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Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP)

Na podlagi petega odstavka 3. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/2000 –
odločba US, 61/2000, 100/2000 – odločba US in 21/2002) in 168. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št.
40/93, 80/94, 3/95 – popravek, 28/96, 26/97, 46/2000, 3/2001, 9/2001, 13/2001 in 52/2001 – odločba US) je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. 6. 2002 sprejel

NACIONALNI PROGRAM
varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP)
1. UVOD
Predlog Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa (v nadaljevanju: program) temelji na določbi petega
odstavka 3. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98).
Program je kompleksen, interdisciplinaren in z vidika prometnovarnostne stroke zahteven dokument. Ima jasno
opredeljene cilje ter aktivnosti za štiriletno obdobje.
Temeljni namen programa je bil tudi opredelitev ključnih nosilcev in časovnih rokov za izvedbo konkretnih nalog, s
katerimi se bo zmanjšalo število prometnih nesreč in njihovih posledic. Vzgoja in izobraževanje, tehnični ukrepi, nadzor nad
spoštovanjem varnostno-pravnih standardov, raziskovanje varnosti cestnega prometa, medijske aktivnosti in drugi ukrepi,
usmerjeni v spremembe prometnovarnostnih stališč in ravnanj, so značilnosti tega dokumenta, s pomočjo katerih bo
zadovoljeno njegovemu namenu in ciljem.
Program obravnava tri varnostno najbolj izpostavljene kategorije udeležencev cestnega prometa. To so pešci, kolesarji
in mladi vozniki osebnih avtomobilov, ki so primarno obravnavani kot potencialne žrtve prometnih nesreč. Poleg treh
najbolj ogroženih skupin udeležencev cestnega prometa pa program izpostavlja tudi dva najpogostejša vzroka prometnih
nesreč, in sicer hitrost ter alkohol.

Od leta 1995 do vključno leta 2000 je bilo v RS zaradi posledic prometnih
nesreč za 358 milijard tolarjev* družbene škode –
umrlo je 2.120 ljudi.

* (opomba: Izračun temelji na vrednostih stroškov posledic prometnih nesreč, ki so navedene v študiji “Vrednotenje prometnih
nesreč na cestah v Republiki Sloveniji“; OMEGAconsult, projektni management, d.o.o., julij 2000.)
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V Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS) je prometna varnost že dalj časa nesprejemljiva in nezadovoljiva in
izrazito zmanjšuje kakovost življenja naše družbe in vseh njenih pripadnikov.

Poškodbe v prometnih nesrečah so glavni vzrok zdravstvenih težav prebivalstva
do 44. leta starosti.

V državah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) je leta 1995 umrlo 137 udeležencev v cestnem prometu na en
milijon prebivalcev. V slovenskem prostoru jih je v istem letu umrlo kar 208, to pomeni, da smo kar za 52% presegli evropsko
povprečje. Na podlagi tega kriterija je RS v letu 1995 sodila med najmanj varne evropske države, kar velja še danes. Slabšo
varnost cestnega prometa imata od držav članic EU Portugalska z 288 mrtvimi in Grčija z 211 mrtvimi udeleženci cestnega
prometa na en milijon prebivalcev. S 65 in 64 mrtvimi na en milijon prebivalcev pa sta Švedska in Velika Britanija najbolj varni
evropski državi.
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Graf št. 1: Število umrlih v prometnih nesrečah s predvidenim zmanjševanjem števila umrlih

Zakon o varnosti cestnega prometa predstavlja le droben del velikega prometnovarnostnega mozaika. Brez vzgojnoizobraževalnih, nadzornih in drugih podpor ima le omejene možnosti za dolgoročno zagotavljanje boljše in predvsem
stabilnejše prometne varnosti v RS. Z vzpostavitvijo prave kolektivne odgovornosti in jasnih individualnih odgovornosti ter
organizacijskih in funkcionalnih vezi med načrtovalci, izvajalci, nadzorniki in ocenjevalci prometnovarnostnih procesov je
program strateška in ključna podpora zakonu o varnosti cestnega prometa in varnejšemu življenju na slovenskih cestah.

