakupa prevzame odgo-
vornost za tehnični in/ali operativni nadzor v skladu z
JAR-OPS 1.165. Imetnikom licenc prevoznika, ki je zaku-
pil zrakoplov, lahko pristojni organ (URSCL) ali pristojni
organ druge države članice JAA potrdi veljavnost licenc za
letenje v času zakupa le z zakupljenimi zrakoplovi in na
določenih letih, v katerih prevoznik iz Slovenije ali druge
države JAA ni neposredno ali posredno vključen v okviru
dogovora o zakupu letala s posadko ali v okviru drugega
poslovnega dogovora.

(c) Zamenjava licence, ki jo je izdala država, ki ni članica
JAA.
Licenco, ki jo je izdala država nečlanica JAA, je mogoče
zamenjati za licenco JAR-FCL, če obstaja ustrezen dogovor
med Slovenijo, drugo državo članico JAA in državo nečlani-
co JAA. Takšen dogovor mora biti sklenjen na osnovi med-

sebojne vzajemnosti in mora zagotavljati enakovreden nivo
varnosti in zahtev glede usposabljanja in preverjanj praktič-
ne usposobljenosti ter strokovnosti v Sloveniji, drugi državi
JAA in državi nečlanici JAA. Sklenjene dogovore je potrebno
občasno pregledati v skladu z dogovori med državo nečlani-
co JAA in Slovenijo ali drugo državo članico JAA. Tako
izdana licenca mora imeti vpisano opombo, da je bila izdana
na osnovi licence države nečlanice. JAA. Slovenija ali druge
države članice JAA licenc JAR-FCL, ki so bile izdane na
osnovi priznanja licence države nečlanice, niso obvezane
priznati/sprejeti za letenjez letali, registriranimi v njihovi dr-
žavi.

S5-JAR-FCL 1.020 Upoštevanje znanja, izkušenj in
usposobljenosti, pridobljenih v vojaški službi

Vloga za upoštevanje znanja, izkušenj in usposobljenosti,
pridobljenih v vojaški službi:

Člani vojaške letalske posadke, ki zaprosijo za licenco in
vpis ratinga v skladu z JAR-FCL, morajo to storiti pri pristoj-
nem organu države, v kateri služijo ali so služili vojaški rok.
Znanje, izkušnje in usposobljenost, ki so jih pridobili v voja-
ški službi, bo pristojni organ po lastni presoji upošteval pri
izdaji licenc in vpisu ratingov JAR-FCL. Sedež JAA je potreb-
no obvestiti o politiki upoštevanja znanja, izkušenj in uspo-
sobljenosti, pridobljenih v vojaški službi. Če imetnik tako
pridobljene licence v celoti ne izpolni zahtev iz Dodatka 1 k
S5-JAR-FCL 1.005, so privilegiji iz licence omejeni le za
letenje z zrakoplovi, ki so registrirani v državi, ki je izdala
licence.

S5-JAR-FCL 1.025 Veljavnost licenc in ratingov

(a) Imetnik licence ne sme uveljavljati privilegijev iz licence
ali ratingov, ki soizdani v Sloveniji ali drugi državi članici JAA,
če ne vzdržuje ravni znanja in usposobljenosti v skladu z
zahtevami v JAR-FCL.

(b) Veljavnost licence je določena z veljavnostjo vpisanih
ratingov in zdravniškega spričevala.

(c) Pristojni organ (URSCL) bo licenco izdal za največ 5 let.
V tem obdobju bo licenca ponovno izdana:

(1) ob obnovitvi veljavnosti ratinga;

(2) ko je v licenci izpolnjena rubrika XII in ni več prostega
prostora za vpis;

(3) iz kakršnih koli upravno-administrativnih razlogov;

(4) po presoji pristojnega organa (URSCL) ob podaljšanju
veljavnosti ratinga.

Pristojni organ (URSCL) vpiše v ponovno izdano licenco
samo veljavne ratinge.

Imetnik licence mora pristojni organ (URSCL) zaprositi za
ponovno izdajo licence.

Vloga mora biti popolna, priložena mora biti vsa potrebna
dokumentacija.
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S5-JAR-FCL 1.026 Novejše izkušnje

(a) Pilot ne sme voditi/upravljati letala, ki prevaža potnike, v
vlogi vodje letala, če v zadnjih 90 dneh ni opravil vsaj treh
vzletov in treh pristankov v vlogi letečega pilota (PF) z leta-
lom istega razreda/tipa ali v simulatorju za tip letala, katere-
ga upravlja.

(b) Kopilot ne sme voditi/upravljati letala, ki prevaža potnike,
med vzletom ali pristankom, če v zadnjih 90 dneh ni opravil
vzletov in pristankov na letalu ali simulatorju istega razreda
ali tipa.

(c) Imetnik licence brez veljavnega ratinga za instrumentalno
letenje z letalom ne sme voditi/upravljati letala, ki prevaža
potnike ponoči, v vlogi vodje letala, če v zadnjih 90 ni opravil
vsaj enega vzleta in pristanka ponoči, v skladu z zahtevami
S5-JAR-FCL 1.026(a).

S5-JAR-FCL 1.030 Ukrepi v zvezi s preverjanjem

(a) Pristojnost izpraševalcev. Pristojni organ (URSCL) za
izpraševalce določi ustrezno število usposobljenih izpraše-
valcev, ki bodo v njegovem imenu preverjali praktično uspo-
sobljenost in strokovnost. Minimalne zahteve glede uspo-
sobljenosti izpraševalcev so določene v S5-JAR-FCL 1 Pod-
del I. Pristojni organ (URSCL) bo izpraševalce pisno obvestil
o njihovih odgovornostih, dolžnostih in privilegijih.

(b) Število izpraševalcev. Pristojni organ (URSCL) bo pri
določanju potrebnega števila izpraševalcev upošteval število
in geografsko razporeditev pilotov.

(c) Obvestilo o izpraševalcih, namenjeno organizacijam
za šolanje letenja in drugim registriranim letalskim šo-
lam.

Pristojni organ (URSCL) bo vsako registrirano organizacijo
za šolanje letenja in druge registrirane letalske šole obvestil
o imenih izpraševalcev, ki bodo preverjali praktično in stro-
kovno usposobljenost za izdajo licenc zasebnih (športnih),
poklicnih in prometnih pilotov ter za vpis ratingov.

(d) Izpraševalci ne smejo preverjati tistih kandidatov, ki so jih
sami usposabljali, razen če pristojni organ (URSCL) tega ne
dovoli z izrecnim pisnim soglasjem.

(e) Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolniti pred začet-
kom praktičnega preverjanja usposobljenosti. Pred prak-
tičnim delom izpita mora kandidat uspešno opraviti vse
predpisane teoretične izpite. Pristojni organ (URSCL) lah-
ko dovoli odstopanja kandidatom, ki opravljajotečaj integri-
ranega usposabljanja. Teoretično usposabljanje mora biti
opravljeno pred prijavo na teoretične izpite. Razen če gre
za izdajo licence prometnega pilota (ATPL), kandidate na
izpit priporoči organizacija za šolanje letenja, druga re-
gistrirana letalska šola ali oseba, ki je odgovorna za uspo-
sabljanje.

S5-JAR-FCL 1.035 Zdravstvena sposobnost
(Glej IEM FCL 1.035)

(a) Zdravstvena sposobnost. Imetnik zdravniškega spriče-
vala mora biti duševno in telesno sposoben, da varno uve-
ljavlja privilegije iz licence.

(b) Zahteva za zdravniško spričevalo. Da bi lahko uveljav-
ljal privilegije iz licence, mora kandidat ali imetnik licence
imeti veljavno zdravniško spričevalo, izdano v skladu z do-
ločbami JAR-FCL 3 (Zdravstvo), ki ustrezajo privilegijem iz
licence.

(c) Razvrstitev po merilih letalske medicine. Po opravlje-
nem zdravniškem pregledu je treba kandidata obvestiti o
njegovi zdravstveni sposobnosti oziroma ga napotiti na pri-
stojni organ (URSCL). Pooblaščeni zdravnik (AME) mora
kandidata obvestiti o okoliščini, ((zdravstveni, operativni ali
drugi), ki utegne ovirati njegovo usposabljanje, in/ali o mo-
rebitnih omejitvah privilegijev iz izdane licence.
(d) Omejitev pri sestavi veččlanske letalske posadke (OML
- samo 1. razred zdravniškega spričevala).

(1) Vpisana omejitev “velja samo za letenje z usposobljenim
kopilotom” velja, kadar imetnik licence poklicnega ali pro-
metnega pilota v celoti ne izpolnjuje zahtev za izdajo zdravni-
škega spričevala 1. razreda, in če je pričakovano tveganje,
da kandidat ne bo zmožen opravljati dela člana posadke, še
sprejemljivo (glej JAR-FCL 3 (Zdravstvo). To omejitev vpiše
pristojni organ (URSCL) v sklopu vpisov ratingov letal, ki
zahtevajo veččlansko posadko. Omejitev lahko vpiše in iz-
briše le pristojni organ (URSCL).

(2) Drugi pilot mora imeti veljaven rating za tip letala, ne sme
biti starejši kot 60 let in ne sme imeti vpisane omejitve iz
odstavka (d)(1).

(e) Omejitve v zvezi z letenjem v prisotnosti varnostnega
pilota (OSL - samo 2. razred zdravniškega spričevala).

 Varnostni pilot je pilot, ki je usposobljen, da prevzame vlogo
vodje letala na razredu ali tipu letala, in ki se nahaja na krovu
letala z dvojnimi komandami, z namenom, da prevzame
upravljanje letala v primeru, če vodja letala z omejitvijo OSL v
določenem trenutku ne more več upravljati letala (glej IEM
FCL 1.035). Omejitev lahko vpiše in izbriše le pristojni or-
gan (URSCL).

S5-JAR-FCL 1.040 Zmanjšana zdravstvena sposobnost

Imetniki zdravniškega spričevala ne smejo uveljavljati privile-
gijev iz licenc, z njimi povezanih ratingov ali pooblastil, takoj
ko opazijo, da se je njihova zdravstvena sposobnost zmanj-
šala in jim utegne preprečiti varno izvajanje privilegijev iz
licence. Imetniki zdravniškega spričevala morajo brez odla-
šanja poiskati nasvet pri pooblaščenem zdravniku, letal-
sko-medicinskem centru, ali letalsko-medicinski sekciji pri
pristojnem organu (URSCL) v primerih:

(1) da so sprejeti v bolnišnico ali na kliniko za obdobje, ki je
daljše od 12 ur,
(2) operacije ali večjega zdravniškega posega,
(3) da morajo redno jemati zdravila,
(4) da morajo redno uporabljati korekturne leče.

Imetniki zdravniškega spričevala, ki je bilo izdano v skladu z
JAR-FCL 3 (Zdravstvo), morajo v primerih, ko opazijo:

(1) kakršne koli večje telesne poškodbe, zaradi katerih ne
morejo opravljati nalog člana letalske posadke ali;

(2) kakršno koli bolezen, zaradi katere ne morejo opravljati
nalog člana letalske posadke v obdobju 21 dni ali več; ali
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(3) znake nosečnosti,

pisno obvestiti pristojni organ (URSCL) o telesni poškodbi,
nosečnosti oziroma morajo v primeru bolezni to storiti takoj,
če zaradi bolezni niso mogli opravljati nalog člana letalske
posadke v obdobju, ki je daljše od 21 dni. V primeru takšne
poškodbe, po preteku omenjenega obdobja bolezni ali po
potrditvi nosečnosti, se zdravniško spričevalo začasno od-
vzame.

(4) V primeru poškodbe ali bolezni se začasni odvzem zdrav-
niškega spričevala prekliče, ko kandidat opravi zdravniški
pregled, ki ga določi pristojni organ (URSCL), in je spoznan
za sposobnega, da opravlja naloge člana letalske posadke,
oziroma če ga pristojni organ (URSCL) oprosti zdravniškega
pregleda, če okoliščine to dopuščajo.

(5) V primeru nosečnosti pristojni organ (URSCL) lahko pre-
kliče začasni odvzem zdravniškega spričevala za obdobje in
pod pogoji, ki jih določi po lastni presoji. Začasni odvzem
velja dokler imetnica licence po koncu nosečnosti ne opravi
zdravniškega pregleda, ki ga določi pristojni organ (UR-
SCL), in je spoznana za sposobno, da ponovno opravlja
naloge člana letalske posadke.

S5-JAR-FCL 1.045 Posebne okoliščine

(a) Zahteve JAR-FCL ne morejo predvideti vseh možnih prime-
rov. Kjer bi zaradi upoštevanja zahtev iz JAR-FCL prišlo do
nesmislov in protislovij oziroma kjer bi zaradi razvoja novih
načinov usposabljanja in preverjanja prišlo do neskladnosti z
veljavnimi zahtevami, lahko kandidat pri pristojnem organu (UR-
SCL) zaprosi za oprostitev določenih obveznosti. Odstopanja
bodo dovoljena le v primeru, če bo predlagatelj pristojnemu
organu (URSCL) lahko dokazal, da bo kljub odstopanju oziro-
ma spremembi mogoče zagotoviti ali doseči vsaj enakovredno
raven varnosti, kot je sicer predvideno v zahtevah JAR-FCL.

(b) Odstopanja od zahtev JAR-FCL se delijo na kratkoročna
in dolgoročna (daljša od 6 mesecev). Dolgoročna odstopa-
nja lahko odobri le odbor (komite) JAA FCL.

S5-JAR-FCL 1.050 Upoštevanje časa letenja (naleta) in
teoretičnega znanja

(a) Upoštevanje časa letenja (naleta)

(1) Pri zahtevah glede naleta za pridobitev licenc ali ratingov
se lahko upošteva/prizna le čas letenja/nalet z zrakoplovi
iste kategorije, razen če v zahtevah JAR-FCL ni drugače
določeno.

 (2) Vodja letala ali let z instruktorjem

(i) Pri skupnem naletu, ki se zahteva za izdajo licence ali
ratinga, se upošteva skupni nalet z vseh letov, ki jih je
kandidat za pridobitev licence ali ratinga opravil samostojno,
z instruktorjem ali kot vodja letala.

(ii) Kandidatu, ki je uspešno opravil tečaj integriranega uspo-
sabljanja za prometnega pilota, se lahko pri skupnem naletu
v vlogi vodje letala, ki se zahteva za izdajo licence prometne-
ga pilota (ATPL) in ratinga za razred ali tip večmotornega
letala, prizna/upošteva do 50 ur instrumentalnega letenja v
vlogi pilota-pripravnika za vodjo letala.

(iii) Kandidatu, ki je uspešno opravil tečaj integriranega uspo-
sabljanja za poklicnega pilota z ratingom za instrumentalno
letenje (CPL/IR), se lahko pri skupnem naletu v vlogi vodje
letala, ki se zahteva za izdajo licence poklicnega pilota oziro-
ma ratinga za razred ali tip večmotornega letala, prizna/upoš-
teva do 50 ur instrumentalnega letenja v vlogi pilota-priprav-
nika za vodjo letala.

(3) Kopilot

(i) Imetniku pilotske licence v vlogi kopilota je mogoče pri
skupnem naletu, ki se zahteva za višjo stopnjo pilotske
licence, priznati/upoštevati ves čas letenja v vlogi kopilota.

(ii) Imetniku pilotske licence, ki kot kopilot pod nadzorom
vodje letala opravlja naloge in dolžnosti vodje letala, je mo-
goče pri skupnem naletu, ki se zahteva za višjo stopnjo
pilotske licence, upoštevati celoten nalet s takšnih letov,
pod pogojem, da pristojni organ (URSCL) potrdi način nad-
zorovanja.

(b) Upoštevanje teoretičnega znanja

(1) Imetniku licence pilota helikopterja z ratingom za instru-
mentalno letenje (IR(H)) se prizna teoretično usposabljanje
in preverjanje za pridobitev ratinga za instrumentalno letenje
z letali.

(2) Imetniku spodaj navedene licence se prizna teoretično
usposabljanje in preverjanje, če opravi ustrezna usposablja-
nja in preverjanja glede razlik (glej AMC FCL 1.050 (b)(2)),
in sicer:

(i) imetniku licence pilota helikopterja za izdajo licence zase-
bnega (športnega) pilota letala; ali

(ii) imetniku licence prometnega pilota helikopterja brez ome-
jitev za letenje v vizualnih pogojih za izdajo licence poklicne-
ga ali prometnega pilota letala; ali

(iii) imetniku licence prometnega pilota helikopterja z omeji-
tvijo letenja v vizualnih pogojih ali poklicnega pilota helikop-
terja za izdajo licence poklicnega pilota letala.

(3) Kandidatu, ki je uspešno opravil vse teoretične izpite za
izdajo licence prometnega pilota letala, se prizna/upošteva
teoretični del usposabljanja in preverjanja za izdajo licence
zasebnega (športnega) pilota PPL(A), poklicnega pilota
CPL(A) in ratinge za instrumentalno letenje IR(A).

(4) Kandidatu, ki je uspešno opravil teoretične izpite za izda-
jo licence CPL(A), se prizna/upošteva teoretični del uspo-
sabljanja in preverjanja za izdajo licence zasebnega (šport-
nega) pilota PPL(A).

S5-JAR-FCL 1.055 Organizacije za šolanje letenja in
druge registrirane letalske šole
(Glej Dodatka 1 in 2 k S5-JAR-FCL 1.055)
(Glej Dodatek 2 k S5-JAR-FCL 1.125)
(Glej IEM FCL 1.055)

(a) Organizacije za šolanje letenja (Flying Training Organisati-
on - FTO), ki želijo izvajati usposabljanje za pridobitev profesi-
onalnih (poklicnih in prometnih) licenc in z njimi povezanih
ratingov, in organizacije, ki usposabljajo za rating za določen
tip letala (Type Rating Training Organisation - TRTO) (morajo
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pridobiti spričevalo, ki ga izda pristojni organ (URSCL). Zahte-
ve, ki jih morajo izpolnjevati organizacije FTO in TRTO, so
določene v Dodatkih 1 in 2 k S5-JAR-FCL 1.055.

(b) Drugi kandidati za registrirane letalske šole, ki namerava-
jo izvajati le usposabljanje za pridobitev licenc zasebnih
(športnih) pilotov (PPL), se morajo registrirati pri pristojnem
organu (URSCL)(glej S5-JAR-FCL 1.125). Organizacije za
šolanje letenja (FTO) lahko izvajajo tudi usposabljanja za
pridobitev licenc zasebnih (športnih) pilotov (PPL); organiza-
cije, ki usposabljajo za pridobitev ratinga za določen tip
letala (TRTO), lahko usposabljajo tudi imetnike licenc zase-
bnih (športnih) pilotov, ki želijo rating za določen tip letala.

(c) Organizacije, ki se ukvarjajo le s teoretičnim usposablja-
njem, mora pristojni organ (URSCL) potrditi v skladu z zahte-
vami iz Dodatka 1 k S5-JAR-FCL 1.055.

S5-JAR-FCL 1.060 Zmanjšanje privilegijev imetnikov
licenc, ki so stari 60 let ali več

(a) Starost 60–64 let. Imetnik pilotske licence, ki je izpolnil
60 let, ne sme opravljati nalog pilota letala v komercialnem
zračnem prevozu, razen kot član letalske posadke, ki jo
sestavlja več pilotov, in če je edini pilot v letalski posadki, ki
je dopolnil 60 let.

(b) Starost 65 let. Imetnik pilotske licence, ki je dopolnil 65
let, ne sme opravljati nalog pilota letala v komercialnem
zračnem prevozu.

S5-JAR-FCL 1.065 Država izdaje

(a) Kandidat mora pristojnemu organu države, v pristojnosti
katerega je usposabljanje in preverjanje potekalo, dokazati,
da je izpolnil vse zahteve za izdajo licence. Po izdaji licence
se takšna država imenuje “Država izdaje” (State of licence
issue) (glej S5-JAR-FCL 1.010(c)).

(b) Nadaljnje ratinge v skladu z zahtevami iz JAR-FCL lahko
kandidat pridobi v kateri koli drugi državi članici JAA. Rating
vpiše v licenco država, ki je licenco izdala.

(c) Imetnik licence lahko kasneje zaradi enostavnejših uprav-
no-administrativnih postopkov (na primer ob podaljšanju),
prenese licenco iz države, ki je izdala licenco, v neko drugo
državo članico JAA, če se tam zaposli ali stalno naseli (glej
S5-JAR-FCL 1.070). Ta država s tem postane “država izda-
je” in prevzame odgovornost za izdajo licence, navedeno v
odstavku (a) te določbe. Imetnik licence je lahko hkrati
imetnik le ene veljavne licence JAR-FCL (letalo).

S5-JAR-FCL 1.070 Stalno bivališče

Stalno bivališče je kraj, kjer oseba zaradi osebnih in poklic-
nih obveznosti običajno preživi vsaj 185 dni v vsakem kole-
darskem letu.

S5-JAR-FCL 1.075 Format (oblika) in opis letalske li-
cence
(Glej Dodatek 1 k S5-JAR-FCL 1.075)

Letalska licenca, ki jo izda Slovenija ali druga država članica
JAA v skladu z JAR-FCL, mora ustrezati naslednjemu opisu.

(a) Vsebina. Številka posamezne rubrike mora biti vedno
natisnjena skupaj z naslovom. Standardni format (oblika)
licence JAA je določen v Dodatku 1 k S5-JAR-FCL 1.075.
Rubrike I do XI so “stalne”, medtem ko rubrike XII do XIV
vključujejo spremembe. Natisnjene so lahko na posebnem
ločenem delu ali na delu, ki ga je mogoče ločiti od glavnega
obrazca. Vsi ločeni ali ločljivi deli morajo biti jasno označeni
kot sestavni deli licence.

(1) Stalne rubrike

(I) Država izdaje.

(II) Vrsta licence.

(III) Zaporedna številka, ki se prične s poštno kodo države,
ki je licenco izdala, tej pa sledi zaporedje arabskih številk
in/ali črk v latinici.

(IV) Ime in priimek imetnika.

(V) Naslov imetnika.

(VI) Državljanstvo imetnika.

(VII) Podpis imetnika.

(VIII) Pristojni organ (URSCL) in, če je to potrebno, veljavni
pogoji.

(IX) Izjava o veljavnosti in pooblastilo za uveljavljanje pridob-
ljenih privilegijev.

(X) Podpis uradne osebe in datum izdaje.

(XI) Pečat ali žig pristojnega organa (URSCL).

(2) Rubrike za vpisovanje sprememb

(XII) Ratingi - razred, tip, instruktor idr. z datumi izteka veljav-
nosti. Privilegiji za uporabo letalskih radijskih postaj (R/T) so
lahko natisnjeni na obrazcu licence ali kot ločen certifikat.

(XIII) Opombe - posebni vpisi, ki se nanašajo na omejitve, in
vpisi v zvezi z izvajanjem privilegijev.

(XIV) Vpis katerih koli podrobnosti, ki jih zahteva pristojni
organ (URSCL).

(b) Material. Papir ali drug uporabljeni material za licenco
mora onemogočati kakršne koli spremembe ali izbris podat-
kov, oziroma mora omogočati, da so takšni posegi jasno
vidni. Vsak vpis ali izbris v licenci mora odobriti pristojni
organ (URSCL).
(c) Barva. Za letalske licence, izdane v skladu z S5-JAR-FCL,
je treba uporabiti papir bele barve.

(d) Jezik. Licenca mora biti v nacionalnem in v angleškem
jeziku.

S5-JAR-FCL 1.080 Zapisi časov letenja

(a) Podrobne podatke o vseh opravljenih letih mora pilot
shraniti v verodostojnih zapisih v dnevniku (knjižici) letenja v
obliki, ki je sprejemljiva za pristojni organ (URSCL) (glej IEM
FCL 1.080). Podrobnosti glede letov, ki so bili opravljeni v
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skladu z S5-JAR-OPS 1, je mogoče zapisovati v sprejemljivi
računalniški obliki, ki jo vodi prevoznik. V tem primeru mora
prevoznik voditi zapise o vseh letih pilotov, vključno z uspo-
sabljanjem zaradi sprememb in spoznavanjem novih tipov
letal in postopkov. Na zahtevo pilota mora prevoznik omogo-
čiti dostop do teh zapisov.

(b) Zapis mora biti sestavljen iz naslednjih informacij:

(1) Osebni podatki:
Ime in priimek imetnika

(2) Za vsak let:
(i) Ime vodje letala

(ii) Datum (dan, mesec, leto) leta

(iii) Kraj in čas odhoda in prihoda (“block time” v UTC)

(iv) Tip (proizvajalec, model in različica) ter registracija letala

(v) Enomotorno ali večmotorno letalo

(vi) Skupni čas letenja

(vii) Seštevki skupnega časa letenja

(3) Za vsako sekcijo na simulatorju ali napravi za poučevanje
letalskih in navigacijskih postopkov (FNPT):

(i) Tip in razvrstitvena koda simulatorja ali naprave (FNPT)

(ii) Usposabljanje na simulatorju ali napravi (FNPT)

(iii) Datum (dan, mesec, leto)

(iv) Trajanje sekcije

(v) Seštevki skupnega časa

(4) Vloga pilota:

(i) Vodja letala (samostojno, SPIC, PICUS)

(ii) Kopilot

(iii) Let z instruktorjem

(iv) Instruktor/Izpraševalec

(v) Dodana je rubrika za opombe za vpis o opravljanju posa-
meznih vlog, npr. SPIC, PICUS, instrumentalno letenje* itd.

* Pilotlahko kot čas instrumentalnega letenja vpiše le tisti
čas, v katerem je v dejanskih ali simuliranih instrumentalnih
pogojih upravljal letalo izključno s pomočjo instrumentov.

(5) Pogoji, v katerih let poteka

(i) Ponoči

(ii) V IFR pogojih

(c) Zapisovanje časa

(1) Čas letenja (nalet) v vlogi vodje letala

(i) Imetnik licence lahko v nalet v vlogi vodje letala zapiše le
čas, ko je dejansko opravljal naloge in dolžnosti vodje letala.

(ii) Kandidat ali imetnik letalske licence lahko v nalet v vlogi
vodje letala zapiše celoten čas samostojnih letov in čas v
vlogi pilota-kandidata za vodjo letala (SPIC), če ta čas letenja
s svojim podpisom potrdi instruktor.

(iii) Imetnik ratinga za instruktorja letenja lahko v nalet v vlogi
vodje letala vpiše ves čas letenja, ko je opravljal naloge in
dolžnosti instruktorja.

(iv) Imetnik pooblastila izpraševalca lahko v nalet v vlogi
vodje letala vpiše ves čas letenja, ko je sedel na pilotskem
sedežu in opravljal naloge in dolžnosti izpraševalca.

(v) Kopilot, ki opravlja naloge vodje letala pod nadzorom
(PICUS) dejanskega vodje letala na letalu s certifikatom tipa,
ki zahteva letalsko posadko, sestavljeno iz več pilotov, ali
kakor je to določeno v zahtevah JAR-OPS, lahko zapiše ves
čas v vlogi vodje letala (glej (c)(5)), če omenjeni nalet s
svojim podpisom potrdi dejanski vodja letala.

(vi) Če je imetnik opravil večje število letov v istem dnevu z
določenega letališča in če intervali med posameznimi leti
niso bili daljši od 30 minut, se lahko vsi ti leti vpišejo kot en
vpis.

(2) Čas letenja (nalet) v vlogi kopilota

Imetnik pilotske licence, ki leti v vlogi kopilota, lahko nalet v
vlogi kopilota vpiše samo v primerih, če je bil kopilot na letalu
s certifikatom tipa, ki zahteva letalsko posadko, sestavljeno iz
več pilotov, oziroma med leti z letalom s certifikatom tipa, ki
ga lahko upravlja en sam pilot, vendar predpisi zaradi okoli-
ščin, v katerih let poteka, zahtevajo dodatnega pilota.