Cilj:

v letu 2005 število mrtvih na slovenskih cestah ne sme biti večje od 210

Program obravnava varnost cestnega prometa celovito, tako da je iz njega možno jasno razbrati odgovore na štiri ključna
vprašanja. Kje smo? Kam želimo? Kako bomo tja prišli? in Kdaj bomo tam? Odgovor na tretje vprašanje pa ni možen
brez ustanovitve nacionalne organizacije za varnost cestnega prometa.
Cilj programa je sicer zmanjšanje števila umrlih, vendar pa je poleg konkretnih številčnih ciljev enako
pomembna tudi vzpostavitev sistematičnega, strokovnega, usklajenega, uspešnega, učinkovitega, racionalnega
in kontinuiranega dela na področju prometne varnosti v RS. Le s takšnim načinom dela bomo zagotovili osnovo za
dolgoročnejše izboljševanje varnosti cestnega prometa.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

63 / 19. 7. 2002 / Stran 6691

2. CILJI, PROJEKTI IN KLJUČNI UKREPI
Glede na temeljno izhodišče “v najkrajšem času doseči največje možne učinke“ cilji programa izpostavljajo tri
najbolj ogrožene skupine udeležencev in dva najpogostejša vzroka prometnih nesreč.

Skladno z rezultati analiz stroškov in koristi posameznih ukrepov za dosego ciljev se prouči potreba po pridobitvi
stadiona tehnične kulture.
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Na podlagi analiz prometnovarnostnih razmer so po smrtnosti najbolj ogrožene naslednje tri skupine prometnih
udeležencev:
⇒ pešci,
⇒ kolesarji in
⇒ mladi vozniki.
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Graf št. 2: Udeleženci v prometnih nesrečah z največjim tveganjem smrtnega izida

Najpogostejša vzroka prometnih nesreča sta:
⇒ hitrost in
⇒ alkohol.
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Graf št. 3: Hitrost in alkohol kot vzroka prometnih nesreč v obdobju 1995–2000

Uradni list Republike Slovenije

Št.

63 / 19. 7. 2002 / Stran 6693

Za dosego ciljev je potrebno pripraviti in izvesti projekte, ki so osnova za podrobno opredelitev ukrepov, ter potrebne
finančne in kadrovske vire.

Projekti morajo vsebovati:
a) tehnične ukrepe – inženiring,
b) vzgojo in izobraževanje,
c) nadzorstvo nad spoštovanjem pravil v cestnem prometu,
d) vrednotenje učinkovitosti.

Za vsak projekt je določen nosilec, katerega naloge so:
– konstituiranje projektne skupine,
– financiranje izdelave projekta,
– izdelava projekta,
– koordinacija izvajanja projektnih nalog,
– nadzor in vrednotenje učinkovitosti ukrepov in
– skrb za dolgoročno kontinuiteto projekta.
Projekti morajo biti pripravljeni po enotni metodologiji, ki bo omogočala medsebojno skladnost, povezanost in primerljivost.

Naloga

Nosilec

Izdelava metodologije

Ministrstvo, pristojno za projekte za šolstvo in znanost

2.1 Pešci

Od leta 1995 do vključno leta 2000 so bili pešci vsaka peta smrtna žrtev na
slovenskih cestah –
umrlo jih je 374.

Mrtvi na 100.000 prebivalcev

Pešci so žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov, svojih napak in neustreznih površin za pešce.
V naseljih povzročijo vozniki 71% prometnih nesreč, v katerih so smrtne žrtve pešci, zunaj naselij pa 62%. Med vzroki za
nesreče, ki jih povzročijo vozniki, prevladujeta neustrezna hitrost in alkoholiziranost voznika. Vzrok velikega dela nesreč, ki jih
povzročijo pešci v naseljih (50%), je alkoholiziranost pešcev.
Zlasti ogroženi so starejši od 65 let, med katerimi je bistveno več žrtev kot v drugih starostnih skupinah.
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Graf št. 4: Ogroženost pešcev v prometu v obdobju 1995–2000
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Posredni vzrok mnogih nesreč je neustrezna ureditev naselij, kjer ni varnih površin, urejenih prehodov za pešce in niso
izvedeni ukrepi za umirjanje prometa.

Cilj:

zmanjšanje števila mrtvih pešcev za najmanj 50% glede na leto 1995 oziroma ne več kot 41 mrtvih
pešcev v letu 2005 in med njimi nič otrok

Projekt in ključni ukrepi

Nosilec

Pešec
– izgradnja prometne infrastrukture
– ukrepi za umirjanje prometa
– prometna vzgoja
– preventivne in propagandne akcije
– nadzor

Ministrstvo, pristojno za promet

2.2 Kolesarji

Od leta 1995 do vključno leta 2000 je bilo 7,3% žrtev prometnih nesreč na
slovenskih cestah kolesarjev –
umrlo jih je 155.
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Graf št. 5: Ogroženost kolesarjev v prometu v obdobju 1995–2000
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Podobno kot med pešci je tudi med kolesarji najbolj ogrožena starostna skupina nad 65 let. Kolesarji v tej starostni
skupini povzročijo skoraj 2/3 prometnih nesreč, ki so predvsem posledica slabših psihofizičnih sposobnosti. Pereč problem
je tudi vožnja pod vplivom alkohola.
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Št.

Med mlajšimi žrtvami izstopa starostna skupina otrok med 14. in 18. letom. Številni kolesarji so žrtve prometnih nesreč
zaradi nedograjenih in neurejenih kolesarskih stez, tako v naseljih kot tudi zunaj njih.

Cilj:

zmanjšanje števila mrtvih kolesarjev v prometnih nesrečah za 50% glede na leto 1995 oziroma ne več
kot 17 mrtvih kolesarjev v letu 2005

Projekt in ključni ukrepi

Nosilec

Kolesar
– izgradnja prometne infrastrukture
– ukrepi za umirjanje prometa
– prometna vzgoja v osnovni šoli
– preventivne in propagandne akcije
– spodbujanje uporabe čelade
– nadzor

Ministrstvo, pristojno za promet

2.3 Mladi vozniki

Od leta 1995 do vključno leta 2000 je bil mladi voznik ali potnik
od 18. do 24. leta starosti vsaka osma smrtna žrtev na slovenskih cestah –
umrlo jih je 272.

Mladi vozniki so, glede na udeležbo v prometu, najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč in skupaj s potniki v
osebnih avtomobilih tudi najpogostejše žrtve.
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Graf št. 6: Ogroženost voznikov in potnikov v osebnih avtomobilih v obdobju 1995–1997
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Mladi vozniki povzročijo 23% vseh prometnih nesreč. Najpomembnejši vzroki nesreč, ki jih povzročijo, so: nepravilno
prehitevanje (25%), neprilagojena hitrost (30%), alkohol (22%).

Cilj:

zmanjšanje števila mrtvih mladih voznikov in potnikov v osebnih avtomobilih za najmanj 50% glede na
leto 1995 oziroma ne več kot 29 mrtvih mladih voznikov in potnikov v letu 2005

Projekt in ključni ukrepi
Mladi voznik
– posodobitev izobraževanja voznikov
– prometna vzgoja v osnovni in srednji šoli
– preventivne in propagandne akcije
– nadzor
– pridobitev stadiona tehnične kulture

Nosilec

Ministrstvo, pristojno za šolstvo in znanost

2.4 Hitrost

Od leta 1995 do vključno leta 2000 je bila hitrost vzrok 43% prometnih nesreč
s smrtnih izidom –
umrlo je 906 ljudi.

Vzrok 43% prometnih nesreč z mrtvimi ter 35% prometnih nesreč s telesno poškodovanimi je neprilagojena hitrost. Pri
prometnih nesrečah, kjer se kot posledica pojavlja samo materialna škoda, pa se hitrost kot vzrok pojavlja v 22%.
S hitrostjo so nedvomno tesno povezani tudi nekateri drugi vzroki, med katere sodijo: prekratka varnostna razdalja,
nepravilnosti pri prehitevanju, nepravilna stran in smer vožnje ter izsiljevanje prednosti. S podrobnejšo analizo omenjenih
vzrokov prometnih nesreč pridemo do ugotovitve, da je s hitrostjo povezanih približno 2/3 vseh prometnih nesreč.
Neprilagojena hitrost kot vzrok prometnih nesreč je evropski pojav, ki na lestvici vzrokov vodi že desetletja. Bistvo
problema izhaja iz različnih ekonomskih in socialnih pritiskov. Uporaba motornih vozil je večinoma potrebna zaradi zadovoljevanja različnih vrst ciljev (podjetniški, turistični), ki pa so v nasprotju s prometnovarnostnimi cilji (umirjanje prometa, 85%
hitrost, omejitve hitrosti prometa).
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Graf št. 7: Najpogostejši vzroki prometnih nesreč s smrtnim izidom v obdobju 1995-2000

Cilj:

zmanjšanje števila mrtvih v prometnih nesrečah zaradi neprilagojene hitrosti za 50% glede na leto 1995
oziroma ne več kot 83 mrtvih v letu 2005

Zmanjšanje skupnega števila mrtvih zaradi hitrosti na 83 pomeni predvsem zmanjšanje mrtvih:
– pešcev,
– kolesarjev,
– voznikov osebnih avtomobilov in potnikov,
tako v naselju kot zunaj njega.

Projekt in ključni ukrepi
Hitrost
– naprave in ukrepi za umirjanje prometa zunaj naselij
– naprave in ukrepi za umirjanje prometa v naseljih
– preventivne in propagandne akcije
– pridobitev stadiona tehnične kulture
– nadzor

Nosilec

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve
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2.5 Alkohol

Skoraj vsak tretji povzročitelj smrtne prometne nesreče je pod vplivom alkohola
nad dovoljeno mejo.