(3) Čas letenja (nalet) v vlogi kopilota, ki lahko opravlja
naloge kopilota le med križarjenjem

Kopilot, ki lahko naloge kopilota opravlja le med križarje-
njem, lahko vpiše ves čas letenja, ko je sedel na pilotskem
sedežu v vlogi pilota.

(4) Čas usposabljanja

Seštevek vseh časov letenja (nalet) z instruktorjem, ki ga
vpiše kandidat med usposabljanjem za pridobitev licence ali
ratinga, usposabljanjem za instrumentalno letenje, usposab-
ljanjem na simulatorjih ali napravah za poučevanje navigacij-
skih postopkov ipd. mora potrditi pooblaščeni instruktor, ki
je kandidata usposabljal.

(5) PICUS - Vodja letala pod nadzorom

Kopilot lahko vpiše nalet vodje letala ves čas letenja v vlogi
vodje letala pod nadzorom (PICUS), ko je uspešno opravil
vse zahtevane naloge in dolžnosti vodje letala in če posredo-
vanje vodje letala zaradi ogrožanja varnosti med letom ni bilo
potrebno.

(d) Vpogled v dnevnik (knjižico) letenja

(1) Imetnik licence ali imetnik licence pilota-pripravnika mo-
ra pooblaščeni osebi brez kakršnega koli odlašanja omogo-
čiti vpogled v dnevnik (knjižico) letenja na zahtevo pristojne-
ga organa.

(2) Pilot-pripravnik mora na vseh samostojnih preletih
(cross-country flights) imeti pri sebi dnevnik (knjižico) letenja
kot dokaz, da je za prelet ustrezno usposobljen.
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RAZDELEK 1 JAR-FCL 1 Poddel B

PODDEL B - PILOT - PRIPRAVNIK (Letalo)

S5-JAR-FCL 1.085 Zahteve

(a) Pilot-pripravnik mora izpolnjevati zahteve, ki jih določi
pristojni organ (URSCL) države, v kateri se namerava uspo-
sabljati. S predpisanimi zahtevami mora pristojni organ (UR-
SCL) zagotoviti, da pridobljeni privilegiji pilotom-pripravni-
kom ne bodo dopuščali nobene možnosti, da bi ogrožali
varnost med letenjem.

(b) Pilot-pripravnik ne sme izvajati samostojnega letenja brez
odobritve instruktorja letenja.

S5-JAR-FCL 1.090 Najnižja starostna meja

Pred prvim samostojnim letom mora pilot-pripravnik dopolni-
ti najmanj 16 let.

S5-JAR-FCL 1.095 Zdravstvena sposobnost

Pilot-pripravnik ne sme izvajati samostojnega letenja, če ni-
ma veljavnega zdravniškega spričevala 1. ali 2. razreda.

RAZDELEK 1 JAR-FCL 1 Poddel C

PODDEL C - LICENCA ZASEBNEGA (ŠPORTNEGA)
PILOTA LETALA - ppl(a)

S5-JAR-FCL 1.100 Najnižja starostna meja

Kandidat za pridobitev licence zasebnega (športnega) pilota
letala ne sme biti mlajši od 17 let.

S5-JAR-FCL 1.105 Zdravstvena sposobnost

Kandidat za pridobitev licence zasebnega (športnega) pilota
letala (v nadaljevanju: licenca PPL(A)) in imetnik, ki želi uve-
ljavljati privilegije iz licence, mora imeti veljavno zdravniško
spričevalo 1. ali 2. razreda.

S5-JAR-FCL 1.110 Privilegiji in pogoji

(a) Privilegiji. Ob upoštevanju vseh ostalih pogojev, določe-
nih v JAR, privilegiji iz licence PPL(A) omogočajo imetniku
takšne licence, da opravlja naloge vodje letala ali kopilota v
katerem koli letalu, za katerega je usposobljen, vendar ne
sme pilotirati letal med leti, za katere prejme plačilo ali
kakršno koli nadomestilo.

(b) Pogoji

(1) Kandidat za licenco PPL(A), ki je izpolnil pogoje, določe-
ne v S5-JAR-FCL 1.100, 1.105, 1.120 (a) in (b), 1.125
1.130 in 1.135, je s tem izpolnil tudi zahteve za pridobitev
licence PPL(A) in zahteve za vpis ratinga za razred/tip tiste-
ga letala, s katerim je preverjanje praktične usposobljenosti
potekalo.

(2) Če imetnik licence namerava uveljavljati privilegije iz licen-
ce ponoči, mora izpolniti zahteve iz S5-JAR-FCL 1.125 (c).

S5-JAR-FCL 1.115 Rating za posebne namene

V povezavi z licenco PPL(A) lahko pristojni organ (URSCL)
ali druge države članice JAA v skladu s svojimi zahtevami
določi ratinge za posebne namene (npr. letenje v IMC pogo-
jih, vleka, akrobatsko letenje, spuščanje padalcev itd.), ki se
lahko uporabljajo izključno v zračnem prostoru zadevne dr-
žave. Za uporabo takšnega ratinga v zračnem prostoru dru-
ge države članice JAA se zahteva predhodno soglasje držav,
kjer bo letenje potekalo.

S5-JAR-FCL 1.120 Upoštevanje/priznavanje izkušenj
in naleta

Kandidat za pridobitev licence zasebnega (športnega) pilota
PPL(A) mora v vlogi pilota letala naleteti vsaj 45 ur. Od
skupnega časa jih lahko 5 ur naleti na napravah za poučeva-
nje navigacijskih postopkov (FNPT) ali v simulatorju letenja.
Imetnikom pilotskih licenc je mogoče pri pridobivanju pogo-
jev za izdajo licence upoštevati 10 % njihovega skupnega
naleta, opravljenega v vlogi vodje spodaj navedenih zrako-
plovov, vendar priznani nalet ne sme biti večji od 10 ur:

(i) helikopterji,

(ii) ultralahki helikopterji,

(iii) giroplani

(iv) ultralahka letala z nepremičnimi krili, ki jih je mogoče
upravljati oziroma krmiliti s pomočjo treh premičnih aerodi-
namičnih površin,

(v) jadralna letala, jadralna letala s pomožnim motorjem ali
jadralna letala, ki lahko vzletijo brez dodatne pomoči.

S5-JAR-FCL 1.125 Tečaji usposabljanja
(Glej Dodatke 1, 2 in 3 k S5-JAR-FCL 1.125)
(Glej AMC FCL 1.125)

(a) Splošno. Kandidat za pridobitev licence zasebnega
(športnega) pilota letala PPL(A) mora v organizaciji za šola-
nje letenja (FTO) ali v drugi registrirani letalski šoli zaključiti
predpisano usposabljanje, ki je v skladu z učnim progra-
mom, določenim v Dodatku 1 k S5-JAR-FCL 1.125. Zahte-
ve v zvezi z registracijo so določene v Dodatkih 2 in 3 k
S5-JAR-FCL 1.125.

(b) Usposabljanje v letenju. Kandidat za pridobitev licence
mora z letali, za katere je Slovenija ali druga država članica
JAA izdala ali sprejela spričevalo o plovnosti, naleteti vsaj 25
ur z instruktorjemin opraviti vsaj 10 ur samostojnega letenja
pod nadzorom. Samostojno letenje pod nadzorom mora vklju-
čevati najmanj 5 ur samostojnega preleta (cross country
flight), od tega mora biti vsaj en prelet daljši od 270 km (150
NM). Na tem preletu mora kandidat pristati in se popolnoma
zaustaviti na dveh letališčih, ki nista letališči vzleta. Če se pri
kandidatu v skladu z S5-JAR-FCL 1.120 prizna/upošteva
nalet v vlogi vodje letala na drugem zrakoplovu, je mogoče
število ur zahtevanega letenja z instruktorjem zmanjšati, ven-
dar nalet z instruktorjem ne sme biti manjši od 20 ur.

(c) Usposobljenost za nočno letenje. Če namerava kandi-
dat privilegije iz licence uveljavljati ponoči, mora z letalom
ponoči naleteti najmanj 5 ur. V okviru predpisanega naleta
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mora 3 urenaleteti z instruktorjem, vključno z najmanj enour-
nim preletom (cross country navigation) in opraviti pet
samostojnih vzletov ter pristankov s popolno zaustavitvijo.
Takšna usposobljenost bo vpisana v licenco.

S5-JAR-FCL 1.130 Teoretični Izpiti
(Glej Dodatek 1 k S5-JAR-FCL 1.130 in 1.135)

Kandidat za licenco zasebnega (športnega) pilota PPL(A)
mora pristojnemu organu (URSCL) dokazati nivo teoretične-
ga znanja, ki ustreza privilegijem, ki jih imetniku daje licenca
PPL(A). Zahteve in postopki glede izvedbe teoretičnih izpi-
tov so določeni v Dodatku 1 k S5-JAR-FCL 1.130 in 1.135.

S5-JAR-FCL 1.135 Preverjanje praktične usposoblje-
nosti
(Glej Dodatek 1 k S5-JAR-FCL 1.130 in 1.135, Dodatek 2
k S5-JAR-FCL 1.135 in Dodatka 1 ter 3 k S5-JAR-FCL
1.240)

Kandidat za licenco PPL(A) mora dokazati svojo usposoblje-
nost, da kot vodja letala izvrši predpisane postopke in vaje,
ki so opisani v Dodatku 1 k S5-JAR-FCL 1.130 in 1.135, v
Dodatku 2 k S5-JAR-FCL 1.135 za enomotorna letala in v
Dodatkih 1 ter 3 k S5-JAR-FCL 1.240 za letala z več motor-
ji. Nivo usposobljenosti mora ustrezati privilegijem iz licence
PPL(A). Preverjanje praktične usposobljenosti mora kandi-
dat opraviti v roku 6 mesecev po zaključku praktičnega
usposabljanja v letenju (glej S5-JAR-FCL 1.125(a)).

RAZDELEK 1 JAR-FCL 1 Poddel D

PODDEL D - LICENCA POKLICNEGA PILOTA LetalA -
cpl(a)

S5-JAR-FCL 1.140 Najnižja starostna meja

Kandidat za licenco poklicnega pilota letala ne sme biti
mlajši od 18 let.

S5-JAR-FCL 1.145 Zdravstvena sposobnost

Kandidat za licenco poklicnega pilota letala (v nadaljevanju:
licenca CPL(A)) in imetnik, ki želi uveljavljati privilegije iz licen-
ce, mora imeti veljavno zdravniško spričevalo 1. razreda.

S5-JAR-FCL 1.150 Privilegiji in pogoji

(a) Privilegiji. Ob upoštevanju vseh ostalih pogojev, določe-
nih v JAR, privilegiji iz licence CPL(A) omogočajo imetniku
takšne licence, da:

(1) uveljavlja vse privilegije iz licence zasebnega (športnega)
pilota letala (PPL(A));

(2) opravlja naloge vodje letala ali kopilota med leti, ki ne
sodijo v komercialni zračni prevoz;

(3) opravlja naloge vodje letala v komercialnem zračnem pre-
vozu na letalih s certifikatom tipa, ki zahteva enega pilota,

(4) opravlja naloge kopilota v komercialnem zračnem prevo-
zu.

(b) Pogoji. Kandidat za licenco CPL(A), ki je izpolnil pogoje,
določene v S5-JAR-FCL1.140, 1.145 in 1.155 do 1.170,
je s tem izpolnil tudi zahteve za pridobitev licence CPL(A) in
vpis ratinga za razred/tip letala, na katerem je preverjanje
praktične usposobljenosti potekalo, ter zahteve za vpis ra-
tinga za instrumentalno letenje, če je hkrati opravil tudi uspo-
sabljanje in preverjanje za rating za instrumentalno letenje.

S5-JAR-FCL 1.155 Upoštevanje/priznavanje izkušenj
(Glej Dodatek 1 k S5-JAR-FCL 1.160 in 1.165(a)(1) do (3)
(Glej AMC FCL 1.160 & 1.165(a)(1) do (3))

(a) Integrirano – združeno usposabljanje

(1) Izkušnje. Kandidat za licenco CPL(A), ki je redno pri-
sostvoval tečaju integriranega usposabljanja v letenju in ga
zaključil, mora na letalih, za katera je Slovenija ali ena od
držav članic JAA izdala ali sprejela spričevalo o plovnosti,
naleteti najmanj 150 ur.

(2) Upoštevanje/priznavanje naleta. Od skupaj 150 ur za-
htevanega naleta je mogoče priznati:

(i) do 20 ur letenja v helikopterjih in/ali v motoriziranih jadral-
nih letalih; in

(ii) do 10 ur instrumentalnega letenja v simulatorju ali na
napravah za poučevanje navigacijskih postopkov (FNPT).

(b) Modularno-postopno usposabljanje

(1) Izkušnje. Kandidatza pridobitev licence CPL(A), ki ni
zaključil tečaja integriranega usposabljanje v letenju, mora
kot pilot letal, za katera je Slovenija ali ena od držav članic
JAA izdala ali sprejela spričevalo o plovnosti, naleteti naj-
manj 200 ur.

(2) Upoštevanje. Od skupnih 200 ur zahtevanega naleta je
mogoče priznati:

(i) do 10 ur instrumentalnega letenja v simulatorju ali na
napravah za poučevanje navigacijskih postopkov (FNPT); in

(ii) do 30 ur naleta v vlogi vodje letala imetniku licence
zasebnega (športnega) pilota helikopterja (PPL(H)); ali

(iii) do 100 ur naleta v vlogi vodje letala imetniku z licenco
poklicnega pilota helikopterja (CPL(H)) v letenju s helikop-
terji; ali

(iv) do 30 ur v vlogi vodje letala pri letenju z motoriziranimi
jadralnimi letali ali jadralnimi letali.

(c) Nalet.
(1) Kandidat mora med integriranim usposabljanjem naleteti
150 ur z letali, ki jih organizacija za šolanje letenja uporablja
za usposabljanje, od tega 70 ur v vlogi vodje letala, kot je to
določeno v Dodatku 1 k določbam S5-JAR-FCL 1.160 in
1.165(a)(1) do (3) in v AMC FCL 1.160 in 1.165(a)(1), (2)
in (3);

Kandidat, ki se usposablja na modularnem tečaju, mora na
letalih, ki jih organizacija za šolanje letenja uporablja za
usposabljanje, naleteti 200 ur, od tega najmanj 100 ur v
vlogi vodje letala, kot je to določeno v Dodatku 1 k zahtevam
S5-JAR-FCL 1.160 in 1.165(a)(1) do (3) in v AMC FCL
1.160 in 1.165(a)(1), (2) in (3);
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Poleg tega mora kandidat med integriranim ali modularnim
usposabljanjem opraviti:

(2) 20 ur preletov (cross-country flight time) v vlogi vodje
letala. En prelet mora biti daljši od 540 km (300 NM), na
tem preletu pa mora kandidat pristati in se popolnoma zau-
staviti na dveh letališčih, ki nista letališči vzleta;

(3) 10 ur usposabljanja instrumentalnega letenja (instru-
ment instruction time), od tega je lahko največ 5 ur v
simulatorju in/ali na napravah za poučevanje navigacijskih
postopkov;

(4) 5 ur nočnega letenja, kot je to določeno v S5-JAR-FCL
1.165(b).

S5-JAR-FCL 1.160 Teoretično znanje
(Glej Dodatek 1 k S5-JAR-FCL 1.160 in 1.165(a)(1) do (4)
(Glej AMC FCL 1.160 & 1.165(a)(1) do (3))

(a) Tečaj. Kandidat za licenco CPL(A) mora opraviti teoretič-
ni tečaj po odobrenem programu v registrirani organizaciji za
šolanje letenja (FTO) ali v registrirani organizaciji, ki je name-
njena zlasti teoretičnemu usposabljanju. Tečaj mora poteka-
ti skupaj s praktičnim usposabljanjem v letenju, kot to dolo-
ča S5-JAR-FCL 1.165.

(b) Izpiti. Kandidat za licenco CPL(A) mora dokazati nivo
znanja, ki ustreza privilegijem iz licence CPL(A), in izpolniti
zahteve, določene v S5-JAR-FCL Poddel J.

(c) Kandidat, ki je opravil integrirano usposabljanje, mora
dokazati najmanj nivo znanja, ki se zahteva na tem tečaju in
je določen v Dodatku 1 k S5-JAR-FCL 1.160 ter 1.165(a)(1)
do (3).

S5-JAR-FCL 1.165 Usposabljanje v letenju
(Glej Dodatek 1 k S5-JAR-FCL 1.160 in 1.165 (a)(1) do (4)
in
AMC FCL 1.160 in 1.165 (a)(1) do (4))

(a) Tečaj. Kandidat za licenco CPL(A) mora v registrirani
organizaciji za šolanje letenja opraviti integrirano ali modu-
larno usposabljanje po odobrenem programu z letali, za
katera je Slovenija ali druga država članica JAA izdala ali
sprejela spričevalo o plovnosti. Usposabljanje v letenju mora
potekati skupaj z ustreznim teoretičnim tečajem. Podrobno-
sti o:

(1) tečaju integriranega usposabljanja za licenco ATPL(A) so
določene v Dodatku 1 k S5-JAR-FCL 1.160 in 1.165(a)(1)
in AMC FCL 1.160 ter 1.165(a)(1);

(2) tečaju integriranega usposabljanja za licenco in rating
CPL(A)/IR so določene v Dodatku 1 k S5-JAR-FCL 1.160
in 1.165(a)(2) in AMC FCL 1.160 ter 1.165(a)(2);

(3) tečaju integriranega usposabljanja za licenco CPL(A) so
določene v Dodatku 1 k S5-JAR-FCL 1.160 in 1.165(a)(3)
in AMC FCL 1.160 ter 1.165(a)(3);

(4) tečaju modularnega usposabljanja za licenco CPL(A) so
določene v Dodatku 1 k S5-JAR-FCL 1.160 in 1.165(a)(4)
in AMC FCL 1.160 ter 1.165(a)(4).

(b) Usposabljanje za letenje ponoči. Kandidat, ki želi leteti
ponoči, mora skupaj naleteti vsaj pet ur ponoči. Najmanj tri
ure mora leteti z instruktorjem in z njim opraviti vsaj enourni
prelet (cross-country flight). Prav tako mora opraviti pet sa-
mostojnih vzletov in pet pristankov s popolno zaustavitvijo.

S5-JAR-FCL 1.170 Praktična usposobljenost
(Glej Dodatka1 in 2 k S5-JAR-FCL 1.170)

Kandidat za licenco CPL(A) mora dokazati, da je zmožen v
vlogi vodje letala izvršiti predpisane postopke in vaje, določe-
ne v Dodatkih 1 in 2 k S5-JAR-FCL 1.170. Nivo usposoblje-
nosti mora ustrezati privilegijem iz licence CPL(A). Kandidat,
ki je opravil tečaj integriranega usposabljanja, mora prikazati
nivo usposobljenosti, ki se zahteva po opravljenem tečaju in
je določen v Dodatku 1 k S5-JAR-FCL 1.160 in 1.165(a)(1)
do (3) in v AMC FCL 1.160 in 1.165(1), (2) in (3).

RAZDELEK 1 S5-JAR-FCL 1 Poddel E

PODDEL E - RATING ZA INSTRUMENTALNO LETENJE
(Letalo) - IR(A)

S5-JAR-FCL 1.175 Okoliščine, v katerih se zahteva ra-
ting za instrumentalno letenje (IR(A))

(a) Razen v času preverjanja praktične usposobljenosti ali pri
letenju z instruktorjem imetnik pilotske licence ne sme izva-
jati nalog pilota letala, ki leti po pravilih instrumentalnega
letenja (IFR), če nima veljavnega ratinga za instrumentalno
letenje, ki ustreza kategoriji letala (v nadaljevanju: IR), ki je
izdan v skladu z zahtevami S5-JAR-FCL.

(b) V Sloveniji in v drugih državah članica JAA, kjer je letenje
po pravilih IFR dovoljeno v določenih okoliščinah (npr. po-
noči), lahko imetnik pilotske licence leti po pravilih IFR, če
je ustrezno usposobljen glede na okoliščine, zračni prostor
in glede pogojev letenja, v katerih se let odvija. Imetnik
licence brez veljavnega ratinga za instrumentalno letenje
IR(A), kateremu država izdaje dovoljuje letenje v pogojih, ki
ne ustrezajo metereološkim pogojem za vizualno letenje
(VMC), lahko v skladu z nacionalnimi predpisi izkoristi privi-
legije iz takšnega pooblastila le v zračnem prostoru države,
ki je licenco izdala.

S5-JAR-FCL 1.180 Privilegiji in pogoji

(a) Privilegiji.

(1) Ob upoštevanju znižanj/omejitev privilegijev iz ratinga,
določenih v Dodatkih 1 in 2 k S5-JAR-FCL 1.210 in ki
nastanejo, če je med preverjanjem praktične usposobljeno-
sti za izdajo ratinga, na zahtevo kandidata ali iz drugih razlo-
gov, potrebna aktivna prisotnost dodatnega pilota (npr. iz-
praševalca) v vlogi kopilota (omejitev IR(A) samo za letenje v
veččlanski posadki), ter ob upoštevanju ostalih pogojev,
določenih v JAR, privilegiji iz ratinga za instrumentalno lete-
nje z večmotornimi letali omogočajo imetniku takšnega ratin-
ga pilotiranje eno in večmotornih letal po pravilih instrumen-
talnega letenja (IFR), če znaša najnižja višina odločitve (DH)
60 m (200 čevljev). Po nadaljnjem usposabljanju in prever-
janju lahko pristojni organ (URSCL) v skladu z S5-JAR-OPS,
s 6. odstavkom AMC FCL 1.250(2) in s 6. razdelkom Do-
datka 2 k S5-JAR-FCL 1.240 odobri višine odločitve, ki so
nižje od 60 m (200 čevljev).
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(2) Če imetnik izpolni pogoje glede preverjanja praktične
usposobljenosti, ki so določeni v Dodatkih 1 in 2 k
S5-JAR-FCL 1.210, in ostale pogoje, določene v JAR, lah-
ko izkorišča samo privilegije iz ratinga za instrumentalno
letenje na enomotornih letalih po pravilih IFR do najnižje
višine odločitve (DH) 60 m (200 čevljev).

(b) Pogoji. Kandidat, ki je izpolnil pogoje, določene v
S5-JAR-FCL 1.185 do 1.210, je s tem izpolnil pogoje za
izdajo ratinga za instrumentalno letenje na letalih (IR(A)).

S5-JAR-FCL 1.185 Veljavnost, podaljšanje in obnova

(a) Rating za instrumentalno letenje (IR(A)) velja eno leto. Za
podaljšanje veljavnosti ratinga z večmotornimi letali mora
njegov imetnik izpolniti zahteve v instrumentalnem letenju, ki
so določene v S5-JAR-FCL 1.245(b)(3). To lahko izvrši v
simulatorju letenja ali na napravi za poučevanje navigacijskih
postopkov (FNPT II). V primeru podaljšanja ratinga za instru-
mentalno letenje z enomotornimi letali mora imetnik takšne-
ga ratinga opraviti preverjanje praktične usposobljenost in
strokovnosti, določeno v Dodatkih 1 in 2 k zahtevi
S5-JAR-FCL 1.210, razen Razdelka 6.

(b) Če ima imetnik ratinga za instrumentalno letenje velja-
ven rating, ki mu dovoljuje letenje na letalih, ki jih upravlja
samo en pilot, se podaljša veljavnost ratinga bodisi med
instrumentalnim letenjem v veččlanski posadki bodisi med
leti, ko je edini pilot v letalu. Če je rating za instrumentalno
letenje omejen le na letenje v veččlanski posadki, je treba
njegovo veljavnost podaljšati med leti v veččlanski posad-
ki.

(c) Pri obnovi ratinga mora njegov imetnik izpolniti zgoraj
navedene zahteve in vse dodatne zahteve, ki jih določi pri-
stojni organ (URSCL).

(d) Imetnik ratinga za instrumentalno letenje, ki želi rating
obnoviti, mora ponovno opraviti predpisane teoretične izpi-
te, če privilegijev ni uveljavljal več kot sedem let od datuma
prvega vpisa ali zadnjega podaljšanja.

S5-JAR-FCL 1.190 Izkušnje

Kandidat za pridobitev ratinga za instrumentalno letenje
(IR(A)) mora imeti licenco zasebnega (športnega) pilota leta-
la (PPL(A)) z vpisanim pooblastilom za nočno letenje oziro-
ma licenco poklicnega pilota letala (CPL(A)). Poleg tega
mora v vlogi vodje letala z letali ali s helikopterji opraviti
najmanj 50 ur preletov (cross-country flight time), od kate-
rih mora najmanj 10 ur opraviti z letali.

S5-JAR-FCL 1.195 Teoretično znanje

(a) Kandidat za pridobitev ratinga za instrumentalno letenje
(IR(A)) mora opraviti teoretični tečaj po odobrenem progra-
mu v registrirani organizaciji za šolanje letenja ali v registrira-
ni organizaciji, ki je namenjena zlasti teoretičnemu usposab-
ljanju kot to določa Dodatek 1 k S5-JAR-FCL 1.055, ki se
nanaša zgolj na šolanje teoretičnega znanja. Če je mogoče,
mora tečaj potekati hkrati s praktičnim usposabljanjem v
letenju.

(b) Kandidat mora dokazati nivo znanja, ki ustreza privilegi-
jem iz ratinga (IR(A)), in izpolniti zahteve, določene v
S5-JAR-FCL Poddel J.

S5-JAR-FCL 1.200 Raba angleškega jezika
(Glej Dodatek 1 k JAR-FCL 1.200)

Kandidat za IR(A) mora dokazati zmožnost, da uporablja
angleški jezik, kot to določa Dodatek 1 k S5-JAR-FCL
1.200.

S5-JAR-FCL 1.205 Usposabljanje v letenju
(Glej Dodatek 1 k S5-JAR-FCL 1.205)

Kandidat za pridobitev ratinga za instrumentalno letenje
(IR(A)) se mora udeležiti integriranega tečaja letenja, ki vklju-
čuje usposabljanje za izdajo ratinga IR(A) (glej S5-JAR-FCL
1.165), oziroma opraviti modularni tečaj po odobrenem pro-
gramu, ki je določen v Dodatku 1 k S5-JAR-FCL 1.205. Če
je kandidat imetnik ratinga za instrumentalno letenje s heli-
kopterji (IR(H)), je mogoče skupno število ur, ki se zahtevajo
pri usposabljanju za pridobitev ratinga in jih določa Dodatek
1 k zahtevi S5-JAR-FCL 1.205, znižati za največ 10 ur na
enomotornih ali večmotornih letalih, glede na okoliščine.

S5-JAR-FCL 1.210 Praktična usposobljenost
(Glej Dodatka1 in 2 k S5-JAR-FCL 1.210)

(a) Splošno. Kandidat za pridobitev instrumentalnega ratin-
ga (IR(A)) mora dokazati, da je sposoben izvršiti postopke in
vaje, ki so določeni v Dodatkih 1 in 2 k S5-JAR-FCL 1.210.
Nivo usposobljenosti mora ustrezati privilegijem iz ratinga za
IR(A).

(b) Večmotorna letala. Preverjanje praktične usposobljeno-
sti za instrumentalno letenje na večmotornih letalih mora
potekati na večmotornih letalih.

Kandidat, ki želi pridobiti rating za tip/razred letala, na kate-
rem je preverjanje potekalo, mora izpolniti tudi zahteve, ki so
določene v S5-JAR-FCL 1.262.

(c) Enomotorna letala. Preverjanje praktične usposobljenosti
za instrumentalno letenje na enomotornih letalih mora poteka-
ti na enomotornih letalih. Na takem izpitu se lahko uporablja
tudi večmotorno letalo, pri katerem je os potiska identična z
vzdolžno osjo letala (centerline thrust aeroplane).