Alkohol izrazito vpliva na človeka, torej tudi na voznika in njegovo ravnanje v cestnem prometu. Alkohol zavira delovanje
vseh človekovih funkcij, ki so pomembne za varno udeležbo v cestnem prometu (zmanjšuje zbranost, zmožnost zaznavanja
dražljajev in odzivanja nanje, predvsem pa povečuje število napak, ki jih voznik naredi med vožnjo), in tudi delovanje
človekove “osebnostne zavore“, ki zagotavlja socialno prilagojeno vedenje, obenem pa povečuje zaupanje v lastne sposobnosti in v zmožnost obvladovanja situacije. Posledica je seveda vožnja preko svojih zmožnosti in zmožnosti vozila, ob tem pa
voznik ne upošteva prometnih razmer in drugih udeležencev v cestnem prometu. Voznik, ki vozi pod vplivom alkohola, je
potencialna nevarnost za vse udeležence v cestnem prometu (tudi zase) in ima po statističnih podatkih kar nekajkrat večjo
možnost za povzročitev prometne nesreče z najhujšimi posledicami kot drugi vozniki.

Odstotek števila alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč od leta 1995 do 2000
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V prometnih nesrečah s smrtnim izidom je pod vplivom alkohola približno vsak tretji povzročitelj prometne nesreče, v
prometnih nesrečah s telesnimi posledicami vsak peti, v prometnih nesrečah z materialno škodo pa vsak deseti.
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Graf št. 8: Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč v obdobju 1995–2000 in predvideno zmanjševanje
stopnje alkoholiziranosti do 2005
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do konca leta 2005 zmanjšati delež povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola na 7%

Projekt in ključni ukrepi
Alkohol
– izvajanje “alkoholne“ politike
– preventivne in propagandne akcije
– nadzor

Nosilec

Ministrstvo, pristojno za zdravje

3. OPREDELITEV KLJUČNIH ORGANIZACIJSKIH IN FUNKCIONALNIH PROBLEMOV
TER STRATEŠKEGA NAČRTA
Poleg že omenjenih najbolj razvidnih in izstopajočih problemov so v RS nesprejemljiva dejstva tudi nezadovoljiva
koordinacija načrtovanja, izvajanja in ocenjevanja učinkovitosti prometnovarnostnih ukrepov in pomanjkanje znanstvenega
raziskovanja varnosti cestnega prometa. Prav slednje pa povzroča pogoste kratkoročno naravnane in pragmatično oblikovane rešitve prometnovarnostnih problemov.
Vzpostavitev učinkovitega izvajanja programa je možna s prepoznavo in odpravo ključnih družbenih problemov, ki
ovirajo celovito zagotavljanje varnosti cestnega prometa.
Ti problemi so:
– nezadostna družbenopolitična podpora,
– neustrezna in neučinkovita organizacijska in funkcionalna struktura državnih in lokalnih organov,
– neopredeljene odgovornosti za izvedbo posameznih nalog,
– pomanjkljiva horizontalna in vertikalna koordinacija ter komunikacija pri načrtovanju, izvajanju, nadzoru in vrednotenju
nalog,
– neustrezna in nezadostna kadrovska zasedba teles, ki sprejemajo in izvajajo programske aktivnosti,
– pomanjkanje finančnih virov,
– nepravočasno izvajanje nalog,
– pomanjkanje integriranega podatkovnega sistema,
– pomanjkanje raziskav o varnosti cestnega prometa,
– nekontinuirano izvajanje izobraževanja in usposabljanja načrtovalcev in izvajalcev programa in prometnih udeležencev.
Program je strateško naravnan tako, da ob upoštevanju omenjenih problemov najprej vzpostavlja osnovne organizacijske in funkcionalne povezave na državni in lokalni ravni.
Zato je program v svojem strateškem delu razdeljen v dve časovni obdobji:
– pripravljalno obdobje od začetka leta 2002 do konca leta 2003, v katerem se prične s projektnim delom,
– obdobje izvajanja konkretnih prometnovarnostnih ukrepov, ki bodo opredeljeni s pomočjo projektov od začetka leta
2004 naprej.
Program jasno opredeljuje konkretne naloge, njegove nosilce in vire ter s tem tudi odgovornost.
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4. STRATEGIJA ZA DOSEGO CILJEV VARNOSTI CESTNEGA PROMETA
Za dosego ciljev varnosti cestnega prometa program predvideva uresničitev naslednjih strateških nalog na državni in
lokalni ravni:
Na državni ravni:
– vzpostaviti in zagotoviti optimalno organizacijsko in funkcionalno strukturo,
– opredeliti odgovornost za izvedbo posameznih nalog,
– zagotoviti horizontalno in vertikalno koordinacijo ter komunikacijo pri načrtovanju, izvajanju, nadzoru in vrednotenju
nalog,
– opredeliti zagotavljanje finančnih virov,
– vzpostaviti in vzdrževati integrirani podatkovni sistem,
– zagotoviti in izvajati ustrezne raziskave,
– proučiti možnosti financiranja in izgradnje stadiona tehnične kulture,
– tekoče izvajati izobraževanje in usposabljanje načrtovalcev in izvajalcev programa in udeležencev v prometu,
– spremljati vrednotenje in načrtovanje prometnovarnostnih ukrepov in
– zagotoviti programu družbenopolitično podporo.
Na lokalni ravni:
– sprejeti program varnosti cestnega prometa z opredeljenimi cilji in nalogami,
– zagotoviti ustrezno strokovno podporo za nadziranje opredeljenih programskih nalog in skrbeti za njihovo kakovostno
izvajanje,
– predlagati dodatne aktivnosti, če so te potrebne za zagotavljanje varnosti cestnega prometa na območju samoupravnih lokalnih skupnosti, in
– sodelovati z nacionalno organizacijo za varnost cestnega prometa.
Nacionalna organizacija za varnost cestnega prometa in nosilci posameznih projektov so dolžni samoupravnim lokalnim
skupnostim posredovati vse potrebne programske podlage in navodila za izvedbo nalog.
Soodvisnost državne in lokalne ravni:

program, projekti in naloge na dravni ravni

nacionalna organizacija za varnost cestnega
prometa in nosilci posameznih projektov

programi in naloge na lokalni ravni
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5. PROMOCIJA PROGRAMA

Programu je potrebno zagotoviti širšo družbeno in politično podporo.

Namen promocije je motivirati, aktivirati in pridobiti podporo strokovne in širše javnosti za nujnost pridobitve programa
varnosti cestnega prometa in uresničevanja načrtovanih ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti.
Promocija mora sprožiti in vzdrževati celovit proces družbenega in osebnega ozaveščanja o nujnosti kvalitativnih
sprememb pri zagotavljanju prometne varnosti in obnašanju v prometu.
Promocija mora vsebovati elemente:
– informiranja,
– prepoznavnosti,
– osebne identifikacije s problemom in vzbujanja odgovornosti,
– pojasnjevanja in prepričevanja,
– vzgoje,
– komunikacije in povratne informacije ipd.

Naloga

Nosilec

Izdelava promocijskega programa

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS,
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve

Promocijski načrt mora biti izdelan v roku šestih mesecev od sprejetja programa.
Po svojem konstituiranju bo izvedbo promocijskih aktivnosti postopoma prevzela nacionalna organizacija za varnost
cestnega prometa.

6. FINANČNI VIRI

Programu je potrebno zagotoviti stabilne in trajne finančne vire.

V prvih dveh letih (2002 in 2003) izvajanja programa bodo finančni viri izključno redna proračunska sredstva, ki jih bodo
posamezni proračunski uporabniki namenili izvajanju programa.
Sredstva za izvajanje, spremljanje, vrednotenje in popravke projektov v letih 2004 in 2005 morajo biti zagotovljena (brez
dodatnih finančnih sredstev) iz rednih proračunskih prihodkov pristojnih ministrstev in dodatnih virov, zlasti od tistih organizacij, ki so ekonomsko zainteresirane za izboljšanje prometne varnosti.
Ocenjena družbena škoda zaradi žrtev v prometu znaša približno 64 milijard tolarjev na leto. Da bodo
zastavljeni cilji programa doseženi, mora RS letno vložiti 5-8% sredstev od višine družbene škode za izvedbo
ukrepov iz posameznih programov.
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7. KONSTITUIRANJE ORGANA

Nacionalna organizacija za varnost cestnega prometa je ključni pogoj za
izvajanje programa.