RAZDELEK 1 S5-JAR-FCL 1 Poddel F

PODDEL F - RATING ZA TIP/RAZRED (Letalo)

S5-JAR-FCL 1.215 Rating za razred (Letalo)
(Glej AMC FCL 1.215)

(a) Razdelitev. Imetnik licence, ki želi uveljavljati privilegije iz
licence, mora imeti vpisane veljavne ratinge za letenje na
določenem razredu letal, ki zahtevajo enega pilota, če za
posamezno letalo ni predpisan rating za tip. Veljaven rating
za razred se zahteva za:

(1) vsa enomotorna letala z batnim motorjem (kopenska
letala);
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(2) vsa enomotorna letala z batnim motorjem (vodna letala);

(3) vsa motorizirana jadralna letala;

(4) letala vsakega proizvajalca enomotornih turbopropeler-
skih letal (kopenska letala);

(5) letala vsakega proizvajalca enomotornih turbopropeler-
skih letal (vodna letala);

(6) vsa večmotorna letala z batnimi motorji (kopenska letala);
in

(7) vsa večmotorna letala z batnimi motorji (vodna letala);

(b) Seznam. Ratingi za določen razred letal bodo izdani v
skladu s seznamom ratingov za razred. Če namerava imetnik
veljavnega ratinga leteti z drugo vrsto ali različico letala zno-
traj določenega razreda letal, mora opraviti ustrezno uspo-
sabljanje glede spoznavanja vrste ali različice letal in razlik
med njimi (glej AMC FCL 1.215).

(c) Izdaja, podaljšanje in obnove ratingov za razrede vodnih
letal so v pristojnosti pristojnega organa (URSCL).

S5-JAR-FCL 1.220 Rating za tip (Letalo)
(Glej AMC FCL 1.220)

(a) Merila. Pri določitvi posebnih ratingov za tip letal, ki niso
navedena v S5-JAR-FCL 1.215, je potrebno upoštevati na-
slednja merila:

(1) potrdilo o plovnosti tipa letala;

(2) operativne lastnosti letala;

(3) certifikat tipa, ki določa potrebno število članov letalske
posadke.

(4) nivo tehnologije.

(b) Razdelitev. Rating za tip letala se določi za:

(1) vsak tip letala z veččlansko letalsko posadko; ali

(2) vsak tip večmotornega letala s turbopropelerskimi ali
turboreaktivnimi motorji, ki zahteva enega pilota; ali

(3) vsak tip enomotornega letala s turboreaktivnim motor-
jem, ki zahteva enega pilota; ali

(4) katerikoli drug tip letal, kadar tako odloči pristojni organ
(URSCL), če meni, da je to potrebno.

(c) Seznam. Ratingi za določene tipe letal se izdajajo v
skladu s seznamom ratingov za tipe, kot je določeno v AMC
FCL 1.220.

S5-JAR-FCL 1.225 Okoliščine, v katerih se zahteva ra-
ting za tip ali razred letal

Imetnik pilotske licence, ki nima veljavnega in ustreznega ratin-
ga za določen razred ali tip letal, ne sme izvajati nobenih nalog
pilota letala, razen v času preverjanja praktične usposobljenosti
ali med usposabljanjem z instruktorjem. Pri izdaji ratinga za

določen razred ali tip letal je potrebno vpisati v licenco poleg
ratinga tudi morebitne omejitve privilegijev, ki imetnika omejuje-
jo le na izvajanje nalog kopilota, ali kakršne koli druge omejitve,
za katere je tako dogovorjeno v okviru JAA.

S5-JAR-FCL 1.230 Posebno pooblastilo glede ratinga
za tip ali razred

Pristojni organ (URSCL) lahko imetniku licence namesto
ratinga za razred ali tip v skladu z S5-JAR-FCL 1.225 izda
posebno pisno pooblastilo v primeru določenih nekomerci-
alnih letov v posebne namene, kot so na primer testni leti.
Veljavnost takšnega pooblastila je omejena na čas, ki je
potreben za izvršitev take naloge.

S5-JAR-FCL 1.235 Rating za tip in razred - privilegiji,
število in različice
(Glej AMC FCL 1.215 and AMC FCL 1.220)

(a) Privilegiji. Ob upoštevanju odstavkov (b) in (c) zahteve
1.215 privilegiji iz ratinga za razred ali tip letal omogočajo
njegovemu imetniku, da upravlja letalo tistega razreda ali
tipa, za katerega je opravil rating.

(b) Število ratingov za tip/razred. S5-JAR-FCL ne omejuje
števila veljavnih ratingov, ki jih ima lahko imetnik istočasno.
Vendar pa S5-JAR-OPS lahko omeji število ratingov, ki jih
sme njihov imetnik izvajati istočasno.

(c) Različice. Če imetnik veljavnega ratinga za določeno razli-
čico letala v okviru veljavnega ratinga za tip ni letel v obdobju
dveh let po opravljenem usposabljanju v razlikah, mora opra-
viti nadaljnje usposabljanje na področju razlik ali preverjanje
praktične usposobljenosti in strokovnosti na tej različici.

(1) Za usposabljanje na področju razlik se zahteva dodatno
znanje in usposabljanje na simulatorju, ustrezni napravi za
poučevanje navigacijskih postopkov ali na letalu.

Usposabljanje na področju razlik je potrebno vpisati v dnev-
nik (knjižico) letenja ali drug enakovreden dokument. Vpisa
mora s svojim podpisom potrditi instruktor letenja za pridobi-
tev ratinga za razred/tip letala ali simulatorski instruktor ozi-
roma instruktor letenja, kar pač ustreza okoliščinam.

(2) Za usposabljanje glede spoznavanja vrste ali različice
letala se zahteva dodatno znanje.

S5-JAR-FCL 1.240 Rating za tip in razred letal - zahteve
(Glej Dodatke 1 do 3 k S5-JAR-FCL 1.240)

(a) Splošno

(1) Kandidat za pridobitev ratinga za tip letala, ki zahteva več
pilotov, mora izpolniti zahteve v zvezi z ratingi za tip, ki so
določene v S5-JAR-FCL 1.250, 1.261 in 1.262;

(2) Kandidat za pridobitev ratinga za tip letala, ki zahteva le
enega pilota, mora izpolniti zahteve, ki so določene v
S5-JAR-FCL 1.255, 1.261 in 1.262; in

(3) Kandidat za pridobitev ratinga za razred letala mora izpol-
niti zahteve, ki so določene v S5-JAR-FCL 1.260, 1.261 in
1.262.
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(4) Celotno usposabljanje, vključno s preverjanjem praktič-
ne usposobljenosti, mora biti končano v 6 mesecih.

(b) Preverjanje praktičneusposobljenosti

(1) Vsebina preverjanja praktične usposobljenosti za rating
za večmotorna letala, ki zahtevajo več pilotov, razdeljena na
posamezne sekcije, je določena v Dodatkih 1 in 2 k
S5-JAR-FCL 1.240; in

(2) Vsebina preverjanja praktične usposobljenosti za rating
za večmotorna letala, ki zahtevajo enega pilota in za enomo-
torna letala, razdeljena na posamezne sekcije, je določena v
Dodatkih 1 in 3 k S5-JAR-FCL 1.240.

Kandidat, ki je oddal prošnjo za izpit za vpis ratinga, mora
izpit v celoti (vključno z vsemi elementi praktičnega dela
izpita) opraviti v šestih koledarskih mesecih od datuma, ko
pristojni organ (URSCL) prejme vlogo.

S5-JAR-FCL 1.245 Ratingi za tip in razred - veljavnost,
podaljšanje veljavnosti in obnova
(Glej Dodatke 1 do 3 k S5-JAR-FCL 1.240)

(a) Ratingi za tip in ratingi za razred za večmotorna letala
- Veljavnost. Ratingi za tip in ratingi za razred za večmotorna
letala veljajo eno leto od datuma izdaje oziroma od datuma
preteka veljavnosti, če je bil rating podaljšan še v obdobju
veljavnosti.

(b) Ratingi za tip in ratingi za razred za večmotorna letala
- Podaljšanje veljavnosti. Če želi imetnik veljavnega ratinga
za tip in ratinga za razred za večmotorna letala podaljšati
veljavnost ratinga, mora:

(1) opraviti preverjanje strokovnosti v skladu z Dodatkom 1 k
S5-JAR-FCL 1.240 na ustreznem tipu ali razredu letala v
obdobju treh mesecev pred pretekom veljavnosti ratinga; in

(2) opraviti vsaj deset preletov v obdobju veljavnosti ustrez-
nega ratinga ali najmanj en prelet z izpraševalcem kot pilot
na določenem tipu ali razredu (Prelet v tej zvezi pomeni
celoten let, ki vključuje vzlet, odlet, križarjenje, ki ni krajše
od 15 minut, prihod, prilet in pristanek);

(3) če ima imetnik tudi veljaven rating za instrumentalno
letenje (IR(A) se podaljšanje tega ratinga praviloma opravi
skupaj s preverjanjem strokovnosti v skladu z Dodatkom 1 k
zahtevam S5-JAR-FCL 1.240 in 1.295.

(c) Rating za razred za enomotorna letala, ki zahtevajo
enega pilota - Veljavnost in podaljšanje veljavnosti. Ra-
ting za razred za enomotorna letala, ki zahtevajo enega
pilota, veljajo dve leti.

(1) Vsi ratingi za razred za enomotorna letala z batnimi
motorji (kopenska letala) in vsi ratingi za motorizirana
jadralna letala - Podaljšanje veljavnosti. Če kandidat želi
podaljšati veljavnosti ratinga za razred za enomotorna letala
z batnimi motorji (kopenska letala), ki zahtevajo enega pilo-
ta, in/ali ratinga za razred za motorizirana jadralna letala,
mora z enomotornim letalom z batnim motorjen (kopensko
letalo) in/ali z motoriziranim jadralnim letalom:

(i) v treh mesecih pred datumom preteka veljavnosti ratinga
opraviti preverjanje strokovnosti s pooblaščenim izpraševal-

cem bodisi na enomotornem letalu z batnim motorjem (ko-
pensko letalo) ali na motoriziranem jadralnem letalu; ali

(ii) v zadnjih 12 mesecih pred pretekom veljavnosti:

(A) naleteti najmanj 12 ur, ki vključujejo 6 ur letenja v vlogi
vodje letala, in opraviti 12 vzletov ter 12 pristankov; in

(B) opraviti šolski let, ki traja najmanj 1 uro z instruktorjem
letenja. Takšen let je mogoče nadomestiti s kakršnim koli
drugim načinom preverjanja strokovnosti ali praktične uspo-
sobljenosti za rating za določen razred ali tip.

(2) Enomotorna letala s turbopropelerskim motorjem (ko-
penska letala), ki zahtevajo enega pilota - Podaljšanje
veljavnosti. Če kandidat želi podaljšati veljavnost ratinga za
razred za enomotorna turbopropelerska letala (kopenska
letala), mora v treh mesecih pred pretekom veljavnost ratin-
ga opraviti preverjanje strokovnosti s pooblaščenim izpraše-
valcem na letalu ustreznega razreda.

(d) Enomotorna letala z batnim motorjem (vodna letala).
Podaljšanje veljavnosti ratinga za razred enomotornih letal z
batnim motorjem (vodna letala) je v pristojnosti pristojnega
organa (URSCL).

(e) Pretečeni ratingi

(1) Če je veljavnost ratinga za tip ali ratinga za razred za
večmotorna letala pretekla, mora izpolniti zahteve, ki so
navedene v odstavku (b) zgoraj, in opraviti zahtevano dodat-
no usposabljanje, ki ga določi pristojni organ (URSCL). Ra-
ting začne ponovno veljati z dnem, ko je prosilec izpolnil vse
zahteve za obnovo iz tega odstavka.

(2) Če je pretekla veljavnost ratinga za razred za enomotor-
na letala, ki zahtevajo enega pilota, mora kandidat opraviti
preverjanje praktične usposobljenosti, ki je določeno v Do-
datku 3 k S5-JAR-FCL 1.240.

S5-JAR-FCL 1.250 Rating za tip letal, ki zahtevajo več
pilotov - pogoji
(Glej AMC FCL 1.261(d))
(Glej IEM FCL 1.261(d))

(a) Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pred začetkom uspo-
sabljanja za pridobitev prvega ratinga za tip letal, ki za-
htevajo več pilotov. Kandidat mora:

(1) imeti vsaj 100 ur naleta v vlogi vodje letala;

(2) imeti veljaven rating za razred večmotornih letal, vključno
z ratingom za instrumentalno letenje;

(3) imeti potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju za
letenje v veččlanski posadki (MCC). Če je takšno usposab-
ljanje del tečaja za pridobitev ratinga za tip letal (glej
S5-JAR-FCL 1.261 ter 1.262 in AMC FCL 1.261(d) ter IEM
FCL 1.261(d)), ta zahteva ne velja;

(4) izpolniti zahteve, navedene v S5-JAR-FCL 1.285.

(b) Za usposabljanje za dodatne ratinge za tip letal, ki
zahtevajo več pilotov, se zahteva veljaven rating za razred
večmotornih letal, vključno z ratingom za instrumentalno
letenje.
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(c) Nivo teoretičnega znanja, katerega pridobijo imetniki li-
cence zasebnega (športnega) ali poklicnega pilota (PPL(A)
ali CPL(A)) in imetniki ratingov za tipe letal, ki zahtevajo več
pilotov, in ki so izdani v skladu z zahtevami, ki niso v skladu z
zahtevami JAR-FCL, ne more služitikot enakovreden dokaz
o izpolnjevanju zahtev, navedenih v odstavku (4) zgoraj.

S5-JAR-FCL 1.255 Rating za tip letal, ki zahtevajo ene-
ga pilota - pogoji

Zahteve glede izkušenj veljajo samo za letenje na večmotor-
nih letalih.

Kandidat, ki želi pridobiti prvi rating za tip za večmotorno
letalo, ki zahteva enega pilota, mora pred tem v vlogi vodje
letal naleteti vsaj 70 ur.

S5-JAR-FCL 1.260 Rating za razred letal - pogoji

Zahteve glede izkušenj veljajo samo za letenje na večmotor-
nih letalih.

Kandidat, ki želi pridobiti rating za razred za večmotorna
letala, ki zahtevajo enega pilota, mora pred tem kot vodja
letala naleteti vsaj 70 ur.

S5-JAR-FCL 1.261Rating za tip in razred - teoretično
usposabljanje in praktično usposabljanje v letenju
(Glej Dodatek 1 k S5-JAR-FCL 1.261(a) in AMC FCL
1.261(a))
(Glej Dodatke 1, 2 in 3 k S5-JAR-FCL 1.240)
(Glej Dodatek 2 k S5-JAR-FCL 1.055)
(Gle AMC FCL 1.261(c)(2))
(Glej AMC FCL 1.261(d) in IEM FCL 1.261(d)).

(a) Zahteve glede teoretičnega usposabljanja in preverja-
nja

(1) Kandidat, ki želi pridobiti rating za razred ali tip za eno- ali
večmotorna letala, mora zaključiti zahtevano teoretično uspo-
sabljanje (glej Dodatek 1 k S5-JAR-FCL 1.261(a) in AMC
FCL 1.261(a)) in dokazati nivo znanja, ki se zahteva za varno
upravljanje zadevnega tipa letal.

(2) Velja samo za večmotorna letala. Kandidat, ki želi
pridobiti rating za razred za večmotorna letala, ki zahtevajo
enega pilota, mora pred tem opraviti najmanj 7 ur teoretič-
nega usposabljanja na področju operacije večmotornih le-
tal.

(b) Praktično usposabljanje v letenju

(1) Kandidat, ki želi pridobiti rating za razred za eno- ali
večmotorna letala, ki zahtevajo enega pilota, mora pred tem
opraviti tečaj praktičnega usposabljanja v letenju na razredu
ali tipu letala, na katerem bo opravljal preverjanje praktične
usposobljenosti (glej Dodatek 3 k S5-JAR-FCL 1.240).

(2) Velja samo za večmotorna letala. Kandidat, ki želi
pridobiti rating za razred za večmotorna letala, ki zahtevajo
enega pilota, mora pred tem z večmotornim letalom v prisot-
nosti instruktorja letenja opraviti let, ki traja najmanj 2 uri 30
minut v normalnih pogojih. Poleg tega mora opraviti najmanj
3 ure 30 minut usposabljanja z instruktorjem letenja v ne-

normalnih postopkih in postopkih v sili, ki vključujejo po-
stopke pri odpovedih motorjev (asimetrična vleka).

(3) Kandidat, ki želi pridobiti rating za tip za letala, ki zahteva-
jo več pilotov, mora pred tem opraviti tečaj praktičnega
usposabljanja v letenju na tipu letala, na katerem bo opravljal
preverjanje praktične usposobljenosti (glej Dodatek 2 k
S5-JAR-FCL 1.240).

(c) Izvedba tečajev usposabljanja

(1) Tečaje usposabljanja mora izvajati organizacija za šola-
nje letenja (FTO) ali organizacija, ki izvaja usposabljanja za
pridobitev ratinga za določen tip letala (TRTO). Tečaje uspo-
sabljanja lahko izvaja tudi odobrena organizacija, oziroma
odobrena pogodbena organizacija, s katero prevoznik ali
proizvajalec letal sklene ustrezno pogodbo, oziroma v izjem-
nih okoliščinah, posamezen pooblaščeni instruktor.

(2) Vse take tečaje usposabljanja mora odobriti pristojni
organ (URSCL) (glej AMC FCL 1.261(c)(2)). Izvajalci tečajev
usposabljanja morajo izpolnjevati ustrezne zahteve, določe-
ne v Dodatku 2 k S5-JAR-FCL 1.055, ki jih določi pristojni
organ (URSCL).

(3) Tečaje usposabljanja za rating za razred za enomotorna
letala ali za razred motoriziranih jadralnih letal lahko vodi
instruktor letenja (FI) ali instruktor, ki usposablja kandidate
za pridobitev ratinga za razred letal (CRI).

(d) Usposabljanje za letenje v veččlanski posadki (MCC)
(glej tudi S5-JAR-FCL 1.250(a)(3)

(1) Tečaj usposabljanja za letenje v veččlanski posadki je
namenjen:

(i) slušateljem integriranega tečaja za pridobitev licence pro-
metnega pilota (ATP) v skladu z vsebino tečaja (glej Dodatek
1 k S5-JAR-FCL 1.160 in 1.165(a)(1)).

(ii) imetnikom licence poklicnega pilota z ratingom za instru-
mentalno letenje (CPL/IR), ki niso opravili integriranega te-
čaja za pridobitevlicence prometnega pilota, ampak želijo
pridobiti prvi rating za tip za letala, ki zahtevajo več pilotov
(glej S5-JAR-FCL 1.250(a)(3)).

Usposabljanje za letenje v veččlanski posadki (MCC) mora
obsegati najmanj 25 ur teoretičnega usposabljanja vključno
z vajami ter 20 ur praktičnega usposabljanja za letenje v
veččlanski posadki. Slušateljem integriranega tečaja uspo-
sabljanja za pridobitev licence prometnega pilota je mogoče
praktično usposabljanje skrajšati za 5 ur. Praktično uspo-
sabljanje za letenje v veččlanski posadki je mogoče združiti
z usposabljanjem za pridobitev prvega ratinga za tip za leta-
la, ki zahtevajo več pilotov.

(2) Usposabljanje za letenje v veččlanski posadki (MCC)
mora kandidat opraviti v šestih mesecih v registrirani organi-
zaciji za šolanje letenja (FTO), ali organizaciji, ki usposablja
kandidate za pridobitev ratinga za tip letala (TRTO) pod
nadzorom vodje usposabljanja (Head of Training), oziroma
na odobrenem tečaju, ki ga izvaja letalski prevoznik. Pri tem
mora izpolnjevati ustrezne zahteve, določene v Dodatku 2 k
zahtevam S5-JAR-FCL 1.055, ki jih določi pristojni organ
(URSCL). Dodatne podrobnost glede praktičnega usposab-
ljanja za letenje v veččlanski posadki so določene v AMC
FCL 1.261(d) in IEM FCL 1.261(d). Praktično usposablja-
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nje je potrebno izvajati na napravi za poučevanje navigacij-
skih postopkov (FTNP II) ali na simulatorju letenja. Kjer je
praktično usposabljanje za letenje v veččlanski posadki zdru-
ženo z usposabljanjem za pridobitev prvega ratinga za tip za
letala, ki zahtevajo več pilotov, se za praktično usposablja-
nje lahko uporablja simulator letenja ali naprava za poučeva-
nje letenja (FTD) v okviru združenega tečaja, ki ga potrdi
pristojni organ (URSCL).

S5-JAR-FCL 1.262 Rating za tip in razred letal – prak-
tična usposobljenost
(Glej Dodatke 1, 2 in 3 k S5-JAR-FCL 1.240)

(a) Preverjanje praktične usposobljenosti za letenje z le-
tali, ki zahtevajo enega pilota. Kandidat za pridobitev ratin-
ga za razred ali tip za letala, ki zahtevajo enega pilota, mora
dokazati ustrezno usposobljenost, ki se zahteva za varno
letenje na določenem razredu ali tipu letal, kot je določeno v
Dodatkih 1 in 3 k zahtevam S5-JAR-FCL 1.240.

(b) Preverjanje praktične usposobljenosti za letenje z le-
tali, ki zahtevajo več pilotov. Kandidat za pridobitev ratinga
za tip letal, ki zahtevajo več pilotov, mora kot vodja letala ali
kopilot v veččlanski posadki, dokazati ustrezen nivo uspo-
sobljenosti, ki se zahteva za varno letenje z zadevnim tipom
letala, kot je določeno v Dodatkih 1 in 2 k zahtevam
S5-JAR-FCL 1.240.

(c) Letenje v veččlanski posadki (MCC). Po zaključku uspo-
sabljanja za letenje v veččlanski posadki mora kandidat do-
kazati zmožnost, da opravlja naloge pilota v veččlanski po-
sadki.To lahko dokaže na preverjanju praktične usposoblje-
nosti za vpis ratinga za tip letal, ki zahtevajo več pilotov, kot
to določata Dodatka 1 in 2 k S5-JAR-FCL 1.240, ali s
potrdilom o zaključenem usposabljanju za letenje v veččlan-
ski posadki, kot je določeno v Dodatku 1 k AMC FCL
1.261(d).

RAZDELEK 1 S5-JAR-FCL 1 Poddel G

PODDEL G - LICENCA PROMETNEGA PILOTA (Letalo)
- ATPL(A)

S5-JAR-FCL 1.265 Najnižja starostna meja

Kandidat za licenco prometnega pilota letala ne sme biti
mlajši od 21 let.

S5-JAR-FCL 1.270 Zdravstvena sposobnost

Kandidat za licenco prometnega pilota letala (v nadaljevanju:
licenca ATPL(A)) mora imeti veljavno zdravniško spričevalo 1.
razreda. Za uveljavljanje privilegijev iz licence ATPL(A) morajo
imetniki imeti veljavno zdravniško spričevalo 1. razreda.

S5-JAR-FCL 1.275 Privilegiji in pogoji

(a) Privilegiji. Ob upoštevanju vseh ostalih pogojev, določe-
nih v JAR, privilegiji iz licence ATPL(A) omogočajo imetniku
takšne licence:

(1) da uveljavlja vse privilegije iz licence zasebnega (šport-
nega) pilota letala (PPL(A)), iz licence poklicnega pilota leta-

la (CPL(A)) in privilegije iz ratinga za instrumentalno letenje z
letalom (IR(A));

(2) da izvaja naloge vodje letala ali kopilota v kateremkoli
letalu, za katerega je pravilno usposobljen med komercialni-
mi leti v zračnem prometu.

(b) Pogoji. Kandidat za pridobitev licence ATPL(A), ki je
izpolnil pogoje, določene v zahtevah S5-JAR-FCL 1.265,
1.270 in 1.280 do 1.295, je s tem izpolnil zahteve za izdajo
licence ATPL(A) in vpis ratinga za tisti tip letala, na katerem
je potekalo preverjanje praktične usposobljenosti.

S5-JAR-FCL 1.280 Upoštevanje izkušenj

(a) Kandidat za pridobitev licence ATPL(A) mora kot pilot
letal naleteti najmanj 1500 ur, od katerih je lahko največ
100 ur letenja v simulatorju. Nalet mora obsegati najmanj:

(1) 500 ur naleta na letalih s certifikatom tipa, ki zahtevajo
več pilotov in ki so registrirana v skladu z JAR/FAR-25
-“Prometna kategorija (transportna)” ali JAR/FAR-23 “Com-
muter kategorija” oziroma z drugimi enakovrednimi kodami;

(2) - 250 ur naleta v vlogi vodje letala, ali
- najmanj 100 ur v vlogi vodje letala in 150 ur v vlogi kopilo-
ta, ki pod nadzorom dejanskega vodje letala opravlja dolžno-
sti in naloge vodje letala, če tako metodo nadzora potrdi
pristojni organ (URSCL);

(3) 200 ur preletov (cross-country flights), od tega najmanj
100 ur v vlogi vodje letala ali kopilota, ki pod nadzorom dejan-
skega vodje letala opravlja dolžnosti in naloge vodje letala, če
tako metodo nadzora potrdi pristojni organ (URSCL);

(4) 75 ur instrumentalnega letenja, od tega je lahko največ
30 ur časa simuliranega leta po instrumentih (instrument
ground time);

(5) 100 ur letenja ponoči v vlogi vodje letala ali kopilota.

(b) (1) Imetnikom pilotske licence ali drugega enakovredne-
ga dokumenta za ostale kategorije zrakoplovov, se lahko
upošteva/prizna nalet z zrakoplovi ostalih kategorij v skladu
z zahtevo S5-JAR-FCL 1.155, razen imetnikov licenc pilota
helikopterja, katerim je mogoče pri celotnem zahtevanem
naletu iz odstavka (a) te določbe upoštevati do 50 % naleta
na helikopterjih.

(2) Imetnikom licence letalskega inženirja je mogoče upo-
števati/priznati do 50 % naleta v vlogi letalskega inženirja,
vendar priznani/upoštevani nalet ne sme biti večji kot 250
ur. Teh 250 ur je mogoče upoštevati pri skupnemu zahteva-
nemu naletu 1500 ur iz odstavka (a) zgoraj ali pri zahtevanih
500 urah naleta iz odstavka (a)(1).

(c) Kandidat mora zahtevani nalet pridobiti pred preverja-
njem praktične usposobljenosti, določenem v S5-JAR-FCL
1.295.

S5-JAR-FCL 1.285 Teoretično znanje
(Glej AMC FCL 1.285)

(a) Tečaj. Kandidat za pridobitev licence ATPL(A) mora opraviti
predpisani teoretični tečaj po odobrenem programu v registri-
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rani organizaciji za šolanje letenja (FTO) ali v registrirani organi-
zaciji, ki je namenjena zlasti teoretičnemu usposabljanju. Kan-
didat, ki ni obiskoval oziroma ni opravil teoretičnega dela inte-
griranega usposabljanja za pridobitev ATPL, mora obiskovati
tečaj, ki je določen v Dodatku 1 k S5-JAR-FCL 1.285.

(b) Izpit. Kandidat za pridobitev licence ATPL(A) mora doka-
zati ustrezen nivo znanja, ki ustreza privilegijem iz licence
ATPL(A) in je v skladu z zahtevami, ki so določene v
S5-JAR-FCL Poddel J.

S5-JAR-FCL 1.190 Praktično usposabljanje v letenju
(Glej AMC-FCL 1.261(d))

Kandidat za pridobitev licence ATPL(A) mora imeti veljavno
licenco poklicnega pilota letala (CPL(A)), izdano ali potrjeno
v skladu z JAR-FCL, veljaven rating za letenje z večmotorni-
mi letali v instrumentalnih pogojih, zaključiti pa mora tudi
usposabljanje za letenje v veččlanski posadki (MCC) kot
zahteva S5-JAR-FCL 1.261(d) (glej AMC FCL 1.261(d)).