Državna raven
Za politično koordinacijo pri izvajanju programa bo vlada ustanovila odbor nacionalnega programa varnosti cestnega
prometa (v nadaljevanju: odbor). Člani odbora bodo minister, pristojen za notranje zadeve, minister, pristojen za promet,
minister, pristojen za šolstvo, znanost in šport, minister, pristojen za gospodarstvo, minister, pristojen za zdravje, minister,
pristojen za finance in predsednik nacionalne organizacije za varnost prometa. Odbor bo vodil minister, ki ga bo določila
vlada.
Odbor bo obravnaval in sprejemal polletna poročila o rezultatih in izvajanju posameznih nalog in državnemu zboru
pripravljal letna poročila o izvajanju programa.
Za strokovno izvajanje programa varnosti cestnega prometa mora vlada ustanoviti nacionalno organizacijo za varnost
cestnega prometa. Nacionalna organizacija za varnost cestnega prometa se ustanovi z reorganizacijo sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu RS tako, da sodelujejo v njem vsi organi in organizacije, ki imajo med svojimi pristojnostmi in
nalogami tudi področje varnosti cestnega prometa, strokovne organizacije in posamezni strokovnjaki, organizacije civilne
družbe in lokalne skupnosti. Vlada zagotovi za delovanje strokovne službe ustrezne kadrovske, finančne in tehnične pogoje.

Naloga

Nosilca

Ustanovitev nacionalne organizacije
za varnost cestnega prometa

Vlada, svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu RS

Nacionalna organizacija za varnost cestnega prometa bo:
– skrbela za koordinacijo izvajanja programov, ki zahtevajo sodelovanje vladnih organov, drugih organizacij, civilne
družbe in strokovnjakov,
– odločala o razporejanju sredstev, zbranih na podlagi programa, določala prioritete glede na stroškovno učinkovitost
programov in skrbela za namensko in smotrno uporabo sredstev,
– pomagala pri delu lokalnih odborov in sodelovala pri usklajevanju programov za reševanje problemov, ki presegajo
lokalno raven,
– skrbela za promocijo programa.
Do vzpostavitve nacionalne organizacije za varnost cestnega prometa izvajanje programa vodi in koordinira začasni
programski odbor, sestavljen iz predstavnikov ministrstva za promet, ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, ministrstva za zdravje in ministrstva za gospodarstvo. Začasni programski odbor vodi član sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS.
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Shema št. 1: Organizacijska shema nacionalne organizacije za varnost cestnega prometa

Lokalna raven
Pri dejavnostih s področja zagotavljanja varnosti cestnega prometa aktivno sodelujejo tudi samoupravne lokalne
skupnosti. Te skladno z programom oblikujejo svoje programe, v katerih so zajete pristojnosti in naloge s področja varnosti
cestnega prometa na njihovem območju. Lokalnim skupnostim se priporoča, da se za izvajanje nalog ustrezno strokovno
organizirajo.
Naloga

Nosilci

Priprava programov varnosti cestnega
prometa lokalnih skupnosti

Samoupravne lokalne skupnosti
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8. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Učinkovitost programa je odvisna od strokovne usposobljenosti ljudi.

Nosilci projektov in posameznih nalog v programu so odgovorni za načrtovanje in izvedbo stalnih in občasnih oblik
izobraževanja in usposabljanja nosilcev in izvajalcev nalog na državni ravni, v samoupravnih lokalnih skupnostih in med
posameznimi izvajalci.
Na horizontalni ravni nosilci projektov in posameznih nalog:
– skrbijo za izobraževanje in usposabljanje,
– zagotavljajo skladno in povezano izvajanje nalog, pretok informacij in znanja ter
– skrbijo za spremljanje novosti na svojih področjih, zlasti izvajanja nacionalnih programov varnosti cestnega prometa v
tujini.
Horizontalna raven izobraževanja in usposabljanja:

Na vertikalni ravni nosilci projektov in posameznih nalog:
– skrbijo za izobraževanje in usposabljanje za svoje področje.
Vertikalna raven izobraževanja in usposabljanja:

Izobraževanje in usposabljanje mora slediti ciljem in smotrom tega nacionalnega programa. S ciljem zagotovitve bolj
učinkovitega usposabljanja in izpopolnjevanja voznikov motornih vozil in mladih voznikov je potrebno analizirati obstoječe
stanje in ga skladno z ugotovitvami prenoviti. Poseben poudarek je potrebno posvetiti vzgoji za strpno, uvidevno, civilizirano
in kulturno vedenje vseh udeležencev v prometu ter razviti in utrjevati človeške vrednote pri vseh udeležencih v prometu.
Kot možnost učinkovitega usposabljanja neposrednih udeležencev cestnega prometa se proučijo možnosti široke
uporabe stadiona tehnične kulture v Sloveniji.
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9. INFORMATIKA

Standardizirani, ustrezni, natančni, dosegljivi, pravočasni in integrirani podatki
so temelj načrtovanja in izvedbe učinkovitih ukrepov za zagotavljanje prometne
varnosti.