S5-JAR-FCL 1.295 Praktična usposobljenost

(a) Kandidat za pridobitev licence ATPL(A) mora dokazati
zmožnost, da kot vodja letala na letalu s certificatom tipa, ki
zahteva najmanj 2 pilota v instrumentalnih pogojih (IFR) (glej
AMC FCL 1.220, del B) izvaja postopke in vaje, ki so dolo-
čeni v Dodatkih 1 in 2 k zahtevam S5-JAR-FCL 1.240).
Prikazani nivo usposobljenosti mora ustrezati privilegijem, ki
jih imetniku zagotavlja licenca ATPL(A).

(b) Preverjanje praktične usposobljenosti za izdajo licence
ATPL(A) lahko hkrati služi kot praktični izpit za izdajo licence
in kotpreverjanje strokovnosti za podaljšanje ratinga za tip
letala, s katerim je preverjanje potekalo. Preverjanje praktič-
ne usposobljenosti za izdajo licence ATPL(A) je mogoče
združiti s preverjanjem za izdajo (vpis) ratinga za tip za dolo-
čen tip letala, ki zahteva več pilotov.

RAZDELEK 1 S5-JAR-FCL 1 Poddel H

PODDEL H – RATING ZA INSTRUKTORJA (Letalo)

S5-JAR-FCL 1.300 Usposabljanje – Splošno

(a) Nihče ne sme izvajati usposabljanja za letenje, ki je na-
menjeno izdaji katerekoli pilotske licence ali ratinga, razen
če je ta oseba imetnik:

(1) pilotske licence z vpisanim veljavnim ratingom za instruk-
torja letenja; ali

(2) pilotske licence z vpisanim posebnim pooblastilom, ki ga
izda Slovenija ali druga država članica JAA v naslednjih
primerih:

(i) ob uvedbi novih letal; ali

(ii) ob registraciji prvih letal določenega tipa (vintage aero-
planes) ali ob registraciji letal posebne izdelave, za katere
doslej še nihče ni pridobil ratinga za instruktorja; ali

(iii) če usposabljanje ne poteka v Sloveniji ali v drugi državi
članici JAA (glej AMC FCL 1.300 (odprto)).

(b) Nihče ne sme poučevati letenja na napravah za poučeva-
nje navigacijskih postopkov ali v simulatorjih, če nima veljav-
nega ratinga za instruktorja letenja na letalih (FI(A)), ratinga
za instruktorja letenja za določen tip letala (TRI(A)), ratinga
za instruktorja instrumentalnega letenja z letali (IRI(A)) ali
pooblastila za instruktorja letenja v simulatorjih (SFI(A)).

S5-JAR-FCL 1.305 Ratingi za instruktorje letenja in po-
oblastila – namen

Ločimo pet kategorij instruktorjev.

(a) Instruktor letenja - letala (FI(A)).

(b) Instruktor letenja na določenem tipu - letala (TRI(A)).

(c) Instruktor letenja na določenem razredu - letala (CRI(A)).

(d) Instruktor letenja za instrumentalno letenje - letala (IRI(A)).

(e) Instruktorja letenja na napravi za poučevanje navigacij-
skih postopkov in v simulatorju - letala (SFI(A)).

S5-JAR-FCL 1.310 Rating za instruktorja letenja –
splošno

(a) Predpogoj. Vsak instruktor, ki poučuje kandidate za
pridobitev določene licence ali ratinga, mora imeti najmanj
takšno licenco, rating in kvalifikacije, kot jih bodo imeli kan-
didati po uspešno končanem usposabljanju in preverjanju,
odvisno od vrste usposabljanja (razen če ni drugače določe-
no). Med usposabljanjem kandidata mora biti dejanski vodja
letala instruktor.

(b) Mnogostranska vloga instruktorja. Če instruktorji izpol-
njujejo zahteve glede usposobljenosti in izkušenj iz Poddela
H in imajo v licenci vpisanih več veljavnih instruktorskih
ratingov različnih kategorij iz zahteve S5-JAR-FCL 1.305,
lahko usposabljajo kandidate na vseh področjih, za katera
so usposobljeni in za katera imajo v svoji licenci vpisane
instruktorske ratinge.

(c) Upoštevanje/priznavanje izkušenj pri pridobivanju na-
daljnjih instruktorskih ratingov. Pri kandidatih, ki želijo pri-
dobiti nadaljnje instruktorske ratinge, je mogoče upošteva-
ti/priznatiizkušnje za poučevanje in znanje, ki so ga dokazali
ob pridobitvi že vpisanih veljavnih ratingov za instruktorja.

S5-JAR-FCL 1.315 Rating za instruktorja – veljavnost

Ratingi za instruktorja veljajo tri leta.

(a) Vsi instruktorski ratingi in pooblastila za instruktorje na
napravah za poučevanje navigacijskih postopkov in simula-
torjih veljajo tri leta.

(b) Obdobje veljavnosti za določeno pooblastilo ne sme
presegati treh let.

S5-JAR-FCL 1.320 Rating za instruktorja letenja (leta-
lo) (FI(A)) – najnižja starostna meja

Kandidat za instruktorja letenja (v nadaljevanju: rating FI) ne
sme biti mlajši od 18 let.
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S5-JAR-FCL 1.325 Instruktor letenja (letalo) – obdobje
omejenih privilegijev iz ratinga

(a) Obdobje omejitve. Dokler imetnik ratinga za instruktorja
letenja (FI) ne usposablja kandidatov v letenju vsaj 100 ur in
ne nadzira najmanj 25 samostojnih letov pilotov-pripravni-
kov, so privilegiji iz ratinga omejeni. Omejitve iz ratinga pre-
nehajo, ko imetnik ratinga izpolni zahteve iz tega odstavka in
ko instruktor, ki je nadziral usposabljanje, izda priporočilo.

(b) Omejitve. Imetnik ratinga z omejitvijo lahko pod nadzo-
rom instruktorja, ki nadzira usposabljanje, poučuje:

(1) kandidate za pridobitev licence zasebnega (športnega)
pilota letala (PPL(A)) - ali kandidate, ki obiskujejo tečaje
integriranega usposabljanja na začetniškem nivoju (nivo li-
cence PPL) - in kandidate za vpis ratinga za razred ali tip
enomotornih letal. Imetnik instruktorskega ratinga z omejitvi-
jo kandidatu, katerega usposablja, ne sme odobriti prvega
samostojnega leta podnevi ali ponoči in prvega samostojne-
ga preleta podnevi in ponoči; in

(2) kandidate v letenju ponoči.

S5-JAR-FCL 1.330 Instruktor letenja (letalo) – privile-
giji in zahteve
(Glej Dodatek 1 k S5-JAR-FCL 1.330 in 1.345)
(Glej AMC FCL 1.395)

Privilegiji iz ratinga FI brez omejitev (glede omejitev glej
S5-JAR-FCL 1.325) omogočajo imetniku ratinga izvajanje
naslednjih vrst usposabljanj:

(a) usposabljanje za pridobitev licence zasebnega (športne-
ga) pilota letala (PPL(A)) z ratingom za razred ali za tip za
enomotorna letala. Če instruktor usposablja na enomotor-
nem letalu, za katerega se posebej zahteva rating za tip,
mora s takšnim letalom v zadnjih 12 koledarskih mesecih
naleteti najmanj 15 ur;

(b) usposabljanje za pridobitev licence poklicnega pilota
letala (CPL(A)), če je instruktor letenja v vlogi pilota naletel
najmanj 500 ur, od tega pa je poučeval letenje najmanj
200 ur;

(c) letenje ponoči;

(d) usposabljanje za izdajo ratinga za instrumentalno letenje,
če je instruktor:

(1) naletel najmanj 200 ur po pravilih za instrumentalno
letenje, od katerih je največ 50 ur instrumentalnega letenja
potekalo na napravah za poučevanje navigacijskih postop-
kov ali v simulatorjih; in

(2) kot pripravnik za instruktorja opravil tečaj, ki je obsegal
najmanj 5 ur usposabljanja na letalu, v simulatorju letenja ali
na napravi za poučevanje navigacijskih postopkov (FNPT II)
(glej AMC FCL 1.395), in je uspešno opravil ustrezno pre-
verjanje praktične usposobljenosti, kot je določeno v Dodat-
ku 1 k S5-JAR-FCL 1.330 in 1.345;

(e) usposabljanje kandidatov za izdajo ratinga za razred ali za
tip za večmotorna letala, ki zahtevajo enega pilota, če je
instruktor izpolnil zahteve, ki so določene v S5-JAR-FCL
1.380(a);

(f) usposabljanje kandidatov za izdajo ratinga za instruktorja
letenja, če:

(1) je instruktor usposabljal kandidate v letenju na letalih
najmanj 500 ur; in

(2) je izpraševalcu instruktorjev letenja med preverjanjem
praktične usposobljenosti dokazal, da je zmožen poučevati
instruktorje letenja v skladu z Dodatkom 1 k zahtevam
S5-JAR-FCL 1.330 in 1.345; in

(3) ima pooblastilo pristojnega organa (URSCL) za poučeva-
nje v določen namen.

S5-JAR-FCL 1.335 Instruktor letenja – zahteve v zvezi
s pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pred začetkom uspo-
sabljanja
(Glej AMC FCL 1.470(b))

Pred začetkom usposabljanja za pridobitev ratinga za in-
struktorja letenja (FI) mora kandidat izpolniti naslednje za-
hteve:

(a) naleteti mora najmanj 200 ur, od tega najmanj 100 ur v
vlogi vodje letala, če je imetnik licence prometnega pilota ali
poklicnega pilota, oziroma 150 ur v vlogi vodje letala, če je
imetnik licence zasebnega (športnega) pilota letala;

(b) izpolniti mora zahteve glede predpisanega znanja, ki se
zahteva za licenco poklicnega pilota in kot je to določeno v
AMC FCL 1.470(b);

(c) naleteti mora najmanj 30 ur z enomotornimi letali z bat-
nim motorjem, od tega mora vsaj 5 ur naleteti v zadnjih
šestih mesecih pred začetnim preverjanjem praktične uspo-
sobljenosti, ki je to določeno v odstavku (f) tega JAR-a;

(d) naleteti mora najmanj 10 ur po instrumentih z instruktor-
jem, od katerih jih lahko največ 5 opravi na napravi za
poučevanje navigacijskih postopkov ali v simulatorju;

(e) opraviti mora najmanj 20 ur preletov (cross-country
flight) v vlogi vodje letala, vključno s preletom, ki ni krajši od
540 km (300 NM), in pristankom na dveh različnih letališčih
s popolno zaustavitvijo; in

(f) opraviti mora določeno preverjanje praktične usposoblje-
nosti z instruktorjem letenja, ki je usposobljen v skladu z
odstavkom (f) zahteve S5-JAR-FCL 1.330. Preverjanje stro-
kovnosti temelji na vsebini Dodatka 3 k zahtevi 1.240 in
mora biti opravljeno v zadnjih šestih mesecih pred začetkom
tečaja. S preverjanjem pred začetkom tečaja se oceni spo-
sobnost kandidata, da bo uspešno opravil tečaj.

S5-JAR-FCL 1.340 Instruktor letenja – tečaj
(Glej AMC FCL 1.340)

(a) Kandidat za rating instruktorja letenja mora opraviti pred-
pisani teoretični tečaj in usposabljanje v letenju v registrirani
organizaciji za šolanje letenja (glej AMC FCL 1.340).

(b) Tečaj je namenjen usposabljanju kandidatov za poučeva-
nje na enomotornih letalih do nivoja licence zasebnega (špor-
tnega) pilota letala. Usposabljanje mora obsegati najmanj
30 ur usposabljanja v letenju, od tega pa mora kandidat
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najmanj 25 ur leteti z instruktorjem. Preostalih pet ur se
lahko dva kandidata v letalu skupaj usposabljata v praktič-
nem poučevanju letenja. Od 25 zahtevanih ur z instruktor-
jem kandidatlahko 5 ur odleti v simulatorju ali na napravi za
poučevanje navigacijskih postopkov (FNPT II), ki ju v ta
namen potrdi pristojni organ (URSCL). Čas letenja med
praktičnim preverjanjem usposobljenosti (izpitom) ni vklju-
čen v zahtevani nalet med tečajem.

S5-JAR-FCL 1.345 Instruktor letenja – praktična uspo-
sobljenost
(Glej Dodatek 1 k S5-JAR-FCL 1.330 in 1.345)

Kandidat za rating FI mora izpraševalcu, ki ga v ta namen
imenuje pristojni organ (URSCL), med preverjanjem praktič-
ne usposobljenosti dokazati, da je zmožen poučevati pilo-
te-pripravnike do nivoja, ki se zahteva za izdajo licence
zasebnega (športnega) pilota letala. Preverjanje obsega na-
potke pred letom, po letu in vsa navodila ter teoretične
razlage v skladu z zahtevami iz Dodatkov 1 in 2 k S5-JAR-FCL
1.330 in 1.345.

S5-JAR-FCL 1.350 Instruktor letenja – izdaja ratinga

Kandidat za rating FI, ki je izpolnil vse pogoje, ki so določeni
v zahtevah S5-JAR-FCL 1.310, 1.315 in 1.355 do 1.345,
je tako izpolnil predpisane zahteve za izdajo ratinga FI ob
upoštevanju začetnih omejitev, ki so določene v S5-JAR-FCL
1.325.

S5-JAR-FCL 1.355 Instruktor letenja – podaljšanje ve-
ljavnosti in obnova
(Glej Dodatka 1 in 2 k S5-JAR-FCL 1.330 in 1.345)
(Glej IEM FCL 1.355)
(Glej AMC FCL 1.355 (a)(2))

(a) Za podaljšanje ratinga FI mora kandidat izpolniti dve od
naslednjih treh zahtev:

(1) v času veljavnosti ratinga mora najmanj 100 ur usposab-
ljati na letalu kot FI, CRI, IRI ali leteti v vlogi izpraševalca.
Najmanj 30 ur poučevanja kandidatov v letenju mora opraviti
v zadnjih 12 mesecih pred pretekom veljavnosti ratinga. Če
ima instruktor letenja tudi rating za poučevanje instrumental-
nega letenja in ga želi podaljšati, mora 10 ur od zahtevanih
30 ur nameniti poučevanju kandidatov za pridobitev ratinga
za instrumentalno letenje;

(2) v 12 mesecih pred iztekom veljavnosti ratinga FI se mora
udeležiti seminarja za osvežitev znanja, ki je namenjen in-
struktorjem letenja in ga potrdi pristojni organ (URSCL) (glej
AMC FCL 1.355(a)(2));

(3) v 12 mesecih pred iztekom veljavnosti ratinga FI mora
opraviti preverjanje praktične usposobljenosti (izpit), kot je
to določeno v Dodatkih 1 in 2 k zahtevam S5-JAR-FCL
1.330 in 1.345, ki je namenjeno preverjanju strokovnosti
imetnika ratinga.

(b) Če je veljavnost ratinga pretekla, mora kandidat v zadnjih
12 mesecih pred nameravano obnovo veljavnosti izpolniti
predpisane pogoje, ki so določeni v odstavkih (a)(2) in (a)(3)
tega JAR-a.

S5-JAR-FCL 1.360 Instruktor letenja na določenem ti-
pu letala (Letala, ki zahtevajo več pilotov) (TRI(MPA)) –
privilegiji
(Glej AMC FCL 1.261(d))

Privilegiji iz ratinga TRI(MPA) omogočajo imetniku, da uspo-
sablja imetnike licenc za izdajo ratinga za tip letala, ki zahte-
va več pilotov, vključno z usposabljanjem za letenje v več-
članski letalski posadki (glej S5-JAR-FCL 1.261(d) in AMC
FCL 1.261(d).

S5-JAR-FCL 1.365 Instruktor letenja na določenem tipu
(Letala, ki zahtevajo več pilotov) (TRI(MPA)) – zahteve
(Glej AMC FCL 1.365)

Kandidat, ki želi pridobiti prvi rating na letalih, ki zahtevajo
več pilotov in s tem vpis ratinga (TRI(MPA)), mora:

(a) (1) uspešno zaključiti usposabljanje za instruktorje na ti-
pu letala v organizaciji za šolanje letenja (FTO) ali v organiza-
ciji, ki usposablja kandidate za pridobitev ratinga za tip letala
(TRTO) po odobrenem programu (glej AMC FCL 1.365);

(2) naleteti najmanj 1500 ur kot pilot letal, ki zahtevajo več
pilotov;

(3) v zadnjih 12 koledarskih mesecih pred vlogo za pridobi-
tev ratinga preleteti najmanj 30 sektorjev na ruti, ki vključuje-
jo vzlete in pristanke, v vlogi vodje letala ali kopilota na
določenem tipu letala oziroma na podobnem tipu letala če
se s tem strinja pristojniorgan (URSCL). Največ 15 sektorjev
na ruti lahko odleti v simulatorju letenja; in

(4) na tečaju za pridobitev ratinga za tip letala mora 3 ure kot
instruktor letenja za tip usposabljati kandidate na letalu ali v
simulatorju pod nadzorom instruktorja (TRI(A)), ki ga v ta
namen določi pristojni organ (URSCL).

(b) Če želi instruktor na določenem tipu letala z več piloti
postati instruktor na drugem tipu letala, mora izpolniti na-
slednje zahteve:

(1) v zadnjih 12 mesecih pred vlogo za pridobitev ratinga
mora preleteti najmanj 15 sektorjev na ruti, vključno z vzleti
in pristanki v vlogi vodje letala ali kopilota na določenem tipu
letala oziroma na podobnem tipu letala, če se s tem strinja
pristojni organ (URSCL). Največ 7 sektorjev lahko poteka v
simulatorju letenja;

(2) uspešno mora zaključiti predpisani tehnični del usposab-
ljanja na odobrenem tečaju za pridobitev ratinga za tip (glej
AMC FCL 1.365); in

(3) na tečaju za pridobitev ratinga za tip letala mora 3 ure kot
instruktor letenja za tip letala, ki zahteva več pilotov, usposablja-
ti kandidate na letalu ali v simulatorju, pod nadzorom instruktor-
ja (TRI(A)), ki ga v ta namen določi pristojni organ (URSCL).

S5-JAR-FCL 1.370 Instruktor letenja na določenem ti-
pu (letala, ki zahtevajo več pilotov) (TRI(MPA)) – poda-
ljšanje veljavnosti in obnova
(Glej AMC FCL 1.365)

(a) Za podaljšanje ratinga za instruktorja letenja na tipu letal,
ki zahtevajo več pilotov (TRI(MPA)), mora kandidat v zadnjih
12 koledarskih mesecih pred pretekom veljavnosti ratinga:
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(1) na tečaju za pridobitev ratinga za tip, tečaju za osveži-
tev znanja ali na tečaju stalnega dopolnilnega usposablja-
nja (type rating, refresher, recurrent course):

(i) opraviti eno simulatorsko sekcijo, ki traja najmanj 3 ure;
ali

(ii) opraviti eno vajo z letalom, ki traja najmanj eno uro in
vključuje najmanj 2 vzleta in pristanka; ali

(2) kot instruktor letenja na tipu letala opraviti tečaj za
osvežitev znanja, ki ga potrdi pristojni organ (URSCL).

(b) Če je veljavnost ratinga pretekla, mora kandidat:

(1) v zadnjih 12 koledarskih mesecih pred vlogo za prido-
bitev ratinga preleteti najmanj 30 sektorjev na ruti, ki
vključujejo vzlete in pristanke v vlogi vodje letala ali kopi-
lota na določenem tipu letala oziroma na podobnem tipu
letala, če se s tem strinja pristojni organ (URSCL). Največ
15 sektorjev na ruti lahko odleti v simulatorju letenja; in

(2) uspešno opraviti ustrezne dele usposabljanja na teča-
ju za pridobitev ratinga za tip letal, ki zahtevajo več pilo-
tov, ki ga potrdi pristojni organ (URSCL) (glej AMC FCL
1.365), pri čemer je potrebno upoštevati izkušnje kandi-
data v zadnjem obdobju; in

(3) na tečaju za pridobitev ratinga za tip letala mora 3 ure
kot instruktor letenja za tip usposabljati kandidate na leta-
lu ali v simulatorju pod nadzorom instruktorja (TRI(A)), ki
ga v ta namen določi pristojni organ (URSCL).

S5-JAR-FCL 1.375 Instruktor letenja za razred za leta-
la, ki zahtevajo enega pilota (CRI(SPA)) – privilegiji

Privilegiji iz ratinga (CRI(SPA)) omogočajo imetniku, da
izvaja usposabljanje imetnikov licence, ki želijo pridobiti
rating za razred ali tip za letala, ki zahtevajo enega pilota.
Imetnik ratinga lahko usposablja kandidate za pridobitev
ratinga za enomotorna ali večmotorna letala, odvisno od
njegove usposobljenosti (glej S5-JAR-FCL 1.310(a).

S5-JAR-FCL 1.380 Instruktor letenja za razred za
letala, ki zahtevajo enega pilota (CRI(SPA)) – zahte-
ve
(Glej Dodatek 1 k S5-JAR-FCL 1.330 in 1.345)
(Glej AMC FCL 1.380)

(a) Večmotorna letala. Kandidat, ki želi pridobiti rating za
instruktorja letenja za razred večmotornih letal CRI(SPA),
mora:

(1) naleteti najmanj 500 ur kot pilot letala;

(2) v zadnjih 12 koledarskih mesecih pred prijavo na izpit
naleteti najmanj 50 ur v vlogi vodje letala na letalu določe-
nega tipa ali razreda;

(3) uspešno zaključiti odobreni tečaj v registrirani organi-
zaciji za šolanje letenja (FTO) ali v organizaciji, ki uspo-
sablja kandidate za pridobitev ratinga za določen tip (TR-
TO). Tečaj mora obsegati najmanj 5 ur poučevanja na
letalu ali v simulatorju, ki ga vodi instruktor, imenovan v ta
namen (Glej AMC FCL 1.380); in

(4) uspešno opraviti preverjanje praktične usposobljenosti v
skladu z Razdelki 2, 3, 5 in 7 Dodatkov 1 in 2 k S5-JAR-FCL
1.330 in 1.345.

(b) Enomotorna letala. Kandidat, ki želi pridobiti rating za
instruktorja letenja za razred enomotornih letal CRI(SPA),
mora:

(1) naleteti najmanj 300 ur kot pilot letala;

(2) v zadnjih 12 koledarskih mesecih pred prijavo na izpit
naleteti najmanj 50 ur kot vodja letala na določenem tipu ali
razredu letala;

(3) uspešno voditi odobreni tečaj, ki vključuje najmanj 3 ur
poučevanja na letalu ali v simulatorju, ki ga vodi instruktor,
določen v ta namen; in

(4) uspešno opraviti preverjanje praktične usposobljenosti v
skladu z Razdelki 2, 3, 5 in 7 Dodatkov 1 in 2 k S5-JAR-FCL
1.330 in 1.345.

(c) Če želi imetnik razširiti privilegije iz ratinga za usposablja-
nje na drugem razredu ali tipu letala, mora v zadnjih 12
koledarskih mesecih pred prijavo na izpit naleteti najmanj
50 ur na letalih določenega razreda ali tipa, oziroma na
letalih podobnega tipa, to odobri (URSCL).

S5-JAR-FCL 1.385 Instruktor letenja za razred letal, ki
zahtevajo enega pilota (CRI(SPA)) – podaljšanje veljav-
nosti in obnova
(Glej Dodatek 1 k S5-JAR-FCL 1.330 in 1.345)

(a) Kandidat, ki želi podaljšati veljavnost ratinga za instruk-
torja letenja za razred letal, ki zahtevajo enega pilota
(CRI(SPA)), mora v zadnjih 12 koledarskih mesecih pred
pretekom veljavnosti:

(1) najmanj 10 ur praktično usposabljati kandidate v letenju;
ali

(2) voditi tečaj za osvežitev znanja, v skladu z zahtevami
(URSCL); ali

(3) kot instruktor letenja za razred letal opraviti tečaj za
osvežitev znanja, v skladu z zahtevami pristojnega organa
(URSCL).

(b) Če je veljavnost ratinga pretekla, mora kandidat v zadnjih
12 koledarskih mesecih pred oddajo vloge:

(1) kot instruktor letenja za razred letal opraviti tečaj za
osvežitev znanja, v skladu z zahtevami (URSCL); in

(2) opraviti ustrezni del (enomotorna, večmotorna letala)
preverjanja praktične usposobljenosti z namenom preverja-
nja strokovnosti, ki je določen v Dodatku 1 k S5-JAR-FCL
1.330 in 1.345.

S5-JAR-FCL 1.390 Instruktor letenja za rating za in-
strumentalno letenje (letala) (IRI(A)) – privilegiji

Privilegiji imetnika ratinga IRI(A) so omejeni na izvajanje uspo-
sabljanja za pridobitev ratinga za instrumentalno letenje na
letalih (IR(A)).
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S5-JAR-FCL 1.395 Instruktor letenja za rating za in-
strumentalno letenje (letala) (IRI(A)) – zahteve
(Glej Dodatek 1 k JAR-FCL 1.330 in 1.345)
(Glej AMC CL 1.395)

Kandidat za pridobitev ratinga za instrumentalno letenje
(IR(A)) mora:

(a) naleteti najmanj 800 ur po pravilih za instumentalno
letenje (IFR), od tega jim mora najmanj 400 naleteti na
letalu;

(b) uspešno opraviti predpisano usposabljanje v registrirani
organizaciji za šolanje letenja (FTO),potrjeni v skladu z
JAR-FCL, (glej AMC FCL 1.395), ki vključuje teoretično
usposabljanje in najmanj deset ur praktičnega usposabljanja
z letalom, v simulatorju ali na napravi za poučevanje naviga-
cijskih postopkov (FNPT II); in

(c) uspešno opraviti preverjanje praktične usposobljenosti,
ki je določeno v Dodatkih 1 in 2 k S5-JAR FCL 1.330 in
1.345.

S5-JAR-FCL 1.400 Instruktor letenja za instrumentalno
letenje (letala) (IRI(A)) – podaljšanje veljavnosti in obno-
va

(a) Za podaljšanje veljavnosti ratinga IRI(A) mora imetnik iz-
polniti zahteve, ki so določene v S5-JAR-FCL 1.355(a).

(b) Če je veljavnosti ratinga pretekla, mora imetnik izpolniti
zahteve iz S5-JAR-FCL 1.355(b) in kakršne koli druge za-
hteve, ki jih določi pristojni organ (URSCL).

S5-JAR-FCL 1.405 Pooblastilo instruktorja letenja v si-
mulatorju (SFI(A)) – privilegiji

Privilegiji iz pooblastila instruktorja letenja v simulatorju
(SFI(A)) omogočajo imetniku usposabljanje kandidatov na
tečajih za pridobitev ratinga za tip letal v simulatorjih. Imetni-
ki pooblastila lahko usposabljajo kandidate za letenje v več-
članski posadki (glej S5-JAR-FCL 1.261(d)).

S5-JAR-FCL 1.410 Pooblastilo instruktorja letenja v si-
mulatorju (SFI(A)) – zahteve
(Glej Dodatek 1 k S5-JAR-FCL 1.240)
(Glej AMC FCL 1.365)

(a) Kandidat za pridobitev pooblastila instruktorja letenja v
simulatorju SFI(A)) mora:

(1) biti imetnik ali bivši imetnik licence profesionalnega (po-
klicnega ali prometnega) pilota, ki jo je izdala Slovenija ali
druga država članica JAA, oziroma licence, ki ni izdana v
skladu z določbami JAR-FCL, če jo prizna pristojni organ
(URSCL);

(2) pred tem opraviti predpisano usposabljanje na simulator-
ju na določenem tipu letala v registrirani organizaciji za šola-
nje letenja (FTO) ali v organizaciji, ki usposablja kandidate za
pridobitev ratinga za tip letal (TRTO), potrjeni v skladu z
JAR-FCL (glej AMC FCL 1.395);

(3) pred tem naleteti najmanj 1500 ur kot pilot letala, ki
zahteva več pilotov;

(4) pred tem uspešno opraviti usposabljanje na odobre-
nem tečaju za pridobitev ratinga za tip letala (TRI(A)) (glej
AMC FCL 1.365);

(5) na tečaju za pridobitev ratinga za tip letala mora 3 ure
kot instruktor letenja za tip letala, ki zahteva več pilotov,
usposabljati kandidate na letalu ustreznega tipa pod nad-
zorom instruktorja (TRI(A)), ki ga v ta namen določi pristojni
organ (URSCL).

(6) v 12 mesecih opraviti preverjanje strokovnosti v simula-
torju letenja za zadevni tip, kot je določeno v Dodatku 1 k
S5-JAR-FCL 1.240; in

(7) v 12 koledarskih mesecih preleteti najmanj tri sektorje
na ruti v vlogi opazovalca (observerja) v pilotski kabini z
določenim tipom letala.

(b) Če želi imetnik pooblastila razširiti privilegije na druge
tipe letal, ki zahtevajo več pilotov:

(1) mora uspešno opraviti simulatorski del usposabljanja
na določen tipu letala; in

(2) na tečaju za pridobitev ratinga za tip letala mora 3 ure
kot instruktor letenja za tip letala, ki zahteva več pilotov,
usposabljati kandidate pod nadzorom instruktorja (TRI(A)),
ki ga v ta namen določi pristojni organ (URSCL).

S5-JAR-FCL 1.415 Pooblastilo SFI(A)) – podaljšanje
veljavnosti in obnova

(a) Za podaljšanje veljavnosti pooblastila SFI(A)) mora nje-
gov imetnik v zadnjih 12 koledarskih mesecih pred prete-
kom veljavnosti:

(1) na tečaju za pridobitev ratinga za tip, tečaju za osvežitev
znanja ali na tečaju stalnega dopolnilnega usposabljanja
(type rating, refresher, recurrent course):

(i) opraviti eno simulatorsko sekcijo, ki traja najmanj 3 ure;
ali

(ii) opraviti eno vajo z letalom, ki traja najmanj eno uro in
vključuje najmanj 2 vzleta in pristanka;

(2) uspešno opraviti preverjanje strokovnosti, kot je dolo-
čeno v Dodatku 1 k zahtevi S5-JAR FCL 1.240.

(b) Če je veljavnost pooblastila pretekla, mora kandidat:

(1) uspešno opraviti simulatorski del usposabljanja za do-
ločen tip letala; in

(2) uspešno opraviti usposabljanje na tečaju za instruktorje
letenja na določenem tipu letala (TRI(A)), ki ga odobri pri-
stojni organ (URSCL) (glej AMC FCL 1.365); in

(3) na tečaju za pridobitev ratinga za tip letala 3 ure kot
instruktor letenja za tip letala, ki zahteva več pilotov, uspo-
sabljati kandidate na letalu ali v simulatorju, pod nadzorom
instruktorja (TRI(A)), ki ga v ta namen določi pristojni organ
(URSCL).
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RAZDELEK 1 S5-JAR-FCL 1 Poddel I

PODDEL I – IZPRAŠEVALCI (Letalo)

S5-JAR-FCL 1.420 Izpraševalci – Namen

Ločimo pet izpraševalcev:

(a) izpraševalci za preverjanje praktične usposobljenosti
(Flight examiner - FE(A));

(b) izpraševalci za preverjanje praktične usposobljenosti na
tipih letal (TRE(A)) / izpraševalci za preverjanje praktične
usposobljenosti v simulatorju (SFE(A));

(c) izpraševalci za preverjanje praktične usposobljenosti na
razredih letal (CRE(A));

(d) izpraševalci za preverjanje praktične usposobljenosti za
letenje po instrumentih (IRE(A));

(e) izpraševalci za preverjanje praktične usposobljenosti za
instruktorja letenja (FIE(A)).

S5-JAR-FCL 1.425 Izpraševalci – Splošno
(Glej AMC FCL 1.425)
(Glej IEM FCL 1.425)

(a) Predpogoji

(1) Izpraševalci morajo imeti vsaj enakovredno licenco in/ali
rating, kot kandidati po uspešno končanem preverjanju prak-
tične usposobljenost ali strokovnosti, odvisno od vrste uspo-
sabljanja, razen če ni drugače določeno.

(2) Izpraševalci morajo biti usposobljeni, da opravljajo vlogo
vodje letala v času preverjanja praktične/strokovne uspo-
sobljenosti. Izpolnjevati morajo ustrezne zahteve glede izku-
šenj, določene v S5-JAR-FCL 1.435 do 1.460. Če ni na
voljo usposobljenih izpraševalcev in če tako odloči pristojni
organ (URSCL), je mogoče pooblastiti tudi druge osebe, ki v
celoti ne izpolnjujejo zahtev iz odstavka (a)(1) zgoraj.

(3) Kandidat, ki želi pridobiti določeno pooblastilo izpraše-
valca, mora v tej vlogi voditi najmanj eno preverjanje praktič-
ne usposobljenosti. Le-to vključuje posvetovanje pred letom
(briefing), preverjanje usposobljenosti kandidata med letom
in oceno kandidata,posvetovanje po končanem letu in vode-
nje zapisnika med letom ter ostale dokumentacije. Takšen
“Izpit za pridobitev pooblastila izpraševalca” mora potekati
pod nadzorom pooblaščene osebe, ki jo v ta namen pose-
bej določi pristojni organ (URSCL).

(b) Mnogostranske vloge izpraševalca. Če izpraševalci iz-
polnjujejo predpisane zahteve glede usposobljenosti in izku-
šenj iz Poddela I in imajo ustrezna pooblastila, lahko prever-
jajo kandidate za pridobitev tistih licenc ali ratingov, za kate-
re so pooblaščeni.

(c) Usklajenost z Zahtevami združenih letalskih organov
(JAR). Izpraševalci bodo pooblaščeni v skladu z določbo
S5-JAR-FCL 1.030. Upoštevati morajo ustrezne dogovore
glede poenotenih standardov izpraševalcev, ki jih oblikuje
ali potrdi pristojni organ (URSCL) (glej AMC FCL 1.425 in
IEM FCL 1.425).

(d) Vpisi v licenco. Izpraševalec lahko ob podaljševanju ratin-
gov v licenco sam vpiše podatke o podaljšanju. Pri tem mora:

(i) vpisati naslednje podatke: vrsto ratinga, datum preverja-
nja, datum preteka veljavnosti, številko pooblastila izpraše-
valca in se podpisati;

(ii) predati original predpisanega obrazca o opravljenem pre-
verjanju praktične usposobljenosti pristojnemu organu (UR-
SCL), ki je licenco izdal in shraniti eno kopijo obrazca o
preverjanju v osebnem arhivu.

S5-JAR-FCL 1.430 Izpraševalci –veljavnost

Pooblastilo izpraševalca velja največ tri leta. Pristojni organ
(URSCL) lahko pooblastilo izpraševalcu podaljša po lastni
presoji.

S5-JAR-FCL 1.435 Izpraševalec za preverjanje praktič-
ne usposobljenosti (Flight examiner – FE(A)) - Privilegi-
ji/Zahteve

Privilegiji izpraševalca FE(A) imetniku omogočajo naslednje
vrste preverjanja usposobljenosti kandidatov za pridobitev
pilotske licence s pripadajočimi ratingi za razred/tip letala:

(a) preverjanje praktične usposobljenosti kandidatov za pri-
dobitev licence zasebnega (športnega) pilota letala (PPL(A))
in preverjanja praktične usposobljenosti in strokovnosti za
pridobitev ratinga za razred/tip letala s certifikatom tipa, ki
zahteva enega pilota in na katerem je preverjanje potekalo,
če je izpraševalec kot pilot letala naletel najmanj 1000 ur.
Nalet mora vključevati najmanj 250 ur usposabljanja kandi-
datov v letenju;

(b) preverjanje praktične usposobljenosti kandidatov za pri-
dobitev licence poklicnega pilota letala CPL(A)) in preverja-
nja strokovnosti za pridobitev ratinga za razrede/tipe letal s
certifikatom tipa, ki zahteva enega pilota in na katerem je
preverjanje potekalo, če je izpraševalec kot pilot letala nale-
tel najmanj 2000 ur. Nalet mora vključevati najmanj 250 ur
usposabljanja kandidatov v letenju.

S5-JAR-FCL 1.440 Izpraševalec za preverjanje praktič-
ne usposobljenosti na tipu (TRE(A)) – Privilegiji/Zahteve

Privilegiji izpraševalca (TRE(A)) imetniku omogočajo:

(a) preverjanje praktične usposobljenosti kandidatov za pri-
dobitev ratinga za tip letala, ki zahteva več pilotov;

(b) preverjanje strokovnosti kandidatov ob podaljšanju ratin-
ga za tip letala, ki zahteva več pilotov, in ratinga za instru-
mentalno letenje;

(c) preverjanje praktične usposobljenosti kandidatov za pri-
dobitev licence prometnega pilota (ATPL);

vse pod pogojem, da je izpraševalec naletel najmanj 1500
ur kot pilot letal s certifikatom tipa, ki zahteva več pilotov,
od tega vsaj 500 ur v vlogi vodje letala. Izpraševalec mora
imeti pooblastilo instruktorja letenja za določen tip letala
(TRI(A)).

S5-JAR-FCL 1.445 Izpraševalec za preverjanje praktič-
ne usposobljenosti za določen razred letala (CRE(A)) –
Privilegiji/Zahteve
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Privilegiji iz pooblastila (CRE(A)) omogočajo imetniku:

(a) preverjanje praktične usposobljenosti kandidata za prido-
bitev ratinga za določen razred ali tip letala, ki zahteva enega
pilota;

(b) preverjanje strokovnosti kandidata za podaljšanje ratinga
za določen razred ali tip letala, ki zahteva enega pilota, in
podaljšanje ratinga za instrumentalno letenje;

vse pod pogojem, da ima izpraševalec licenco profesional-
nega (poklicnega ali prometnega) pilota in je naletel najmanj
500 ur kot pilot letala.

S5-JAR-FCL 1.450 Izpraševalec za preverjanje praktič-
ne usposobljenosti za letenje po instrumentih (IRE(A))
– Privilegiji/Zahteve
Privilegiji iz pooblastila (IRE(A)) imetniku omogočajo, da pre-
verja praktično usposobljenost kandidata za prvo izdajo ra-
tinga za instrumentalno letenje in strokovnost kandidata ob
podaljšanju, če je izpraševalec kot pilot letal naletel najmanj
2000 ur, od katerih jih je najmanj 450 potekalo v pogojih za
instrumentalno letenje (IFR). Najmanj 250 ur je moral opra-
viti v vlogi instruktorja letenja:

S5-JAR-FCL 1.455 Izpraševalec za preverjanje praktič-
ne usposobljenosti v simulatorju (SFE(A)) – Privilegi-
ji/Zahteve

Privilegiji iz pooblastila (SFE(A)) izpraševalcu omogočajo, da
v simulatorju preverja strokovnost kandidatov za pridobitev
ratinga za tip in ratinga za instrumentalno letenje na letalu, ki
zahteva več pilotov, če je izpraševalec imetnik licence pro-
metnega pilota letala (ATPL) in je naletel vsaj 1500 ur kot
pilot letala na letalih, ki zahtevajo več pilotov (glej
S5-JAR-FCL 1.405).

S5-JAR-FCL 1.460 Izpraševalec za preverjanje praktič-
ne usposobljenosti za instruktorja letenja (FIE(A)) –
Privilegiji/Zahteve

Privilegiji iz pooblastila FIE(A) izpraševalcu omogočajo, da
preverja praktično usposobljenost in strokovnost, kakršni se
zahtevata za izdajo in za podaljšanje ratinga instruktorja lete-
nja, če je izpraševalec naletel vsaj 2000 ur kot pilot letala,
od tega najmanj 200 ur kot instruktor letenja s kandidati za
pridobitev ratinga instruktorja letenja na letalih (FI(A)).

RAZDELEK 1 S5-JAR-FCL 1 Poddel J

PODDEL J – ZAHTEVE GLEDE TEORETIČNEGA
ZNANJA IN POSTOPKI ZA IZVAJANJE TEORETIČNIH
IZPITOV ZA PRIDOBITEV LICENC PROFESIONALNIH

PILOTOV TER RATINGOV ZA INSTRUMENTALNO
LETENJE

S5-JAR-FCL 1.465 Zahteve

Kandidat za pridobitev licence profesionalnega pilota ali vpis
ratinga za instrumentalno letenje mora opraviti predpisane
teoretične izpite v skladu s postopki, ki so določeni v
S5-JAR-FCL 1.470 do 1.495, in dokazati takšen nivo znanja,
ki ustreza privilegijem iz licence ali ratinga, za katere zaprosi.

S5-JAR-FCL 1.470 Vsebina teoretičnih izpitov
(Glej AMC FCL 1.470(a), (b) in (c))

(a) Kandidat za pridobitev licence prometnega pilota letala
(ATPL(A)) mora dokazati nivo znanja, ki ustreza pridobljenim
privilegijem, iz naslednjih predmetov: letalska zakonodaja,
splošno znanje o letalu, letalne lastnosti (flight performanse)
in planiranje leta, človeška zmogljivost in omejitve, meteoro-
logija, navigacija, operativni postopki, osnove letenja, ko-
munikacije. (Glede razdelitve predmetov na posamezne iz-
pitne naloge in glede dovoljenega časa za opravljanje izpitov
glej AMC FCL 1.470(a)).

(b) Kandidat za pridobitev licence poklicnega pilota letala
(CPL(A)) mora dokazati nivo znanja, ki ustreza pridobljenim
privilegijem iz naslednjih predmetov: letalska zakonodaja,
splošno znanje o letalu, letalne lastnosti (flight performanse)
in planiranje leta, človeška zmogljivost in omejitve, meteoro-
logija, navigacija, operativni postopki, osnove letenja, ko-
munikacije (glej AMC FCL 1.470(b)).

(c) Kandidat za pridobitev ratinga za instrumentalno letenje
(IR(A)) mora dokazati nivo znanja, ki ustreza pridobljenim
privilegijem, iz naslednjih predmetov: letalska zakonodaja/
operativni postopki, splošno znanje o letalu, letalne lastnosti
(flight performanse) in planiranje leta, človeška zmogljivost
in omejitve, meteorologija, navigacija, komunikacije. (Glej
AMC FCL 1.470(c)).

S5-JAR-FCL 1.475 Vprašanja
(Glej IEM FCL 1.475)

(a) Centralna banka vprašanj. Vprašanja v skladu z učnim
programom (glej AMC FCL 1.470(a), (b) in (c), so zbrana v
Centralni banki vprašanj (CQB) JAA. Vprašanja iz CBQ so v
angleškem jeziku (Glej IEM FCL 1.475(a)). Za uporabljene
kratice glej IEM FCL 1.475(b). Vprašanja iz CBQ so zbrana
v formatu, ki omogoča računalniško obdelavo. Pravilne od-
govore na izpitna vprašanja je mogoče izbrati med več mož-
nostmi. V skladu z zahtevo S5-JAR-FCL 1.480 lahko pristoj-
ni organ (URSCL) po lastni presoji izbere vprašanja za dolo-
čen izpit.

(b) Objava. JAA bo občasno objavila vzorce vprašanj in
odgovorov z možnostjo izbire.

S5-JAR-FCL 1.480 Potek izpitov
(Glej AMC FCL 1.470 (a), (b) in (c)).
(Glej IEM FCL 1.480).

(a) Pogostost. Slovenija ali druga država članica JAA mora
kandidatu zagotoviti možnost, da opravi zahtevane teoretič-
ne izpite v skladu s postopki, ki so določeni v tem Poddelu.
Celoten izpit za pridobitev licence ali ratinga za instrumental-
no letenje obsega izpite iz vseh predmetov, ki so določeni v
AMC FCL 1.470 (a), (b) in (c). Pristojni organ (URSCL)
lahko dovoli kandidatu za pridobitev (ATPL(A)), ki želi skupaj
opraviti izpite iz vseh predpisanih predmetov, da izpite oprav-
lja v dveh delih. Oba dela skupaj štejeta kot en sam poskus.
V takšnih primerih pristojni organ (URSCL) razdeli predmet-
ne izpite na določene intervale in določi vmesni čas med
obema deloma izpita.
(b) Jezik. Izpiti potekajo v jeziku(ih), ki so po mnenju pri-
stojnega organa (URSCL) za to primerni. Pristojni organ
(URSCL) bo kandidate obvestil o jeziku(ih), v katerem(ih)
bodo izpiti potekali.
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(c) Vsebina. Pristojni organ (URSCL) iz Centralne banke
vprašanj izbere izpitna vprašanja na način (glej IEM FCL
1.480), ki omogoča, da vprašanja pokrivajo celoten učni
načrt vsakega predmeta. Vsebina vprašanj mora ostati ne-
spremenjena razen tam, kjer je to potrebno zaradi lažjega
prevoda v nacionalni(e) jezik(e). Pristojni organ (URSCL)
lahko po lastni presoji spreminja način  odgovarjanja na tista
vprašanja, ki zahtevajo izračun ali grafično ponazoritev. Po
sklepu pristojnega organa (URSCL) je mogoče izpit iz komu-
nikacij opravljati ločeno od izpitov iz ostalih predmetov. Kan-
didatu, ki je pred tem že uspešno opravil bodisi enega ali
oba izpita iz komunikacij v VFR in IFR pogojih, ni potrebno
ponovno opravljati zadevnih delov izpita.
(d) Ustni izpiti. Ustni izpiti ne morejo nadomestiti pisnih
izpitov ali izpitov, ki potekajo prek računalnika.
(e) Pripomočki. Pristojni organ (URSCL) mora zagotoviti
ustrezne tabele, zemljevide in podatke, ki so potrebni pri
odgovorih na vprašanja. Zagotoviti mora tudi elektronsko
računalo s štirimi funkcijami in spominom. Kandidati ne sme-
jo uporabljati nobenih drugih elektronskih računskih pripo-
močkov ali pomnilnikov.
(f) Varnostni ukrepi. Kandidati morajo pred začetkom izpitov
dokazati svojo identiteto. Vsebina izpitnih nalog mora ostati
zaupna.

S5-JAR-FCL 1.485 Obveznosti kandidata

(a) Kandidat mora vse izpite za pridobitev posamezne JAR
licence oziroma ratingov opraviti v Sloveniji ali v eni od držav
članic JAA.

(b) Kandidat mora pristojnemu organu (URSCL), ki vodi
izpite, predložiti pisna dokazila, ki so po mnenju tega orga-
na primerna, o pripravah na izpite, ki jih bo opravljal v
skladu s S5-JAR-FCL.

(c) Če pristojni organ (URSCL) ugotovi, da kandidat med
izpiti ne upošteva izpitnih postopkov, lahko zaradi takšnega
neprimernega ravnanja kandidata pri izpitu iz posameznega
predmeta ali pri celotnem izpitu oceni negativno.

S5-JAR-FCL 1.490 Merila za pozitivno oceno

(a) Potrdilo o uspešno opravljenem izpitu dobi kandidat, ki je
dosegel vsaj 75% točk, določenih za posamezno nalogo.
Kazenskih točk ni.

(b) Potrdilo o delno opravljenem izpitu dobi kandidat, ki je
uspešno opravil vsaj 50% izpitnih nalog celotnega izpita.
Kadar kandidat prvič opravlja izpite v dveh delih, dobi potrdi-
lo o delno opravljenem izpitu na osnovi seštevka doseženih
točk pri vseh opravljenih izpitih.

(c) Kandidat, ki je pridobil potrdilo o delno opravljenem
izpitu, mora opraviti vse preostale izpitne naloge. Ponovne-
ga izpita ni dovoljeno razdeliti na več delov. Kandidat, ki v
treh poskusih ne opravi izpita, mora vse izpite ponovno
opravljati na enak način kot prvič. Pred ponovnim opravlja-
njem izpita mora kandidat zaključiti dodatno usposabljanje,
ki ga določi pristojni organ (URSCL).

(d) Šteje se, da je kandidat uspešno opravil zahtevani izpit
iz teoretičnega znanja za ustrezno pilotsko licenco ali ra-
ting, če prejme potrdilo o opravljenem izpitu iz vseh zahte-
vanih predmetov v roku 12 mesecev (v primeru licence
poklicnega pilota letala in ratinga za instrumentalno lete-
nje) oziroma v roku 18 mesecev (v primeru licence promet-
nega pilota) - po koncu koledarskega meseca, ko je prvič
opravljal izpit oziroma pridobil potrdilo o uspešno oziroma
delno opravljenem izpitu in če je izpolnil predpisane zahte-
ve iz JAR.

(e) Kandidat, ki mu v časovnem obdobju, določenem v točki
(d) zgoraj, ni uspelo opraviti vseh ustreznih izpitov, oziroma
ki ni opravil nekega manjšega števila izpitov, ki ga dopušča
JAR-FCL, mora ponovno opravljati izpite, in sicer na enak
način kot prvič.

S5-JAR-FCL 1.495 Obdobje veljavnosti

(a) Potrdilo o uspešno opravljenih izpitih iz teoretičnega
znanja za licenco poklicnega pilota letala (CPL(A)) ali rating
za instrumentalno letenje (IR(A)), izdan v skladu z določbo
S5-JAR-FCL 1.490, velja 36 mesecev po datumu, ko je
kandidat prvič dobil potrdilo o uspešno oziroma delno oprav-
ljenih zahtevanih izpitih.

(b) Če je kandidat pridobil rating za instrumentalno letenje
(IR(A)) v skladu z odstavkom (a) zgoraj, velja potrdilo o uspeš-
no opravljenem izpitu iz znanja, ki se zahteva za licenco
ATPL(A), 7 let po zadnjem datumu veljavnosti ratinga za
instrumentalno letenje, vpisanega v licenco CPL(A)), na
osnovi katere bo izdana licenca ATPL(A)).

PRILOGA ŠT. 2
Sprejemljivi načini usklajevanja in tolmačenja

IZDAJA LICENC ČLANOM LETALSKE POSADKE (LETALO)

RAZDELEK 2 – SPREJEMLJIVI NAČINI USKLAJEVANJA (AMC) IN TOLMAČENJA (IEM)

AMC/IEM A - SPLOŠNE ZAHTEVE

IEM FCL 1.001 Kratice

AMC FCL 1.005 &1.015 Zahtevano znanje za izdajo licenc JAR-FCL na podlagi državnih licenc izdanih v državi članici
JAA, ali za validacijo pilotskih licenc držav, ki niso članice JAA

IEM FCL 1.035 Prisotnost varnostnih pilotov
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IEM FCL 1.055 Finančno vrednotenje organizacij za šolanje letenja (FTO) / organizacij, namenjenih šolanju za
pridobitev ratinga za določen tip letala (TRTO)

IEM št. 2. k JAR-FCL Priročnik za šolanje in operativni priročnik, namenjen
1.055 organizacijam za šolanje letenja (FTO)

IEM FCL 1.080 Beleženje časa letenja

AMC/IEM C – LICENCA ZASEBNEGA (ŠPORTNEGA) PILOTA

AMC FCL 1.125 Program teoretičnega in praktičnega usposabljanja za pridobitev licence zasebnega (šport-
nega) pilota (letala) – PPL(A)

IEM FCL 1.135 Obrazec za preverjanje praktične usposobljenosti - PPL(A)

AMC/IEM D – LICENCA PROFESIONALNEGA PILOTA

AMC FCL 1.160 & ATP(A) Integrirani tečaj usposabljanja za licenco prometnega
1.165(a)(1) pilota (letala)

AMC FCL 1.160 & CPL(A)/IR Integrirani tečaj usposabljanja za licenco poklicnega
1.65(a)(2) pilota (letala) in rating za instrumentalno letenje (IR)

AMC FCL 1.160 & CPL(A) Integrirani tečaj usposabljanja za licenco poklicnega
1.165(a)(3) pilota (letala)

AMC FCL 1.160 & CPL(A) Modularni tečaj usposabljanja za licenco poklicnega
1.165(a)(4) pilota (letala)

IEM FCL 1.170 Obrazec za preverjanje praktične usposobljenosti - CPL(A)

AMC/IEM E – RATING ZA INSTRUMENTALNO LETENJE

IEM FCL 1.210 Obrazec za preverjanje praktične in strokovne usposobljenosti - IR(A)

AMC/IEM F – RATING ZA TIP IN RAZRED

AMC FCL 1.215 Seznam letal po razredih

AMC FCL 1.220 Seznam letal po tipih

IEM FCL 1.240(b)(1) Obrazec za preverjanje praktične in strokovne usposobljenosti za licenco ATPL/rating za tip/
usposabljanje za večmotorna letala, ki zahtevajo več pilotov

IEM FCL 1.240(b)(2) Obrazec za preverjanje praktične in strokovne usposobljenosti za rating za razred/rating za
tip/usposabljanje za enomotorna in večmotorna letala, ki zahtevajo enega pilota

AMC FCL 1.261(a) Učni program teoretičnega dela usposabljanja za izdajo ratinga za razred/tip za enomotorna in
večmotorna letala

AMC FCL 1.261(c)(2) Smernice za odobritev tečaja usposabljanja za določen tip letala

AMC FCL 1.261(d) Osnovno usposabljanje za letenje v veččlanski posadki (MCC)

Dodatek 1 k Usposabljanje za letenje v veččlanski posadki (letala) –
AMC FCL 1.261 (d) Spričevalo o zaključenem usposabljanju

IEM FCL 1.261(d) Usposabljanje za letenje v veččlanski posadki (letala)

AMC/IEM H – USPOSABLJANJE INŠTRUKTORJEV

IEM FCL 1.330 Obrazec za preverjanje praktične/strokovne usposobljenosti za rating za instruktorja letenja
(FI(A))
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AMC FCL 1.340 Usposabljanje za rating za instruktorja letenja (letalo)(FI(A))

AMC FCL 1.355(a)(2) Seminar za osvežitev znanja za Instruktorja letenja (FI) / Instruktorja letenja za vpis ratinga za
instrumentalno letenje (IRI)

IEM FCL 1.355 Rating za instruktorja letenja (FI(A)) – obrazec za podaljšanje in obnovo veljavnosti

AMC FCL 1.365 Tečaj za pridobitev ratinga za instruktorja letenja za tipe letal, ki zahtevajo več pilotov (letalo)
(TRI(MPA))

AMC FCL 1.380 Tečaj za pridobitev ratinga za instruktorja letenja za tipe večmotornih letal, ki zahtevajo enega
pilota (letalo) (CRI(SPA))

AMC FCL 1.395 Tečaj za pridobitev ratinga za instruktorja instrumentalnega letanja (letalo) (IRI(A))

AMC/FCL I – IZPRAŠEVALCI

AMC FCL 1.425 Določitev standardov za izpraševalce

IEM FCL 1.425 Smernice in usposabljanje za izpraševalce praktične usposobljenosti za rating za tip (TREs)

AMC/IEM J – ZAHTEVE GLEDE TEORETIČNEGA ZNANJA

AMC FCL 1.470 Izpitni predmeti iz teoretičnega znanja in dolžina izpitov - ATPL(A) / CPL(A) / IR(A)

IEM FCL 1.475(a) Sestava vprašanj s pomočjo računalniške obdelave

IEM FCL 1.475(b) Kratice, ki se uporabljajo v evropski Centralni banki vprašanj (CQB)

IEM FCL 1.480 Razdelitev izpitnih vprašanj

DODATEK K RAZDELKU 1

Dodatek 1 k Minimalne zahteve za izdajo licence JAR-FCL na podlagi državne
JAR-FCL 1.005 licence/pooblastila, ki jo/ga je izdala država članica JAA

Dodatek 1 k Minimalne zahteve za veljavnost (validacijo) pilotskih licenc, izdanih v
JAR-FCL 1.015 državah, ki niso članice JAA

Dodatek 1 k Upoštevanje teoretičnega znanja
JAR-FCL 1.050

Dodatek 1 k Organizacije za šolanje letenja za pridobitev pilotskih licenc
JAR-FCL 1.055 in ratingov

Dodatek 2 k Organizacije za usposabljanje na tipih letal za pridobitev
JAR-FCL 1.055 ratinga za tip letala. Velja samo za imetnike licenc.