Na področju informatike je treba razviti in vzpostaviti enoten podatkovni sistem, ki bo zajemal izključno statistične
podatke o prometnih nesrečah, njihovih lokacijah, udeležencih prometnih nesreč, poškodbah in zdravljenju udeležencev,
ukrepih organov sodne oblasti, cestah, vremenu in druge podatke potrebne za analiziranje prometnih nesreč.
Vzpostavitev podatkovnega sistema je prvi pogoj za:
– spremljanje, vrednotenje in spreminjanje programa,
– raziskave o prometni varnosti in
– primerjanje podatkov s tujino.

Projekt in ključni ukrepi

Nosilec

Vzpostavitev podatkovnega sistema

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
center vlade za informatiko

10. MOŽNE OVIRE

Nezadostna podpora strokovne in širše javnosti bi negativno vplivala na izvajanje
programa.

Tuje izkušnje pri izvajanju nacionalnih programov opozarjajo na številne ovire, ki jih delijo na:
– zunanje ovire,
– notranje ovire.
Med zunanje ovire sodijo predvsem:
– ignoriranje programa
Veliko ljudi se ne zaveda pomena programa. Namesto, da bi se pozanimali o cilju in poteku uveljavljanja programa,
menijo, da le oni vedo, kako je potrebno zadeve reševati in kakšen bi bil pravilen program. Ti ljudje največkrat menijo, da je
izvajanje in vrednotenje programa izguba časa in denarja.
– “uradniška modrost“
Pripravljavci programa lahko predvidijo negativne rezultate. Marsikateri deli programa so težko uresničljivi, določenih
ciljev pa v obliki, kot so bili zastavljeni, sploh ni možno uresničiti. Ta dejstva lahko ustvarjajo negativen odnos do programa .
– premajhna politična podpora
Odločitev, da se bo začel program izvajati, je politična. Če se ta odločitev ne sprejme ali pa je politična podpora med
izvajanjem programa premajhna, je zelo težko pričakovati uspešno uresničitev programa.
Med notranje ovire pa sodijo:
– pomanjkljivo znanje izvajalcev programa
Med najpomembnejše notranje ovire za uresničitev programa moramo uvrstiti pomanjkljivo uresničitev posameznih faz
programa. Ko je posamezna faza uresničena, je izredno težko popravljati stvari za nazaj. Pogosto je za slabo izvajanje
določene faze programa krivo pomanjkanje znanja izvajalcev oziroma predhodne slabe ocene položaja. Vzroki so predvsem:
– preširoko zastavljeni cilji programa,
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– nepravilna izbira ciljev,
– nepravilna določitev ukrepov za dosego ciljev,
– neustrezne povratne informacije izvajalcem programa,
– pomanjkanje opreme, podatkovnih baz, nedorečeni postopki.
Nekateri notranji vplivi še lahko ovirajo izvajanje programa, vendar pa so odvisni tudi od zatečenega stanja oziroma
spremenjenih zunanjih okoliščin:
– spreminjanje ciljev programa med izvajanjem,
– neustrezne metode zbiranja statističnih podatkov in neustrezne baze podatkov,
– neustrezni roki za izvedbo posameznih faz programa,
– pomanjkljiva kontrola izvajanja programa,
– premajhna podpora ljudi.
Za izvajanje programa je odločilnega pomena podpora nekaterih ključnih oseb, ki pospešujejo izvajanje programa. Tudi
v zvezi s tem se lahko pojavijo nekatere ovire:
– izvajanje programa ne vodijo tisti, ki so ga načrtovali,
– ključne osebe so odšle na druga delovna mesta,
– najodgovornejši za izvajanje programa niso dovolj aktivni,
– slaba komunikacija med izvajalci programa ter med izvajalci in okolico.

11. ZAKLJUČEK
Program potrebuje širšo družbeno podporo.
Program je oblikovan tako, da ustvarja pogoje, ki celotni družbi in posameznikom omogočajo vključitev v prizadevanja
za zmanjšanje števila in posledic prometnih nesreč.
Le skupna predanost načelom varnosti prometa bo spremenila osebni odnos in obnašanje ljudi v prometu, da bo cesta
varna za vsakogar.
Program se ob upoštevanju razmer in možnosti loteva osrednjih problemov prometne varnosti z različnih zornih kotov.
Prepletanje ukrepov s področij inženiringa, vzgoje in izobraževanja ter nadzora nad spoštovanjem prometnopravnih
standardov vzpostavlja temeljit in obsežen proces aktivnosti za zmanjšanje in ublažitev negativnih pojavov (posledic) v
cestnem prometu.
Nenazadnje želimo s programom v RS nazorno prikazati, kje smo, kaj želimo in kako lahko skupaj zagotovimo kvaliteto
sobivanja tudi na slovenskih cestah.