Dodatek 1 k Določila za licence letalske posadke
JAR-FCL 1.075

Dodatek 1 k Tečaj usposabljanja za licenco zasebnega (športnega) pilota - PPL(A) -
JAR-FCL 1.125 Povzetek

Dodatek 2 k Registracija objekta, namenjenega usposabljanju za PPL(A)
JAR-FCL 1.125

Dodatek 3 k Vsebina prijavnice za registracijo objekta, namenjenega usposabljanju
JAR-FCL 1.125 za PPL(A)

Dodatek 1 k Preverjanje teoretičnega znanja in praktične usposobljenosti za
JAR-FCL 1.130 licenco zasebnega (športnega) pilota PPL(A)
& 1.135
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Dodatek 2 k Vsebina preverjanja praktične usposobljenosti za licenco PPL(A)
JAR-FCL 1.135 na enomotornih in večmotornih letalih

Dodatek 1 k ATPL(A) - integrirani tečaj usposabljanja za licenco prometnega pilota
JAR-FCL 1.160 & (letala)
1.165(a)(1)

Dodatek 1 k CPL(A)/IR - integrirani tečaj usposabljanja za licenco poklicnega pilota
JAR-FCL 1.160 & in rating za instrumentalno letenje (IR)
1.165(a)(2)

Dodatek 1 k CPL(A) - integrirani tečaj usposabljanja za licenco poklicnega pilota
JAR-FCL 1.160 &
1.165(a)(3)

Dodatek 1 k CPL(A) - modularni tečaj usposabljanja za licenco poklicnega pilota
JAR-FCL 1.160 &
1.165(a)(4)

Dodatek 1 k Praktično preverjanje usposobljenosti za izdajo licence poklicnega
JAR-FCL 1.170 pilota - CPL(A)

Dodatek 2 k Vsebina praktičnega preverjanja usposobljenosti za izdajo licence
JAR-FCL 1.170 poklicnega pilota letala - CPL(A)

Dodatek 1 k IR(A) – Raba angleškega jezika
JAR-FCL 1.200

Dodatek 1 k Modularni tečaj usposabljanja za pridobitev ratinga za instrumentalno
JAR-FCL 1.205 letenje

Dodatek 1 k Rating za instrumentalno letenje IR(A) - Praktično preverjanje
JAR-FCL 1.210 usposobljenosti in preverjanje strokovnosti

Dodatek 2 k Vsebina preverjanja praktične/strokovne usposobljenosti za pridobitev
JAR-FCL 1.210 ratinga za instrumentalno letenje - IR(A)

Dodatek 1 k Praktično preverjanje usposobljenosti / preverjanje strokovnosti za
JAR-FCL 1.240 pridobitev ratinga za tip in razred letala ter izdajo ATPL(A)
& 1.295

Dodatek 2 k Vsebina usposabljanja in preverjanja praktične / strokovne
JAR-FCL 1.240 usposobljenosti za pridobitev licence ATPL(A) / ratinga za tip letal,
& 1.295 ki zahtevajo več pilotov

Dodatek 3 k Vsebina usposabljanja in preverjanja praktične/strokovne
JAR-FCL 1.240 usposobljenosti za izdajo ratinga za razred / tip večmotornih letal,

ki zahtevajo enega pilota

Dodatek 1 k Zahteve glede teoretičnega usposabljanja za preverjanje
JAR-FCL 1.261(a) praktične/strokovne usposobljenosti za pridobitev ratinga za razred/tip

Dodatek 1 k Modularni tečaj teoretičnega usposabljanja za licenco prometnega
JAR-FCL 1.285 pilota letala - ATPL(A)

Dodatek 1 k Dogovori v zvezi s preverjanjem praktične usposobljenosti in ustnim
JAR-FCL 1.330 teoretičnim izpitom za pridobitev ratinga za instruktorja letenja (FI(A))
& 1.345

Dodatek 2 k Vsebina preverjanja praktične usposobljenosti za rating za instruktorja
JAR-FCL 1.330 letenja (FI(A)), ustnega teoretičnega izpita in preverjanja strokovnosti
& 1.345

---
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BANKA SLOVENIJE

2794. Sklep o kriterijih in pogojih, ki jih mora
izpolnjevati izvajalec plačilnega prometa za
pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev
plačilnega prometa

Na podlagi prvega odstavka 38. člena zakona o ban-
čništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01) ter na podlagi
tretjega odstavka 4. člena zakona o plačilnem prometu
(Uradni list RS, št. 30/02) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o kriterijih in pogojih, ki jih mora izpolnjevati
izvajalec plačilnega prometa za pridobitev

dovoljenja za opravljanje storitev plačilnega
prometa

I. SPLOŠNO

1. člen
(Pomen uporabljenih pojmov)

Uporabljeni pojmi imajo za namene tega sklepa enak
pomen, kot je določen v 3. členu zakona o plačilnem prome-
tu, pri čemer plačilni nalog pomeni vsakršno naročilo imetni-
ka transakcijskega računa za prenos njegovih sredstev oziro-
ma vplačilo ali izplačilo z njegovega računa, ki je posredovano
izvajalcu plačilnega prometa ne glede na medij s katerimi je
naročilo posredovano izvajalcu plačilnega prometa.

2. člen
Ta sklep določa:
a) storitve plačilnega prometa, za katere Banka Slove-

nije izda dovoljenje za opravljanje storitev plačilnega pro-
meta,

b) kadrovske, organizacijske in tehnične kriterije in po-
goje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec plačilnega prometa za
pridobitev dovoljenja za opravljanje posameznih storitev pla-
čilnega prometa ter

c) dokumentacijo, ki jo mora vložnik zahteve za izdajo
dovoljenja za opravljanje storitev plačilnega prometa predlo-
žiti Banki Slovenije.

3. člen
Banka Slovenije izda dovoljenje za opravljanje storitev

plačilnega prometa po štirinajsti alinei prvega odstavka 6.
člena zakona o bančništvu (v nadaljevanju: plačilne storitve)
za opravljanje naslednjih storitev:

a) obdelava in posredovanje nakazil brez pogodbene-
ga temelja (nakazilo na podlagi gotovinskega pologa),

b) vodenje transakcijskih računov in opravljanje drugih
storitev v zvezi z vodenjem transakcijskih računov.

Banka Slovenije v dovoljenju določi plačilne storitve, ki
jih sme izvajalec plačilnega prometa na podlagi pridobljene-
ga dovoljenja opravljati.

4. člen
Dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev iz prvega

odstavka tega člena lahko pridobi banka ali hranilnica, ki
izpolnjuje pogoje in kriterije določene v tem sklepu.

Banka Slovenije izda dovoljenje za opravljanje plačilnih
storitev iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa hranilno kredit-
ni službi, ki je usklajena z 241. členom zakona o bančništvu, če
izpolnjuje pogoje in kriterije določene v tem sklepu.

Banka, hranilnica ali hranilno kreditna služba (v na-
daljevanju: banka), ki pridobi dovoljenje Banke Slovenije za
opravljanje plačilnih storitev, lahko v okviru svojega dovolje-
nja za opravljanje plačilnih storitev pooblasti drugo pravno
osebo za izvajanje posameznih opravil pri izvajanju plačilnih
storitev v imenu in za račun banke.

Pravna oseba, ki jo banka pooblasti za izvajanje posa-
meznih opravil pri izvajanju plačilnih storitev v imenu in za
račun banke, mora za opravljanje posameznih opravil na
podlagi pogodbenega odnosa z banko pridobiti dovoljenje
Banke Slovenije.

Banka Slovenije pravni osebi izda dovoljenje, če pravna
oseba izpolnjuje kadrovske, organizacijske in tehnične pogo-
je, ki jih mora za opravljanje posameznih opravil pri izvajanju
plačilnih storitev izpolnjevati banka v skladu s tem sklepom.

II. PLAČILNE STORITVE

Obdelava in posredovanje nakazil na podlagi
gotovinskih pologov

5. člen
Banka lahko opravlja storitve obdelave in posredovanja

nakazil na podlagi gotovinskih pologov, če izpolnjuje ka-
drovske, organizacijske in tehnične pogoje določene s tem
sklepom ter pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravlja-
nje teh storitev.

Storitve obdelave in posredovanja nakazil na podlagi
gotovinskih pologov obsegajo storitve:

a) polog gotovine zaradi plačila,
b) obdelava nakazil ter
c) prenos denarnih sredstev v dobro določenega tran-

sakcijskega računa pri istem ali drugem izvajalcu plačilnega
prometa.

6. člen
Za opravljanje storitev iz prejšnjega odstavka mora ban-

ka izpolnjevati kriterije in pogoje iz 9. in 10. člena tega
sklepa.

Vodenje transakcijskih računov ter obdelava in
posredovanje plačilnih nalogov

7. člen
Banka lahko opravlja storitve vodenja transakcijskih ra-

čunov ter obdelave in posredovanja plačilnih nalogov, če
izpolnjuje kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, do-
ločene s tem sklepom.

Storitve vodenja transakcijskih računov ter obdelave in
posredovanja plačilnih nalogov obsegajo naslednje storitve
za imetnika transakcijskega računa:

a) sprejemanje vplačil in opravljanje izplačil gotovine
imetniku transakcijskega računa v mejah kritja na transakcij-
skem računu,

b) opravljanje negotovinskih plačil za imetnika transakcij-
skega računa v internem in medbančnem plačilnem prometu,

c) vodenje evidence in obveščanje imetnika o stanju
denarnih sredstev na transakcijskem računu,

d) opravljanje drugih storitev povezanih z vodenjem tran-
sakcijskega računa.

8. člen
Za opravljanje storitev vodenja transakcijskih raču-

nov ter obdelave in posredovanja plačilnih nalogov, mora
banka izpolnjevati kriterije in pogoje iz 9. in 10. člena
tega sklepa.
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III. TEHNIČNI KRITERIJI IN POGOJI

9. člen
Za opravljanje plačilnih storitev mora banka izpolnjevati

naslednje tehnične pogoje:
a) banka mora imeti ustrezne poslovne prostore, ki omo-

gočajo varno in nemoteno izvajanje poslovnih procesov za
opravljanje plačilnih storitev za katere se izdaja dovoljenje;
šteje se, da so poslovni prostori ustrezni, če so tehnično
opremljeni tako, da omogočajo varno in nemoteno izvajanje
vseh poslovnih procesov v okviru izvajanja plačilnih storitev za
katere se izdaja dovoljenje,

b) banka mora zagotavljati prenos denarnih sredstev in
poravnavo plačil velikih vrednosti in plačil malih vrednosti v
internem in medbančnem plačilnem prometu,

c) banka mora imeti ustrezno tehnično in informacijsko
podporo, ki zagotavlja varno in nemoteno izvajanje procesov
za opravljanje storitev za katere se izdaja dovoljenje; šteje se,
da je tehnična in informacijska podpora ustrezna, če zagotav-
lja stalno in varno podporo vsem poslovnim procesom v okvi-
ru izvajanja plačilih storitev za katere se izdaja dovoljenje.

10. člen
Poleg kriterijev iz 9. člena, mora banka za pridobitev

dovoljenja za opravljanje storitev obdelave in posredovanja
nakazil na podlagi gotovinskega pologa, zagotoviti tudi ustrez-
no opremo za poslovanje z gotovino, ki zagotavlja poslovanje
v skladu z veljavnimi pravili in standardi poslovanja z gotovino.

IV. ORGANIZACIJSKI IN KADROVSKI POGOJI

11. člen
(Kadrovski pogoji)

Banka mora zagotavljati ustrezno število strokovno uspo-
sobljenih delavcev z znanjem za opravljanje poslov plačilnega
prometa.

Ustrezno število delavcev se presoja glede na vrste in
obseg storitev plačilnega prometa, za katere se izdaja dovo-
ljenje.

Šteje se, da so delavci ustrezno strokovno usposobljeni,
če so pridobili potrdilo o opravljenih verificiranih programih za
opravljanje poslov plačilnega prometa.

12. člen
(Organizacijski pogoji)

Organizacijski pogoji, ki jih mora zagotavljati banka za
opravljanje storitev plačilnega prometa so:

a) banka mora z notranjim aktom definirati delovne po-
stopke, ki se izvajajo pri posameznih fazah sprejema, obdela-
ve in posredovanja nakazil in plačilnih nalogov ter postopke in
pravila v primeru izrednih okoliščin; izvajalci teh postopkov
morajo biti s temi postopki in pravili seznanjeni in za njihovo
izvajanje primerno usposobljeni,

b) banka mora definirati postopke sprejemanja odločitev
pri opravljanju storitev plačilnega prometa ter opredeliti odgo-
vornost zaposlenih, ki te odločitve sprejemajo,

c) banka mora zagotoviti ustrezno delovanje sistema no-
tranjih kontrol in obvladovanja tveganj.

V. NADZOR IN OBVLADOVANJE TVEGANJ V BANKI

13. člen
(Nadzor tveganj)

Banka mora biti sposobna spremljati, identificirati, me-
riti in obvladovati tveganja v povezavi z opravljanjem plačilnih

storitev tako, da je funkcija upravljanja tveganj ločena in
neodvisna od izvajanja operativnih postopkov.

Notranja revizija mora nadzirati operativno izvajanje po-
stopkov ter nadzor in obvladovanje tveganj, povezanih z
opravljanjem storitev plačilnega prometa.

14. člen
(Izvršitev nakazil)

Banka mora zagotoviti, da bo organizacijska in tehnič-
na struktura omogočala obdelavo nakazil tako, da bo:

a) nakazilo denarnih sredstev na podlagi pologa gotovi-
ne v dobro transakcijskega računa pri isti banki odobreno na
prejemnikovem transakcijskem računu v najkrajšem času ter
najkasneje isti dan po sprejemu nakazila,

b) plačilni nalog za prenos denarnih sredstev na podla-
gi položene gotovine v dobro transakcijskega računa pre-
jemnika pri drugi banki posredovan v plačilni sistem oziroma
bo posredovan korespondenčni banki v najkrajšem času ter
najkasneje isti dan ko je banka sprejela nakazilo,

c) banka prejemnica, sredstva prejeta na podlagi naka-
zila, odobrila na prejemnikov transakcijski račun v najkraj-
šem času ter najkasneje isti dan po prejemu sredstev na
svoj poravnalni račun v plačilnem sistemu oziroma v najkraj-
šem času ter najkasneje isti dan, ko prejme plačilni nalog
banke pošiljateljice v okviru korespondenčnega razmerja.

15. člen
(Izvršitev plačilnih nalogov)

Banka mora zagotoviti, da bo organizacijska in tehnič-
na struktura omogočala, da se prenos denarnih sredstev na
prejemnikov transakcijski račun na podlagi plačilnega nalo-
ga izvrši:

a) v internem plačilnem prometu v najkrajšem času ter
najkasneje isti dan po sprejemu plačilnega naloga,

b) preko plačilnega sistema tako, da:
– lahko banka plačilni nalog v najkrajšem času ter naj-

kasneje isti dan po sprejemu posreduje v plačilni sistem v
skladu s pravili tega sistema,

– banka prejemnica odobri transakcijski račun pre-
jemnika v najkrajšem času ter najkasneje isti dan po spre-
jemu plačilnega naloga, ko je v skladu s pravili tega siste-
ma zagotovljena dokončnost medbančne poravnave tega
plačila,

c) na podlagi korespondenčnega dogovora med ban-
kama tako, da lahko banka plačilni nalog v dobro transakcij-
skega računa prejemnika posreduje korespondenčni banki
v najkrajšem času ter najkasneje isti dan po sprejemu plačil-
nega naloga.

VI. DOKUMENTACIJA

16. člen
(Dokumentacija o izpolnjevanju tehničnih pogojev)
Banka ob zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje

storitev plačilnega prometa, predloži Banki Slovenije na-
slednjo dokumentacijo o izpolnjevanju poslovno-tehničnih
ter organizacijsko-kadrovskih pogojev in kriterijev:

a) dokazilo o ustrezni tehnični opremi poslovnih pro-
storov za varno in nemoteno izvajanje procesov obdelave in
posredovanja plačilnih nalogov ter ustrezni tehnični oprem-
ljenosti prostorov za sprejem pologov gotovine oziroma pla-
čilnih nalogov strank;

b) poslovni načrt glede obsega opravljanja storitev pla-
čilnega prometa;

c) elaborat o tehnični in informacijski podpori, ki vklju-
čuje:
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– specifikacije za strojno in programsko opremo za
obdelavo in posredovanje plačilnih nalogov in nakazil,

– dokumentacijo o ustreznosti informacijske podpore
za opravljanje medbančne poravnave,

– dokumentacijo iz katere izhaja varnostna politika v
zvezi z opravljanjem storitev plačilnega prometa in varovanja
informacij;

d) tehnično-organizacijsko shemo postopkov prejema,
obdelave in posredovanja plačilnih nalogov, ki vsebuje na-
slednje podatke:

– predvideni način komuniciranja s komitenti,
– ura, do katere morajo biti predloženi nalogi, da so

obdelani istega dne,
– način obveščanja komitenta o prilivih in odlivih,
– vrsta zaščite pri izmenjavi podatkov,
– opis postopkov za neprekinjeno delovanje sistemov;
e) dokumentacijo, iz katere je razvidno, da bo banka

organizacijsko sposobna opravljati storitve na katere se na-
naša zahteva za izdajo dovoljenja:

– organigram banke,
– notranje akte banke iz katerih izhaja opredelitev de-

lovnih postopkov, pristojnosti in odgovornosti za posamez-
no delovno mest o pri izvajanju plačilnih storitev;

f) dokumentacijo iz katere je razvidno, da bo banka
kadrovsko sposobna opravljati storitve na katere se nanaša
zahteva za izdajo dovoljenja:

– akt o sistemizaciji v delu, ki se nanaša na opravljanje
plačilnih storitev,

– dokazila o izobrazbi in potrdila o strokovni usposob-
ljenosti izvajalcev plačilnih storitev;

g) elaborat o notranjih postopkih za merjenje, spremlja-
nje in obvladovanje operativnih tveganj, ki se jim banka
izpostavlja pri opravljanju storitev plačilnega prometa.

17. člen
Banka mora v zvezi z zagotavljanjem medbančne po-

ravnave pri opravljanju plačilnega prometa, priložiti še na-
slednjo dokumentacijo:

a) glede izvrševanja plačil in poravnavanja plačilnih nalo-
gov v plačilnem sistemu za poravnavo plačil malih vrednosti:

– izjavo upravljalca plačilnega sistema o vključitvi ban-
ke v plačilni sistem,

– dokazila o odprtju poravnalnega računa za poravna-
vo obveznosti iz plačilnega sistema,

– dokazila o vključitvi v sistem obvladovanja tveganj v
plačilnem sistemu,

– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki izhajajo iz pravil
delovanja sistema za poravnavo plačil malih vrednosti;

b) glede izvrševanja plačil in plačilnih nalogov na osno-
vi bilateralnih dogovorov z drugimi izvajalci plačilnega pro-
meta:

– dokazila o odprtju transakcijskega računa pri drugi
banki,

– dogovor o načinu poravnavanja plačil, ki jih bo pred-
lagala  družba v poravnavo preko transakcijskega računa pri
drugem izvajalcu plačilnega prometa,

– dokazila o metodah in postopkih za obvladovanje
tveganj.

VII. KONČNE DOLOČBE

18. člen
Za opravljanje storitev plačilnega prometa s tujino mora

banka izpolnjevati tudi pogoje določene v zakonu o deviz-
nem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99) ter predpisih
izdanih na njegovi podlagi.

19. člen
Šteje se, da je dovoljenje za opravljanje storitev plačil-

nega prometa po štirinajsti alinei prvega odstavka 6. člena
zakona o bančništvu, ki je bilo izdano na podlagi zakona o
bančništvu in kriterijev za opravljanje plačilnega prometa za
pravne osebe v državi pred izdajo tega sklepa, dovoljenje za
opravljanje storitev plačilnega prometa iz prvega odstavka
3. člena po tem sklepu.

20. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati kriteriji

za opravljanje plačilnega prometa za pravne osebe v državi
(Uradni list RS, št. 37/00).

Navodilo o izvrševanju sklepov o izvršbi na sredstva
na dolžnikovem transakcijskem računu pri banki (z dne 3.
8. 2000), navodilo za prisilno izterjavo davkov, prispev-
kov in drugih obveznih dajatev na denarna sredstva na
računih pravnih oseb pri bankah ter način izvrševanja
plačilnih nalogov pravnih oseb – davčnih zavezancev (z
dne 29. 10. 2001), navodilo za poročanje DURS o do-
spelih neporavnanih obveznostih pravnih oseb (z dne 16.
1. 2001), navodilo o obveščanju DURS o izplačilu plač in
drugih osebnih prejemkov in dohodkov (z dne 3. 8.
2000), navodilo za zagotavljanje podatkov o prejemkih na
račune in o izdatkih z računov v bankah, hranilnicah in
Banki Slovenije (z dne 3. 8. 2000), navodilo o unovčeva-
nju akceptnih nalogov v bankah v prehodnem obdobju
(Uradni list RS, št. 65/00) izdana na podlagi kriterijev za
opravljanje plačilnega prometa za pravne osebe v državi,
ostanejo v veljavi do sprejema novih navodil izdanih na
podlagi zakona o plačilnem prometu.

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

nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 28. junija 2002.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

2795. Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra
transakcijskih računov

Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. št. 1/91-I) ter na
podlagi petega odstavka 28. člena zakona o plačilnem
prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja Svet Banke
Slovenije

S K L E P
o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih

računov

DEFINICIJA IN NAMEN

1. člen
Banka Slovenije vodi in upravlja enotno informatizirano

bazo podatkov (v nadaljevanju: register) o transakcijskih ra-
čunih in o imetnikih transakcijskih računov pri poslovnih
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bankah, hranilnicah, hranilno kreditnih službah ter pri Banki
Slovenije (v nadaljevanju: banke).

2. člen
Vodenje in upravljanje registra je namenjeno izvaja-

nju plačilnega prometa, kontroli transakcijskih računov in
zagotavljanju podatkov iz registra upravičenim uporabni-
kom v skladu z 29. členom zakona o plačilnem prometu.

Register se vzpostavi tako, da je zagotovljena identi-
fikacija imetnika transakcijskega računa in omogočena
povezava z drugimi informatiziranimi bazami podatkov ter
da se zagotavlja varstvo podatkov o transakcijskih računih
in imetnikih transakcijskih računov, ki so fizične osebe.

VSEBINA REGISTRA

3. člen
Register vsebuje naslednje podatke o transakcijskih

računih in imetnikih transakcijskih računov pri bankah ter
pri Banki Slovenije:

1. podatki o imetniku transakcijskega računa:
– ime in priimek ter naslov imetnika, ki je fizična

oseba; firma, sedež in naslov imetnika, ki je pravna ose-
ba; ime in priimek oziroma firma, sedež in naslov imetni-
ka, ki je zasebnik,

– davčna številka imetnika,
– matična številka pravne osebe in zasebnika, če

ima matično številko,
– šifra države imetnika računa,
– podatki o vrsti subjekta, dejavnosti in sektorski

pripadnosti pravne osebe in zasebnika.
2. podatki o transakcijskem računu:
– matična številka banke, ki vodi transakcijski račun,
– številka računa,
– mednarodna identifikacija bančnega računa (IBAN),
– oznaka vrste računa,
– datum odpiranja računa,
– datum zadnje spremembe zapisa v registru,
– podatek o aktivnosti računa.

VODENJE IN UPRAVLJANJE REGISTRA

4. člen
Register vodi Banka Slovenije, ki je tudi odgovorna

za pravilno delovanje registra.
Banke, ki vodijo transakcijske račune, morajo Banki

Slovenije dnevno zagotavljati podatke o novih transakcij-
skih računih in njihovih imetnikih ter ažurne podatke o
obstoječih transakcijskih računih ter imetnikih transakcij-
skih računov.

Banke, ki vodijo transakcijske račune imetnikov, so
odgovorne za pravilnost in ažurnost podatkov v registru.

5. člen
Banka Slovenije izda pravilnik, ki podrobneje ureja

vodenje in upravljanje registra v Banki Slovenije ter ažuri-
ranje in posredovanje podatkov o transakcijskih računih
in imetnikih transakcijskih računov v bankah.

VPOGLED V REGISTER

6. člen
Podatki iz registra, ki se nanašajo na transakcijske

račune in imetnike transakcijskih računov, ki so pravne

osebe ali zasebniki, so v delu, ki se nanaša na njihovo
dejavnost, javni.

Vsakdo lahko zahteva podatke iz prvega odstavka
tega člena pri katerikoli banki, ki ima omogočen dostop
do podatkov v registru.

7. člen
Podatke o transakcijskih računih drugih fizičnih oseb,

ki niso zasebniki, lahko pridobijo samo:
1. imetnik transakcijskega računa glede podatkov,

ki se nanašajo nanj;
2. sodišča v okviru sodnih postopkov, ki predložitev

teh podatkov lahko zahtevajo oziroma naložijo na podlagi
pooblastil po veljavnih predpisih;

3. davčni organi v postopkih, ki jih vodijo v okviru
svojih pristojnosti;

4. upnik, ki s pravnomočnim in izvršljivim izvršilnim
naslovom dokaže pravni interes, glede podatkov o tran-
sakcijskih računih dolžnika;

5. banke, ki opravljajo plačilni promet, glede podat-
kov za izvajanje učinkovitega opravljanja plačilnega pro-
meta (sprejem plačilnega naloga in kontrola obstoja tran-
sakcijskega računa), ki pa ne omogočajo identifikacije
posameznega imetnika transakcijskega računa;

6. Banka Slovenije za potrebe nadzora, ki ga vodi v
okviru svojih pristojnosti;

7. drug pristojni državni organ, če jih potrebuje v
postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti v skladu z
veljavnimi predpisi.

STROŠKI DOSTOPA IN UPORABE

8. člen
Stroške storitev posredovanja podatkov Banka Slo-

venije prejemnikom podatkov iz registra, ki niso banke,
zaračunava v skladu z vsakokrat veljavno tarifo Banke
Slovenije.

Banka Slovenije z bankami, ki opravljajo storitve pla-
čilnega prometa, sklene pogodbo o dostopu in uporabi
registra, s katero se opredeli tudi pokrivanje stroškov
vodenja, vzdrževanja in nadgrajevanja registra.

KONČNI IN PREHODNI DOLOČBI

9. člen
S 1. 7. 2002 preneha veljati sklep o vzpostavitvi

registra transakcijskih računov (Uradni list RS, št. 85/99,
št. 88/00 in št. 94/00) in predpisi sprejeti na njegovi
podlagi.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7.
2002.

Ljubljana, dne 28. junija 2002.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Predsednik
Sveta Banke Slovenije
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OBČINE

AJDOVŠČINA

2796. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva

Na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Ura-
dno glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02) je Občinski
svet občine Ajdovščina na seji dne 11. 6. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj

kmetijstva

I. SPLOŠNO

1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, pogoji, me-

rila in postopek za dodeljevanje sredstev, ki so v odloku o
vsakoletnem proračunu Občine Ajdovščina namenjena za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in sicer za naslednje namene:

– za subvencioniranje agromelioracij kmetijskih zem-
ljišč, obnove nasadov, investicij v vrtnarstvu, sadjarstvu in
živinoreji, nakupa kmetijskih zemljišč in pospeševanja eko-
loškega kmetovanja, skladno s 3. členom tega pravilnika,

– za subvencioniranje obrestne mere pri kreditiranju
investicij v objekte za kmetijsko proizvodnjo, investicij v na-
kup mehanizacije, investicij v dopolnilne dejavnosti in inve-
sticij v nakup kmetijskih zemljišč, skladno s 5. členom tega
pravilnika,

– za sofinanciranje namenov s področja pospeševanja
celostnega razvoja podeželja, povezanih z razvojem kmetij-
stva, skladno s 7. členom tega pravilnika,

– za sofinanciranje projektov za razvoj turistične po-
nudbe na kmetijah, skladno s V. poglavjem tega pravilnika.

2. člen
Sredstva po tem pravilniku se dodelijo, če predstavljajo

spodbudo za izvedbo investicij in projektov oziroma, če je
pomoč nujno potrebna.

Do sredstev, ki se dodeljujejo po tem pravilniku, so
upravičene:

a) fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko de-
javnost, pod pogojem, da ležijo zemljišča, ki se obdelujejo
in investicije, ki se izvajajo in s katerimi kandidirajo za dode-
ljevanje sredstev po 3. in 5. členu tega pravilnika, na obmo-
čju Občine Ajdovščina. Do sredstev so upravičene tudi fizič-
ne in pravne osebe, ki imajo stalno bivališče oziroma sedež
podjetja v Občini Ajdovščina, zemljišča ki se obdelujejo in s
katerimi kandidirajo za dodelitev sredstev po 3. in 5. členu
tega pravilnika, pa ležijo na območju katastrskih občin: Slap,
Erzelj, Vrhpolje in Budanje.

Upravičenci iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati
vsaj dva od naslednjih splošnih pogojev:

– nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in inva-
lidsko zavarovan iz kmetijstva,

– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik kmetije oziro-
ma kmetijskega gospodarstva,

– kmetija je aktivna: za aktivno se šteje tista kmetija, ki
ima najmanj 0,5 ha kmetijskih obdelovalnih zemljišč in ima
mladega gospodarja ali nosilca kmetije (starost do 40 let),

– kmetijsko gospodarstvo je aktivno, kar pomeni, da
posluje pozitivno v predhodnem letu,

– vlaganja v investicijo so perspektivna,
– kmetijsko gospodarstvo usposablja opuščena in za-

raščena kmetijska zemljišča.
Kot prvi prednostni kriterij se šteje izpolnjevanje prve

alinee splošnih pogojev iz prejšnjega odstavka.
Kot drugi (podrejeni) prednostni kriterij se šteje izpol-

njevanje tretje alinee splošnih pogojev iz prejšnjega odstav-
ka.

Mnenje o tem, ali so ti pogoji izpolnjeni, predloži kme-
tijsko svetovalna služba (v nadaljevanju: KSS), v obliki ugo-
tovitve o izpolnjevanju pogojev, v okviru strokovnega mne-
nja, ki ga priloži k vsaki na razpis prispeli vlogi.

Pogoji in kriteriji za posamezne namene, ki veljajo po
tem pravilniku za kmetijo, veljajo enako tudi za kmetijsko
gospodarstvo.

V primeru, da je višina razpoložljivih sredstev nižja od
višine zaprošenih sredstev po posameznem namenu, zado-
stuje pa najmanj za dodelitev v celoti tistim prosilcem, ki
izpolnjujejo prednostne kriterije, se višina morebitnih preo-
stalih sredstev odobri ostalim prosilcem, ki niso bili uvrščeni
po prednostnih kriterijih, v sorazmerno nižjem znesku.

Če je višina preostalih sredstev tako nizka, da delitev
med prosilce, ki niso bili uvrščeni po prednostnem kriteriju,
ne bi bila smiselna, se sredstev ne dodeli.

b) fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko de-
javnost iz Občine Ajdovščina, društva oziroma združenja s
področja kmetijstva, s sedežem in območjem delovanja v
Občini Ajdovščina ter morebitni drugi prosilci, za dodeljeva-
nje sredstev po 7. členu tega pravilnika.

c) Fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko de-
javnost, pod pogojem, da ležijo zemljišča, ki se obdelujejo
in investicije, ki se izvajajo in s katerimi kandidirajo za dode-
ljevanje sredstev po V. poglavju tega pravilnika, na območju
Občine Ajdovščina. Fizične osebe morajo izpolnjevati vsaj
enega od naslednjih pogojev:

– nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in inva-
lidsko zavarovan iz kmetijstva ali ima status kmeta,

– kmetija je aktivna: za aktivno se šteje tista kmetija, ki
ima najmanj 0,5 ha kmetijskih obdelovalnih zemljišč in ima
mladega gospodarja ali nosilca kmetije (starost do 40 let).

Pred dodelitvijo sredstev mora upravičenec do sred-
stev državne pomoči podpisati klavzulo o kumulaciji državne
pomoči. Klavzula obsega izjavo upravičenca do državne po-
moči, da za namen za katerega pridobiva državno pomoč ni
prejel pomoči iz državnega proračuna ali ni pridobil medna-
rodne pomoči, oziroma koliko sredstev je že prejel.

Investicije za katere se dodelijo sredstva državne po-
moči, morajo biti pričete v tekočem letu.

Podana mora biti ocena možnosti preživetja kmetije s
strani Kmetijske svetovalne službe.

II. DODELJEVANJE SREDSTEV V NEPOVRATNI OBLIKI

3. člen
Pogoji in kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioni-

ranje agromelioracij kmetijskih zemljišč, obnove nasadov,
investicij v vrtnarstvu, sadjarstvu in živinoreji, nakupa kmetij-
skih zemljišč, pospeševanja ekološkega kmetovanja, sofi-
nanciranja kemijske analize zemlje in sofinanciranja stro-
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škov zbiranja in transporta mleka so po posameznih name-
nih naslednji:

a) za obnovo vinogradov in matičnjakov:
– za obnovo vinogradov in matičnjakov na površinah, ki

so po katastrskih podatkih njiva ter ležijo v območju meliora-
cij in komasacij se sredstev ne dodeli.

– najmanjša površina obstoječih vinogradov in matič-
njakov na kmetijo je 0,5 ha,

– najmanjša letna površina obnove vinograda oziroma
matičnjaka je 0,15 ha,

– najmanjša gostota sajenja vinograda je 3000 kom/ha
bruto površine,

– sadijo se lahko le priporočene in dovoljene sorte za
območje Vipavske doline.

Višina sredstev za obnovo vinograda oziroma matičnja-
ka znaša do 30% vrednosti upravičenih stroškov investicije
vendar največ, odvisna od naklona zemljišča pred obnovo:

naklon zemljišča 0–40% nad 40%
višina sredstev 300.000 SIT/ha 400.000 SIT/ha

Med upravičene stroške investicije se šteje stroške:
kolov, žice, sadilnega materiala, založnega gnojenja, ze-
meljskih del, fizičnega dela pri napravi ter ostale potrebne
opreme.

b) za obnovo sadovnjakov:
– pri obnovi sadovnjakov za breskve, jablane in hruške

je najmanjša površina obstoječih sadovnjakov na kmetijo
0,6 ha, za ostale sadne vrste 0,2 ha,

– najmanjša letna površina obnove intenzivnega sadov-
njaka je 0,15 ha za vse sadne vrste,

– pri prvi napravi sadovnjaka na kmetiji je najmanjša
letna obnova za breskve, jablane in hruške 0,4 ha, za ostale
sadne vrste pa 0,2 ha,

– najmanjši letni obseg ureditve travniškega nasada je
omejen s številom sadik na 50 sadik,

– nasad je urejen po sodobnih tehnoloških standardih,
– zastopane so sorte, ki so priporočene za pridelavo v

Sloveniji.
Višina sredstev za napravo travniškega nasada znaša

do 30% vrednosti upravičenih stroškov investicije vendar ne
več kot znesek, ki bi ga dobili, če bi dodelili po 1000 SIT na
posajeno sadilo.

Višina sredstev za napravo sadovnjaka znaša do 30%
upravičenih stroškov investicije vendar največ, odvisna od
naklona zemljišča pred obnovo:

naklon zemljišča 0–40% nad 40%
višina sredstev 300.000 SIT/ha 350.000 SIT/ha

Med upravičene stroške investicije se šteje stroške:
kolov, žice, sadilnega materiala, založnega gnojenja, ze-
meljskih del, fizičnega dela pri napravi ter ostale potrebne
opreme.

c) za agromelioracijo travnikov in urejanje pašnikov:
– najmanjša površina obstoječih travnikov in pašnikov

na kmetiji je 2 ha,
– najmanjša letna površina agromelioracije travnikov

oziroma ureditve pašnikov je 1 ha,
– živinoreja je dejavnost kmetije,
– agromelioracija je v skladu s sodobnimi tehnološkimi

navodili,
– za urejene površine je zagotovljeno koriščenje po

normativu najmanj 0,5 GVŽ/ha in največ 2 GVŽ/ha,
– izdelan je popis potrebnih del.
Višina sredstev za agromelioracijo travnika oziroma pa-

šnika znaša do 30% vrednosti upravičenih stroškov investi-
cije, vendar največ 50.000 SIT/ha.

Med upravičene stroške investicije se šteje stroške:
kolov, žice, mreže, zemeljskih del, založnega gnojenja, po-
stavitve napajališča, fizičnega dela pri agromelioraciji travni-
kov oziroma urejanju pašnikov ter ostale potrebne opreme.

d) za investicije v vrtnarstvu, in sicer:
– nakup novega rastlinjaka:
– najmanjša površina novega rastlinjaka je 200 m2,

oziroma v primeru dogradnje 100 m2,
– izdelan je program trženja pridelkov,
– nakup mreže proti toči in slani:
– najmanjša površina mreže je 3.000 m2,
– izdelan je program trženja pridelkov,
– nakup specialne mehanizacije in opreme za vrtnar-

stvo:
– kriterij koriščenja za kupljeno mehanizacijo in opre-

mo: za površine rastlinjaka najmanj 200 m2, za zunanje
površine najmanj 3.000 m2,

– izdelan je program trženja pridelkov.
Višina sredstev znaša do 30% vrednosti upravičenih

stroškov investicije.
Upravičeni stroški investicije so stroški nakupa opre-

me, ki so predmet zahtevka za dodelitev sredstev in se
izkažejo z ustreznim računom.

e) za urejanje nasadov jagodičevja:
– najmanjše število posajenih sadik je 5000 kosov,
– sadi se le priporočene in dovoljene sorte za Slove-

nijo,
– nasad je urejen po sodobnih tehnoloških priporoči-

lih,
– izdelan je program trženja pridelkov.
Višina sredstev znaša do 30% vrednosti upravičenih

stroškov investicije, ne smejo pa presegati 30% vrednosti
sadik.

Med upravičene stroške investicije se šteje stroške:
ograditve nasada, zemeljskih del, založnega gnojenja, fizič-
nega dela pri napravi nasada ter ostale potrebne opreme.

f) za nakup kmetijskih zemljišč:
– kmetija ima obdelana vsa svoja obdelovalna kmetij-

ska zemljišča,
– kupljeno kmetijsko zemljišče je večje od 0,3 ha ali

predstavlja zaokrožitev oziroma povečanje obdelovalnega
kosa zemljišča istega lastnika nad skupno površino 0,5 ha,

– kupljeno zemljišče se uporablja za intenzivno kmetij-
sko pridelavo, oziroma se na njem že izvajajo agromelioracij-
ska dela.

Višina sredstev znaša do 30% vrednosti kupnine, ven-
dar največ 535.000 SIT/ha.

Med upravičene stroške investicije spada kupnina kme-
tijskega zemljišča.

g) za investicije v živinoreji, povezane z novogradnjo ali
adaptacijo objektov:

– vselitev dodatnih živali na dodatno zgrajenih stoji-
ščih,

– potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v ob-
dobju, ki ga natančneje določa javni razpis.

1. Sredstva se pri novogradnjah dodeli za dodatno
zgrajena stojišča za živali v najmanjšem obsegu kot sledi:

– za najmanj 10 krav v dolini oziroma za najmanj 5 krav
na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejav-
nost, v višini 74.900 SIT/stojišče,

– za najmanj 40 govejih pitancev in krav dojilj v dolini,
oziroma za najmanj 15 govejih pitancev in krav dojilj na
območjih z omejenimi dejavniki, v višini 42.800 SIT/stoji-
šče,

– za najmanj 20 živali drobnice mlečnih pasem, v višini
10.700 SIT/stojišče,
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– za najmanj 50 živali drobnice mesnih pasem, v višini
10.700 SIT/stojišče,

– za najmanj 10 plemenskih svinj, v višini 32.100
SIT/stojišče,

– za najmanj 40 prašičev pitancev, v višini 18.300
SIT/stojišče,

– za najmanj 2 konja v okviru kmetije, v višini 74.900
SIT/stojišče.

2. Sredstva se pri adaptacijah dodeli za dodatno zgra-
jena stojišča za živali v najmanjšem obsegu kot sledi:

– za najmanj 3 krave, v višini 42.800 SIT/stojišče,
– za najmanj 8 govejih pitancev in krav dojilj, v višini

26.750 SIT/stojišče,
– za najmanj 10 živali drobnice mlečnih pasem, v višini

5.350 SIT/stojišče,
– za najmanj 10 živali drobnice mesnih pasem, v višini

5.350 SIT/stojišče,
– za najmanj 2 plemenski svinji, v višini 16.050 SIT/sto-

jišče,
– za najmanj 20 prašičev pitancev, v višini 10.000

SIT/stojišče,
– za najmanj 1 konja v okviru kmetije, v višini 37.450

SIT/stojišče.
Višina sredstev znaša do 30% upravičenih stroškov

investicije, vendar ne več kot znesek, ki bi ga dobili, če bi
dodelili na dodatno zgrajeno oziroma adaptirano stojišče,
znesek, ki je določen po 1. in 2. alinei g) odstavka 3. člena
tega pravilnika.

Med upravičene stroške investicij v novogradnje oziro-
ma adaptacije živinorejskih objektov se štejejo stroški grad-
beno-obrtnih del (stroški dela in materiala), stroški strojnih in
elektro instalacij (stroški dela in materiala) ter stroški inženi-
ringa in nadzora.

h) za nakup opreme namakalnih sistemov:
– nakup opreme potrebne za namakanje,
– kmetija ima najmanj 0,5 ha nasadov oziroma 0,3 ha

kmetijskih površin, na katerih je vzpostavljena vrtnarska pro-
izvodnja,

– za kupljeno opremo je zagotovljeno koriščenje.
Višina sredstev znaša do 20% vrednosti upravičenih

stroškov investicije.
Med upravičene stroške investicije se štejejo stroški

kupljene namakalne opreme. Med upravičene stroške inve-
sticije se ne štejejo stroški postavitve oziroma vgradnje na-
makalne opreme.

j) za spodbujanje ekološkega kmetovanja:
– prosilec je vključen v združenje ali društvo, ki združu-

je ekološke kmetovalce,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vključeno v kontro-

lo vsaj še 3 leta od prejema zadnje podpore.
Višina sredstev znaša do 100% upravičenih stroškov

ekološkega nadzora kmetijskih gospodarstev.
Med upravičene stroške se šteje strošek ekološke kon-

trole kmetijskega gospodarstva, ki se izkaže z ustreznim
računom.

k) za spodbujanje premeščanja živinorejskih kmetij iz
mestnih jeder ter spodbujanje tehnološkega posodabljanja
živinorejskih objektov:

– pri premestitvi živinorejske kmetije se stalež živali ne
zmanjša,

– živinorejska dejavnost na stari lokaciji se prekine,
– potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v ob-

dobju, ki ga natančneje določa javni razpis,
– pozitivno mnenje Komisije za pripravo predloga inve-

sticij v kmetijstvu,
– izkazana nujnost posodobitve živinorejske kmetije,
– izdelan elaborat tehnološke posodobitve živinorejske

kmetije.

Višina sredstev za premestitev oziroma tehnološko po-
sodobitev živinorejske kmetije znaša do 10% vrednosti upra-
vičenih stroškov investicije, oziroma največ 1,5 MIO SIT.

Med upravičene stroške investicije se štejejo stroški
gradbeno-obrtnih del (stroški dela in materiala), stroški stroj-
nih in elektro instalacij (stroški dela in materiala), stroški
opreme ter stroški inženiringa in nadzora.

l) za spodbujanje adaptacij malih hlevov:
– z adaptacijo se stalež živali ne zmanjša,
– potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v ob-

dobju, ki ga natančneje določa javni razpis,
– sredstev za urejanje hlevov s sistemom izplakovanja

se ne dodeli.
Višina sredstev znaša do 30% vrednosti upravičenih

stroškov investicije, vendar ne več kot znesek, ki ga dobi-
mo, če bi dodelili po 20.000 SIT na adaptirano stojišče za
krave oziroma 15.000 SIT na stojišče za bike oziroma teli-
ce. Višina sredstev je sorazmerna obsegu adaptacije hleva.

Med upravičene stroške se štejejo stroški gradbe-
no-obrtnih del (stroški dela in materiala), stroški strojnih in
elektro instalacij (stroški dela in materiala) ter stroški inženi-
ringa in nadzora.

m) za spodbujanje urejanja starih, obstoječih gnojišč:
– mnenje Krajevne skupnosti o predvideni sanaciji,
– potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v ob-

dobju, ki ga natančneje določa javni razpis,
– za gnojišča, ki so z gradbenim dovoljenjem že pred-

videna v sklopu izgradnje živinorejskega objekta, se sred-
stev ne dodeli,

– ureditev gnojišča je skladna s predpisi o graditvi tovr-
stnih objektov.

Višina sredstev znaša do 30% vrednosti upravičenih
stroškov investicije, vendar največ 2.000 SIT/m2.

Med upravičene stroške se štejejo stroški gradbe-
no-obrtnih del (stroški dela in materiala), stroški strojnih in
elektro instalacij (stroški dela in materiala) ter stroški inženi-
ringa in nadzora.

n) sofinanciranje analiz zemlje
– sofinancira se stroške izdelave kemijske analize zem-

lje.
Višina sredstev znaša do 50% vrednosti upravičenih

stroškov.
Med upravičene stroške se šteje strošek kemijske ana-

lize zemlje.
o) sofinanciranje stroškov zbiranja mleka
– sofinancira se strošek zbiranja mleka,
– pozitivno mnenje Komisije za pripravo predloga inve-

sticij v kmetijstvu.
Višina sredstev znaša do 50% upravičenih stroškov, na

območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
oziroma do 40% upravičenih stroškov, na ostalih območjih.

Med upravičene stroške pri sofinanciranju stroškov zbi-
ranja mleka se štejejo stroški zbiranja in transporta mleka od
proizvajalca do mlekarne ter stroški organizacije zbiranja.

4. člen
Višino subvencij določi občinski svet za vsako leto

oziroma za vsak razpis posebej. Če tega ne določi posebej,
veljajo pogoji iz prejšnjega razpisa za naslednji razpis. Višina
subvencij v tem pravilniku je določena za leto 2002.

Vse subvencije po namenih iz 3. člena tega pravilnika
se izplača po izvedenih delih oziroma opravljenih nakupih,
na podlagi ogleda izvedene investicije.

Ogled izvedenih investicij opravi strokovna komisija, ki
jo imenuje župan. Ogled se opravi v sestavi najmanj dveh
članov strokovne komisije. Ta komisija je lahko sestavljena
iz istih članov kot strokovna komisija, ki vodi postopek odpi-
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ranja vlog in izbora prejemnikov sredstev in iz istih članov kot
strokovna komisija, ki nadzira namensko rabo dodeljenih
sredstev.

III. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE PRI
NAJEMANJU KREDITOV

5. člen
Splošni pogoji in kriteriji za subvencioniranje obrestne

mere pri kreditiranju investicij v objekte za kmetijsko proiz-
vodnjo, investicij v nakup mehanizacije, investicij v dopolnil-
ne dejavnosti in investicij v nakup kmetijskih zemljišč, pod
katerimi se sredstva delijo prejemnikom, so:

– doba odplačevanja kredita je odvisna od višine kredi-
ta, pri čemer je do višine kredita 1,5 mio SIT doba odplače-
vanja 3 leta, od višine kredita 1,5 mio SIT do 5 mio SIT je
doba odplačevanja 5 let ter nad 5 mio SIT je doba odplače-
vanja 10 let;

– prosilci lahko pridobijo kredit z bonificirano obrestno
mero do tiste višine vrednosti investicije, kot jo za posamez-
no proračunsko obdobje določi občinski svet;

– najvišja vrednost kredita z bonificirano obrestno me-
ro, ki ga investitor lahko pridobi je 10 mio SIT;

– jamstvo za vračilo kredita je zavarovanje oziroma hi-
poteka, z izjemo kredita do višine 1 mio SIT, kjer je skladno
s pogoji banke, možnost zavarovanja kredita s poroki;

– enoletni moratorij odplačevanja kredita pripada pre-
jemnikom sredstev, ki pridobijo kredit, višji od 3 mio SIT z
dobo odplačevanja, daljšo od 5 let. V tem obdobju se kredi-
tojemalcem subvencionira celotna obrestna mera;

– doba za odplačevanje kreditov za nakup premičnin
(kmetijska oprema, mehanizacija) je največ 5 let, za nakup
oziroma izgradnjo nepremičnin (stavbe, zemljišča) pa 10 let;

– potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v ob-
dobju, ki ga natančneje določa javni razpis.

Poleg splošnih pogojev in kriterijev, se glede na posa-
mezne namene investicij upošteva še naslednje pogoje in
kriterije:

a) za investicije za povečevanje prireje mleka in mesa
na kmetijah se obrestna mera subvencionira pri bančnih
kreditih:

– za novogradnje in adaptacije hlevov za govedo, dro-
bnico in konje, kjer je vrednost investicije najmanj 2 mio
SIT,

– za hlevsko in dvoriščno opremo (linija molže, linija
spravila krme in drugo),

– za novogradnje prašičjih objektov, kombinirano z naj-
manj 10 plemenskimi svinjami in vzrejo mladičev,

– za novogradnje drugih živinorejskih objektov mini-
malnega obsega, najmanj za število živali, ki je opredeljeno
za dodelitev podpor pri novogradnjah točke g) 3. člena tega
pravilnika.

Višina sredstev znaša do 20% vrednosti upravičenih
stroškov investicije na območju z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost oziroma do 10% na ostalih območjih.
Sredstva se dodeli v obliki subvencionirane obrestne mere
kreditom najetih v skladu s tem pravilnikom.

Med upravičene stroške investicij pri novogradnjah in
adaptacijah hlevov se štejejo stroški gradbeno-obrtnih del
(stroški dela in materiala), stroški strojnih in elektro instalacij
(stroški dela in materiala) ter stroški inženiringa in nadzora.

Upravičeni stroški investicij pri nakupu hlevske in dvori-
ščne opreme se štejejo stroški nakupa strojev oziroma opre-
me.

Prosilci morajo:
– imeti zagotovljenih toliko kmetijskih zemljišč v lasti

oziroma v najemu, da zagotavljajo funkcioniranje dokonča-

ne investicije, kar strokovna komisija oceni iz priložene do-
kumentacije,

– pridobljena potrebna dovoljenja za izvedbo investici-
je, skupaj s predračuni,

– za kredit, ki je višji od zneska, določenega v javnem
razpisu, mora biti izdelan poslovni načrt investicije z viri
financiranja ter strokovnim mnenjem pristojne KSS,

– za kredit, ki je nižji od tega zneska, se zahteva opis
investicije s strokovnim mnenjem pristojne KSS.

b) za investicije v posodabljanje strojnega parka na
kmetijah se obrestna mera subvencionira pri bančnih kredi-
tih:

– za nakup sodobnih kmetijskih traktorjev s štirikole-
snim pogonom in varnostno kabino,

– za nakup sodobnih strojev v poljedelstvu, travništvu,
trajnih nasadih in vrtnarstvu,

– za nakup sodobne dvoriščne mehanizacije,
– za nakup opreme in strojnih linij za predelavo in do-

delavo kmetijskih pridelkov na domu.
Višina sredstev znaša do 20% vrednosti upravičenih

stroškov investicije. Sredstva se dodeli v obliki subvencioni-
rane obrestne mere kreditom najetih v skladu s tem pravilni-
kom.

Med upravičene stroške investicije pri posodabljanju
strojnega parka na kmetijah se štejejo stroški nakupa strojev
oziroma opreme.

Prosilci morajo:
– dokazati upravičenost investicije,
– izdelati finančno konstrukcijo investicije,
– priložiti predračune oziroma račune o nakupu ter po-

trebno dovoljenje za gradnjo v primerih, ko je ta za izvedbo
posamezne investicije potrebna.

c) za investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah se
obrestna mera subvencionira pri bančnih kreditih:

– za investicije v posodabljanje in povečevanje zmoglji-
vosti stacionarnega in izletniškega turizma na kmetijah,

– za investicije v posodabljanje in novogradnje kleti in
objektov, povezanih s prodajo in promocijo vin,

– za investicije v skladiščne in hladilne kapacitete za
skladiščenje sadja in zelenjave,

– za investicije v objekte za predelavo mleka, mesa in
sadja na kmetijah,

– za investicije v sušilnice za mesne izdelke in sadje.
Višina sredstev znaša do 20% vrednosti upravičenih

stroškov investicije na območju z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost oziroma do 10% na ostalih območjih.
Sredstva se dodeli v obliki subvencionirane obrestne mere
kreditom, najetih v skladu s tem pravilnikom.

Med upravičene stroške investicije pri investicijah v
dopolnilne dejavnosti na kmetijah se štejejo stroški gradbe-
no-obrtnih del (stroški dela in materiala), stroški strojnih in
elektro instalacij (stroški dela in materiala), stroški opreme
ter stroški inženiringa in nadzora.

Prosilci morajo:
– imeti zagotovljeno lastno surovino za izvajanje dopol-

nilne dejavnosti,
– pridobljena potrebna dovoljenja za izvedbo investici-

je, skupaj s predračuni,
– izdelan poslovni načrt, iz katerega je razvidna mož-

nost zaposlitve najmanj enega družinskega člana,
– izdelan program trženja.
d) za nakup kmetijskih zemljišč se obrestna mera sub-

vencionira pri bančnih kreditih pod naslednjimi pogoji:
– kmetija ima obdelana vsa svoja kmetijska zemljišča,
– kupljeno kmetijsko zemljišče predstavlja povečanje

površine obdelovalnih kmetijskih zemljišč kmetije,
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– kupljeno kmetijsko zemljišče se bo uporabljalo za
intenzivno kmetijsko pridelavo oziroma agromelioracijo,
obnovo ali ureditev.

Višina sredstev znaša do 20% vrednosti upravičenih
stroškov investicije. Sredstva se dodeli v obliki subvencioni-
rane obrestne mere kreditom najetih v skladu s tem pravilni-
kom.

Med upravičene stroške investicije spada kupnina kme-
tijskega zemljišča.

Prosilci za ta namen predložijo predpogodbo oziroma
overjeno kupno pogodbo. Kreditna pogodba z banko se
sklene ob predložitvi overjene pogodbe o nakupu zemljišča.

6. člen
Višino subvencionirane obrestne mere za najem ban-

čnih kreditov in morebitne ostale ugodnosti, povezane z
najemom kredita, določi občinski svet za vsako leto oziroma
za vsak razpis posebej. Če tega ne določi posebej, veljajo
pogoji prejšnjega razpisa tudi za naslednji razpis.

IV. SOFINANCIRANJE NAMENOV S PODROČJA
POSPEŠEVANJA RAZVOJA PODEŽELJA

7. člen
Sredstva za sofinanciranje programov pospeševanja

celostnega razvoja podeželja in razvoja kmetijstva se dodeli
za:

– delovanje društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem
razvoja podeželja in kmetijstva,

– programe izobraževanja kmetijskih proizvajalcev,
– programe obveščanja in informiranja kmetijskih pro-

izvajalcev,
– programe popularizacije kmetijstva ter dopolnilnih de-

javnosti na kmetijskih gospodarstvih ter
– programe zaščite ter identifikacije avtohtonih sort.
Višina sredstev znaša do 40% upravičenih stroškov

izvedbe programa.
Med upravičene stroške spadajo stroški pisarniškega

materiala, stroški izobraževalnih gradiv, stroški strokovne
literature, stroški izdelave strokovnih elaboratov, stroški pre-
davateljev ter demonstratorjev v okviru izobraževanj, stroški
izdelave in distribucije brošur letakov ter reklam.

Sredstva se dodeljujejo v nepovratni obliki, na osnovi
javnega razpisa v katerem se določi, da rok oddaje vlog ni
predpisan. Komisija za pripravo predloga investicij v kmetij-
stvo prispele vloge obravnava na svoji prvi naslednji seji in
oceni njihovo upravičenost. Na predlog mnenja komisije
odloči o dodelitvi sredstev pooblaščeni delavec občinske
uprave s sklepom

V. RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE NA KMETIJAH

8. člen
Pogoji za dodeljevanje sredstev za razvoj turistične po-

nudbe na kmetijah, ki se dodelijo v nepovratni obliki so:
– dejavnost oziroma investicija zagotavlja polno zapo-

slitev vsaj enemu družinskemu članu,
– objekti zagotavljajo izvajanje dejavnosti v skladu z

veljavnimi zakoni in predpisi,
– pridobljeno pravnomočno dovoljenje za gradnjo v

letih, ki jih natančneje določi javni razpis,
– izdelan je program trženja storitev oziroma proizvo-

dov,
– izdelan je poslovni načrt investicije po metodologiji

Kmetijsko svetovalne službe,

– izdelan je finančni načrt dokončanja investicije z
oceno potrebnih vlaganj in z dinamiko koriščenja sred-
stev,

– kmetijska dejavnost je dejavnost prosilca ter pred-
stavlja vir dohodka njegove družin,

– prosilcem, ki že imajo vpeljano turistično dejav-
nost oziroma kmečki turizem se sredstev ne dodeli.

9. člen
Za ocenjevanje prispelih vlog se uporablja naslednje

ocenjevalne kriterije:
– delež lastnih sredstev (višji delež lastnih sredstev

pomeni višje število točk),
– faznost izvedbe oziroma stopnja realizacije investi-

cij (višja faza pomeni višje število točk),
– prisotnost potrebne infrastrukture ter naravnih, kul-

turnih in drugih znamenitosti (bližina potrebne infrastruk-
ture ali že zgrajena infrastruktura in bližina kulturnih in
naravnih znamenitosti prinese višje število točk),

– število ležišč za goste (višje število ležišč pomeni
višje število točk),

– pričakovano število gostov in predvideni ekonom-
ski učinek naložbe (ocena donosnosti naložbe),

– prilagodljivost naložbe razmeram na trgu, v okviru
kmetijske dejavnosti (večja prilagodljivost pomeni višje
število točk),

– finančno stanje investitorja (boljše finančno stanje
pomeni višje število točk),

– raznovrstnost in obseg obstoječe in predvidene
ponudbe (večja raznovrstnost in obseg prineseta višje
število točk),

– kulturni in zgodovinski pomen objekta (obnova in
revitalizacija spomeniško zaščitenih objektov prinese ve-
čje število točk).

Vloga, ki je po posameznih kriterijih najbolje ocenje-
na, dobi najvišje število točk.

V izbor se uvrstijo samo tisti projekti, ki na ocenjeva-
nju prejmejo vsaj 70% vseh možnih točk. Število izbranih
projektov je odvisno od višine razpoložljivih sredstev.

Negativno mnenje Komisije za pripravo predloga in-
vesticij v kmetijstvu, ki je izdano na osnovi opravljenega
ogleda na kraju izvajanja projekta in mnenja KSS, je izlo-
čilni kriterij. Pozitivno mnenje se upošteva pri pripravi
predloga prejemnikov sredstev.

Natančneje se uporaba kriterijev po posameznih na-
menih določi z javnim razpisom.

10. člen
Višina sofinanciranja projektov namenjenih razvoju

turistične ponudbe na kmetijah po tem pravilniku, znaša
največ do 30% vrednosti upravičenih stroškov investicije,
vendar ne več kot 3 mio SIT za posamezen projekt.

Med upravičene stroške se štejejo stroški gradbe-
no-obrtnih del (stroški dela in materiala), stroški strojnih
in elektro instalacij (stroški dela in materiala), stroški opre-
me ter stroški inženiringa in nadzora.

Sredstva se prejemniku dodeli po pravnomočnosti
izdanega sklepa o odobritvi sredstev.

VI. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV

11. člen
Za postopek javnega razpisa in postopek dodeljevanja

sredstev po II., III. in V. poglavju tega pravilnika, se smiselno
uporabljajo določbe postopka oddaje subvencij, posojil in
državnih pomoči, pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
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računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/00),
kolikor ni v tem pravilniku določeno drugače.

Prosilci morajo vlogi, s katero se prijavijo na javni
razpis, priložiti vso dokumentacijo, ki verodostojno doka-
zuje izpolnjevanje pogojev, določenih v tem pravilniku, po
namenu, za katerega se prijavljajo. Obvezno je potrebno
priložiti tudi strokovno mnenje KSS o upravičenosti inve-
sticije. Natančneje se zahtevana dokazila za vsak posa-
mezen namen določijo v vsakokratnem javnem razpisu.

12. člen
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pre-

gled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in
meril iz tega pravilnika.

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog pre-
jemnikov sredstev. Ta predlog podpišejo predsednik in
člani komisije ter ga predložijo pooblaščeni osebi občin-
ske uprave v potrditev.

Prosilec, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa in da mu razpisana sredstva niso bila
dodeljena neopravičeno, lahko pri občini vloži zahtevek
za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev
oziroma pritožbo, ki jo obravnava Komisija za pripravo
predloga investicij v kmetijstvo, na njen predlog pa o
ugovoru odloči župan.

13. člen
V primeru, da višina sredstev, ki bi morala biti dode-

ljena tistim prosilcem, ki izpolnjujejo razpisne pogoje,
presega proračunski znesek, določen za ta namen, se
višina odobrenih sredstev sorazmerno zniža vsem pre-
jemnikom sredstev.

14. člen
S prejemnikom sredstev se sklene pogodba o dodeli-

tvi sredstev, ki med drugim določa tudi pogoje koriščenja
sredstev. S pogodbo se, glede na posamezne namene
dodeljenih sredstev določi, da mora prejemnik sredstev:

– ohranjati in obdelovati vinograde in matičnjake, za
agromelioracijo katerih so prejeli sredstva še najmanj
15 let, sadovnjake pa še najmanj 10 let po pridobitvi
sredstev,

– vzdrževati površine in ohranjati s tem pravilnikom
predpisano obremenitev živali za koriščenje pašnikov in
travnikov še najmanj 5 let po pridobitvi sredstev,

– ohranjati število stojišč v živinoreji še najmanj 5 let
po pridobitvi sredstev,

– kupljeno kmetijsko zemljišče obdržati v svoji lasti
vsaj še 10 let po prejemu sredstev,

– imeti v lasti osnovno sredstvo, ki ga nabavi ali
objekt, ki ga zgradi s kreditnimi sredstvi III. poglavja tega
pravilnika, še najmanj 5 let po pridobitvi kredita in do
njegovega popolnega plačila ter skladno s pogoji banke,
če gre za premičnino in najmanj 10 let, če gre za nepre-
mičnino,

– imeti v lasti objekt in opravljati dejavnost, sofinan-
cirano v skladu s V. poglavjem tega pravilnika, vsaj še 8
let po pričetku opravljanja dejavnosti, razen če ni z Obči-
no Ajdovščina dogovorjeno drugače; obvezna je vknjižba
prepovedi odtujitve v zemljiško knjigo,

– prednostno nuditi na razpolago objekt in dejavnost
iz prejšnje alinee za potrebe Občine Ajdovščina, odplač-
nost in trajanje storitve se za vsak posamezen primer
dogovori s to pogodbo,

– imeti v lasti objekt, za katerega so prejeli sredstva
po II. poglavju tega pravilnika, še najmanj 10 let po prido-
bitvi sredstev.

VII. NADZOR NAD NAMENSKO RABO SREDSTEV

15. člen
Namensko rabo dodeljenih sredstev nadzira strokov-

na komisija občine, ki jo imenuje župan. Ta komisija je
lahko sestavljena iz istih članov kot strokovna komisija, ki
vodi postopek odpiranja vlog in izbor prejemnikov sred-
stev in iz istih članov kot strokovna komisija, ki opravlja
oglede izvedenih del.

Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je za
katerikoli namen pridobitve sredstev po tem pravilniku
navajal neresnične podatke, oziroma dela ni opravil v
skladu s svojo vlogo na razpis in izdanim sklepom o odo-
britvi sredstev ter pogodbo, je dolžan vrniti vsa neupravi-
čeno pridobljena sredstva, skupaj s pripadajočimi zakoni-
timi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vra-
čila.

Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih
sredstev po tem pravilniku, o čemer odloči župan s skle-
pom.

Prejemnik sredstev izgubi tudi pravico kandidiranja
na razpisu po tem pravilniku še 5 let po ugotovljeni nepra-
vilnosti.

VII. KONČNE DOLOČBE

16. člen
Prosilci ne morejo hkrati kandidirati za isto investici-

jo na razpisu za pridobitev sredstev po namenih iz II. po-
glavja tega pravilnika in po namenih iz III. poglavja tega
pravilnika, razen za investicije v živinoreji, povezane z
novogradnjo ali adaptacijo hlevov.

Prosilci ne morejo za isto investicijo pridobiti sred-
stev iz naslova adaptacij hlevov, pri katerih pridobivajo
dodatna stojišča ter iz naslova adaptacij malih hlevov.
Sredstva za spodbujanje preseljevanja živinorejskih ob-
jektov iz mestnih jeder ter tehnološko posodabljanje le
teh, se dodeli ne glede na sredstva pridobljena po drugih
namenih.

Prejemniki sredstev iz predhodnih razpisov za name-
ne po tem pravilniku ne morejo ponovno kandidirati za isti
namen, razen kadar gre za nadaljevanje investicije, in
sicer za del, ki se nadaljuje.

Skupna višina prejetih sredstev, ne glede na to ali so
dodeljena iz državnega proračuna, proračuna lokalne sku-
pnosti ali mednarodnih pomoči, ne smejo presegati 40%
vrednosti upravičenih stroškov investicije, oziroma 50% v
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.
V primeru, da investicije izvaja mlad kmet v obdobju 5 let
po ustanovitvi oziroma prevzemu kmetije se lahko višina
prejetih sredstev poveča za 5%.

17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik

o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
(Uradni list RS, št. 73/00, 91/00, 33/01 in 32/02).

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati naslednji dan po objavi.

Št. 321-48/2000-02
Ajdovščina, dne 11. junija 2002.

Župan
Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 57 / 28. 6. 2002 / Stran 6011

LENART

2797. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka
spremembe zazidalnega načrta Partizanska
cesta v Lenartu

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 25. člena statuta Obči-
ne Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01) je
župan Občine Lenart dne 18. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o podaljšanju javne razgrnitve osnutka

spremembe zazidalnega načrta Partizanska
cesta v Lenartu

1. člen
Javna razgrnitev osnutka sprememb zazidalnega načr-

ta Partizanska cesta v Lenartu (Urbis Maribor, april 2002), ki
je bila določena s sklepom o javni razgrnitvi osnutka spre-
memb zazidalnega načrta Partizanska cesta v Lenartu (Ura-
dni list RS, št. 44/02), se podaljša do 20. 7. 2002.

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

in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 21. 6.
2002.

Št. 35001-1/2002
Lenart v Slovenskih goricah, dne 19. junija 2002.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM

2798. Sklep, št. 595

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razla-
ga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine
Ravne na Koroškem na 25. redni seji dne 6. 6. 2002
sprejel

S K L E P ,  št. 5 9 5

1
Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme

odlok o skupnem koncesijskem aktu za podelitev koncesije
za izgradnjo kolektorskega sistema s čistilno napravo in
izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih, odpadnih voda in padavinskih voda.

2
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje go-
spodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in

padavinskih voda v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 61/01).

3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-1/00-11
Ravne na Koroškem, dne 6. junija 2002.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

2799. Sklep, št. 600

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razla-
ga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine
Ravne na Koroškem na 25. redni seji dne 6. 6. 2002
sprejel

S K L E P ,  št. 6 0 0

Občinski svet občine Ravne na Koroškem je sprejel
sklep, da se ukine javno dobro na zemljišču parc. št. 1204/4
in 1205/5, obe k.o. Ravne, ter se na njem vknjiži lastninska
pravica na ime Občina Ravne na Koroškem.

Št. 032-01-1/00-11
Ravne na Koroškem, dne 6. junija 2002.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

2800. Sklep, št. 601

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razla-
ga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine
Ravne na Koroškem na 25. redni seji dne 6. 6. 2002
sprejel

S K L E P ,  št. 6 0 1

Občinski svet občine Ravne na Koroškem je sprejel:
1. ukine se javno dobro na zemljišču parc. št. 489/5 –

travnik v izmeri 49 m2, k.o. Kotlje in se na njej vknjiži lastnin-
ska pravica na ime Občina Ravne na Koroškem,

2. proda se stavbno zemljišče parc. št. 489/5 k.o.
Kotlje – travnik v izmeri 49 m2, po ceni 3.136,50 SIT/m2

oziroma 153.688,50 SIT za celotno parcelo v izmeri 49 m2.

Št. 032-01-1/00-11
Ravne na Koroškem, dne 6. junija 2002.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.



Stran 6012 / Št. 57 / 28. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije

ŠMARJE PRI JELŠAH

2801. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Šmarje pri
Jelšah

Na podlagi 19. do 23. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), tretjega
odstavka 15. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni
list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje
pri Jelšah na seji dne 6. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov

občinskega sveta in župana Občine Šmarje pri
Jelšah

1. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Šmarje pri

Jelšah se določijo tri volilne enote, v katerih se voli skupno
devetnajst članov sveta.

Volilne enote obsegajo območja krajevnih skupnosti.

2. člen
Obseg volilnih enot je naslednji:
1. volilna enota obsega območja naselij KS Šentvid in

KS Sveti Štefan – v njej se voli pet članov sveta;
2. volilna enota obsega območje KS Šmarje pri Jelšah

– v njej se voli sedem članov sveta;
3. volilna enota obsega območje naselij KS Dol –

Spodnje Mestinje, KS Kristan Vrh, KS Lemberg, KS Mesti-
nje, KS Sladka Gora, KS Tinsko in KS Zibika – v njej se voli
sedem članov sveta.

3. člen
Za volitve župana se določi ena volilna enota, ki zajema

območje celotne Občine Šmarje pri Jelšah.

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

nem listu RS.

Št. 06202-39/02
Šmarje pri Jelšah, dne 11. junija 2002.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

2802. Odlok o spremembah odloka o krajevnih
skupnostih na območju Občine Šmarje pri
Jelšah

Na podlagi 18. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba
US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 9/96 - odločba
US, 39/96 - odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
59/99, 70/00), določb zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 16. člena statu-
ta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in
91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji
dne 6. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o krajevnih skupnostih na

območju Občine Šmarje pri Jelšah

1. člen
S tem odlokom se spreminja odlok o krajevnih skupno-

stih na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS,
št. 1/97 in 16/01).

2. člen
V prvem členu se črta besedilo”bile s statutom Občine

Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95 in 17/96)).

3. člen
Spremeni se besedilo 3. točke prvega odstavka, ki se

glasi:
“Mestinje, ki obsega naselja Krtince, Mestinje, del Pi-

jovc in Stranje.”

4. člen
V 1. členu se doda nova 3. točka, ki se glasi:
“3. Lemberg, ki obsega naselji Lemberg in Topolo-

vec.”, ostale točke se ustrezno preštevilčijo.

5. člen
Spremeni se besedilo 16. člena, ki se glasi:
“Število članov sveta krajevne skupnosti določi občin-

ski svet z odlokom, s katerim določi volilne enote za volitve v
svet krajevne skupnosti.”

6. člen
Določba 5. člena tega odloka začne veljati naslednji

dan po objavi v Uradnem listu RS, ostale določbe pa začne-
jo veljati po izteku mandata sveta KS Mestinje.

Št. 06202-37/02
Šmarje pri Jelšah, dne 11. junija 2002.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

2803. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne
kampanje

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je
Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 29. seji dne 6. 6.
2002 sprejel

O D L O K
o pogojih za plakatiranje v času volilne

kampanje

1. člen
Za čas volilne kampanje Občina Šmarje pri Jelšah do-

loča naslednja plakatna mesta:
– okrogli steber pri trgovini Štravs;
– okrogli steber pri Zdravstvenem domu Šmarje pri

Jelšah;



Uradni list Republike Slovenije Št. 57 / 28. 6. 2002 / Stran 6013

– okrogli steber pri Šmarskem hramu;
– okrogli steber pri občinski stavbi;
– okrogli steber pri avtobusni postaji.
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en

plakat velikosti A2 na vsakega od zgoraj navedenih plakatnih
mest.

Plakate namešča vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določi-

la zakona o volilni kampanji.

2. člen
Plakatna mesta na:
– dveh avtobusnih postajah v Šentvidu,
– štirih avtobusnih postajah v Mestinju,
– dveh avtobusnih postajah v Kristan Vrhu in
– avtobusni postaji v Šmarju pri Jelšah
se rezervirajo za oglase volilnih komisij in jih stranke za

nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili ne
smejo uporabljati.

3. člen
Plakatiranje zunaj v prvem členu navedenih plakatnih

mest je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca
reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, za kar
se neposredno uporabljajo določila zakona o volilni kampa-
nji.

4. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh

pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Šmarje
pri Jelšah na stroške organizatorja.

5. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15

dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate iz
plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila je prekršek po
drugi alinei 28. člena zakona o volilni kampanji, zato bodo
kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev) pre-
dlagani organu za prekrške, plakate pa bo na stroške orga-
nizatorjev odstranila pooblaščena oseba Občine Šmarje pri
Jelšah.

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0040/02
Šmarje pri Jelšah, dne 11. junija 2002.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

2804. Statutarni sklep

Na podlagi 18. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba
US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 9/96 -odločba
US, 39/96 - odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
59/99, 70/00), določb zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95), določb odloka o
krajevnih skupnostih na območju Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 1/97 in 16/01), 16. člena statuta Obči-

ne Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je
Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah, na seji dne 6. 6.
2002 sprejel

S T A T U T A R N I   S K L E P

1. člen
S tem statutarnim sklepom se na območju Občine

Šmarje pri Jelšah ustanovi nova krajevna skupnost s spre-
membo območja sedanje Krajevne skupnosti Mestinje, do-
loči njeno območje, ime in število članov sveta.

2. člen
Spremeni se območje Krajevne skupnosti Mestinje ta-

ko, da se izločita naselji Lemberg in Topolovec in se ustano-
vi nova Krajevna skupnost Lemberg.

Svet krajevne skupnosti Lemberg ima pet članov.

3. člen
Krajevna skupnost Mestinje, s spremembo območja,

določenega v 2. členu tega sklepa, zajema naselja Krtince,
Mestinje, del Pijovc in Stranje.

Svet krajevne skupnosti Mestinje ima sedem članov.

4. člen
Ta statutarni sklep začne veljati po izteku mandata Sve-

ta KS Mestinje in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 06202-0036/02
Šmarje pri Jelšah, dne 11. junija 2002.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

TRŽIČ

2805. Sklep o vrednosti točke za določitev povračila
za čezmerno uporabo lokalne ceste LC 428 030
na relaciji Slap (križišče Lom) – Jelendol (mimo
gradu)

Župan Občine Tržič na podlagi 3. člena odredbe o
plačilu povračila za čezmerno uporabo lokalne ceste LC
428 030 na relaciji Slap (križišče Lom) – Jelendol (mimo
gradu) (Uradni list RS, št. 40/01) in 30. člena statuta Obči-
ne Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) izdajam

S K L E P
o vrednosti točke za določitev povračila za

čezmerno uporabo lokalne ceste LC 428 030 na
relaciji Slap (križišče Lom) – Jelendol (mimo

gradu)

1. člen
Višina točke za določitev povračila za čezmerno upora-

bo lokalne ceste LC 428 030 na relaciji Slap (križišče Lom)
– Jelendol (mimo gradu) znaša 23 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

vrednosti točke za določitev povračila za čezmerno uporabo
lokalne ceste LC 428 030 na relaciji Slap (križišče Lom) –
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Jelendol (mimo gradu) za leto 2001 (Uradni list RS, št.
68/01).

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 343-030/96-07
Tržič, dne 19. junija 2002.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

VODICE

2806. Sklep o javni razgrnitvi prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana občine Ljubljana Šiška za
obdobje 1986–1990, oboje dopolnitev, za
območje Občine Vodice

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in ureja-
nju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 39. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 18.
člena statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95,
31/98) je Občinski svet občine Vodice na 5. izredni seji dne
20. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi prostorskih sestavin

dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega

družbenega plana občine Ljubljana Šiška za
obdobje 1986–1990, oboje dopolnitev, za

območje Občine Vodice

1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–
2000 in družbenega plana za območje Občine Vodice.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:
1. uskladitev z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije,

2. digitalizacijo kartografskega dela in kartografske do-
kumentacije sprejetih sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine,

3. spremembe mej ureditvenih območij naselij za po-
trebe poselitve na pobudo občine,

4. dopolnitve za območja varstva vodnih virov in vodno-
gospodarskih ureditev,

5. opredelitev čistilne naprave in povezovalnih kanali-
zacijskih kanalov,

6. spremembe in dopolnitve ureditvenih območij in
namenske rabe,

7. določitev načinov urejanja prostora.
8. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana se

nanašajo tudi na spremembo in dopolnitev omrežja primar-
nih plinovodov. Prevideni visokotlačni plinovod bo potekal
od razdelilne plinske postaje v Vodicah vzporedno z obstoje-
čim visokotlačnim magistralnim plinovodom M3 do meje z
Mestno občino Ljubljana.

9. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plan-
skih aktov občine se nanašajo tudi na spremembo območja
razpršene gradnje R1 ŠK 11/1 Skaručna – Kmetijska far-
ma. Spremembe se nanašajo na spremembo namembnosti
na območju razpršene gradnje R1 ŠK 11/1 Skaručna in
sicer za gradnjo zabavno-rekreacijskega vodnega parka
(centra). Za potrebe tega centra se predvideva opredelitev
območja parkirnih površin in možnost dodatne širitve pro-
grama centra izven obstoječega ureditvenega območja.

2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v sejni sobi Občine

Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice. Javna razgrnitev bo trajala
30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo

svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne
osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Obči-
ni Vodice.

4
V času javne razgrnitve bo dne 23. julija 2002 ob 18. uri

izvedena javna obravnava v sejni sobi Občine Vodice.

5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,

Kopitarjevem glasu in na spletnih straneh Občine Vodice.

Št. 032-01-001/02-21
Vodice, dne 21. junija 2002.

Župan
Občine Vodice

Anton Kokalj l. r.
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Stran StranVLADA
 2787. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Repu-
bliko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni
uporabi Sklepa št. 5 Skupnega odbora po Spo-
razumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško 5945

2788. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Repu-
bliko Slovenijo in Republiko Makedonijo 5971

2789. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetij-
skih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu
plačuje posebna dajatev 5972

2790. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut 5972

2791. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o dvigih tolarske in tuje gotovine neposrednih in
posrednih proračunskih uporabnikov državnega
in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije prek posebne-
ga računa z ničelnim stanjem 5972

2792. Navodilo o načinu in rokih obračuna in plačila ak-
tivnih in pasivnih obresti kratkoročnih instrumen-
tov sistema enotnega zakladniškega računa 5973

2793. Pravilnik o licenciranju letalskega osebja – pilo-
tov letal 5974

BANKA SLOVENIJE
2794. Sklep o kriterijih in pogojih, ki jih mora izpolnje-

vati izvajalec plačilnega prometa za pridobitev do-
voljenja za opravljanje storitev plačilnega prome-
ta 6001

2795. Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra transak-
cijskih računov 6003

OBČINE

AJDOVŠČINA
2796. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in

razvoj kmetijstva 6005

LENART
2797. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka spre-

membe zazidalnega načrta Partizanska cesta v
Lenartu 6011

RAVNE NA KOROŠKEM
2798. Sklep, št. 595 6011
2799. Sklep, št. 600 6011
2800. Sklep, št. 601 6011

ŠMARJE PRI JELŠAH
2801. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov

občinskega sveta in župana Občine Šmarje pri
Jelšah 6012

2802. Odlok o spremembah odloka o krajevnih skupno-
stih na območju Občine Šmarje pri Jelšah 6012

2803. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kam-
panje 6012

2804. Statutarni sklep 6013

TRŽIČ
2805. Sklep o vrednosti točke za določitev povračila za

čezmerno uporabo lokalne ceste LC 428 030
na relaciji Slap (križišče Lom) – Jelendol (mimo
gradu) 6013

VODICE
2806. Sklep o javni razgrnitvi prostorskih sestavin dol-

goročnega plana občin in mesta Ljubljana za ob-
dobje 1986–2000 in srednjeročnega družbene-
ga plana občine Ljubljana Šiška za obdobje
1986–1990, oboje dopolnitev, za območje Ob-
čine Vodice 6014

MEDNARODNE POGODBE
52. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Repub-

like Slovenije in Vlado Helenske republike o re-
dnem zračnem prometu (BGRRZP) 669

53. Zakono ratifikaciji Sporazuma med Vlado Repub-
like Slovenije in Vlado Francoske republike o so-
delovanju na obrambnem področju (BFRSOP) 681

54. Uredba o ratifikaciji Sklepa št. 2/2002 Pridruži-
tvenega sveta EU – Slovenija o sprejemu splo-
šnih določil in pogojev sodelovanja Republike Slo-
venije v programih Skupnosti 687

55. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Re-
publike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne repub-
like Jugoslavije o odpravi vizumov za imetnike di-
plomatskih potnih listov 689

– Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih po-
godb 691

VSEBINA
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DELOVNA RAZMERJA
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR)

z uvodnimi pojasnili Nataše Belopavlovič

Po sedmih letih priprav in usklajevanj med socialnimi partnerji je državni zbor 24. aprila 2002
sprejel zakon o delovnih razmerjih. Soavtorica zakonskega besedila je tudi državna sekretarka na
ministrstvu za delo Nataša Belopavlovič. V uvodnih pojasnilih podrobno razlaga vsebino zakona in
posebej opozarja na novosti na področju nove slovenske delovnopravne zakonodaje.

Po načelu vse o delovnih razmerjih v knjigi objavljamo tudi:

• Pogodbo o delu iz Obligacijskega zakonika

• Zakon o zaposlovanju in delu tujcev

• Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

• Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (poglavji o zavarovanju za
primer brezposelnosti in aktivni politiki zaposlovanja)

Cena: broširane izdaje 3906 SIT z DDV 10583
vezane izdaje 4774 SIT z DDV 10584

Pravkar izšlo

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

· DELOVNA RAZMERJA

– 10583 broširana izdaja 3906 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10584 vezana izdaja 4774 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe
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