vsi skupaj – za boljšo prometno varnost

Št. 326-07/89-1/131
Ljubljana, dne 19. junija 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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3026.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/2000 in
26/2001 – PZ), osme alinee drugega odstavka 48. člena in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. 7.
2002 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Aleksandra KANALEC IVANČIČ, na sodniško mesto
okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kopru.
Št. 700-04/90-15/15
Ljubljana, dne 12. julija 2002.
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172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
12. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega
odbora Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo
V Nadzornem odboru Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo:
se razreši:
član dr. Marjan SENJUR
ter se imenuje:
za člana Anton GRABELJŠEK.
Št. 412-01/93-9/2
Ljubljana, dne 12. julija 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3027.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/00 in
26/01 – PZ), prvega odstavka 258.c člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popravek, 42/85,
2/86 – popravek, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št.
10/91, I-17/91 – ZUDE, 13/93, 66/93, 39/96 – odločba US, 61/96 – odločba US, 35/97, 73/97 – odločba US,
87/97, 73/98, 31/00, 33/00 – odločba US in 24/01),
osme alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 12. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Vladimir PREZELJ, na sodniško mesto sodnika za prekrške na Senatu za prekrške Republike Slovenije.
Št. 716-01/89-2/104
Ljubljana, dne 12. julija 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3028.

Odlok o razrešitvi in imenovanju člana
Nadzornega odbora Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo

Na podlagi 10. člena zakona o Agenciji Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS,
št. 7/93) ter dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena,

3029.

Odlok o sestavi in izvolitvi Mandatno-volilne
komisije Državnega zbora Republike Slovenije

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena,
124. in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
12. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o sestavi in izvolitvi Mandatno-volilne komisije
Državnega zbora Republike Slovenije
I
Mandatno-volilna komisija Državnega zbora Republike
Slovenije ima predsednika, dva podpredsednika in dvajset
članov, ki se izvolijo izmed poslancev Državnega zbora Republike Slovenije.
V komisiji ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
osem članov;
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije štiri člane;
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov tri člane;
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke dva člana;
Poslanska skupina Nove Slovenije dva člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije enega člana;
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke
enega člana;
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije enega člana;
poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti
enega člana.
II
V Mandatno-volilno Komisijo Državnega zbora Republike Slovenije se izvolijo:

Uradni list Republike Slovenije
za predsednika:
Jožef ŠKOLČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije;
za podpredsednika:
Franc SUŠNIK, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,
Sašo PEČE, Poslanska skupina Slovenske nacionalne
stranke;
za člane:
Anton ANDERLIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Miran JERIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Maksimiljan LAVRINC, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Tone PARTLJIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Ciril PUCKO, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Matjaž ŠVAGAN, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Davorin TERČON, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
dr. Mihael BREJC, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Janez JANŠA, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,
Franc PUKŠIČ, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,
Silva ČRNUGELJ, Poslanska skupina Združene liste
socialnih demokratov,
Aurelio JURI, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Miran POTRČ, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Ivan BOŽIČ, Poslanska skupina Slovenske ljudske
stranke,
Franci ROKAVEC, Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke,
dr. Andrej BAJUK, Poslanska skupina Nove Slovenije,
mag. Janez DROBNIČ, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Franc LENKO, Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije,
Bogomir VNUČEC, Poslanska skupina Stranke mladih
Slovenije,
Maria POZSONEC, poslanka madžarske narodne skupnosti.
III
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/106
Ljubljana, dne 12. julija 2002.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Št.
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Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za poslovnik

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena,
124., 172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 12. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za poslovnik
I
V odloku o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za poslovnik (Uradni list RS, št.
109/2000, 3/2001 in 39/2002) se:
besedilo II. točke spremeni v naslednjem:
razreši se:
član dr. Slavko GABER, Poslanska skupina Liberalne
demokracije Slovenije;
izvoli se:
za člana Matjaž ŠVAGAN, Poslanska skupina Liberalne
demokracije Slovenije.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/2
Ljubljana, dne 12. julija 2002.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3031.

Odlok o spremembi odloka o sestavi in
imenovanju predsednika, namestnika
predsednika in članov Preiskovalne komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za
ugotovitev odgovornosti odgovornih oseb in
nosilcev javnih pooblastil glede nakupa in
prodaje električne energije, zaradi česar je bila
domnevno povzročena gospodarska škoda v
sistemu slovenskega elektrogospodarstva

Na podlagi 93. člena ustave Republike Slovenije,
3. člena zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št.
63/93), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, četrtega in
petega odstavka 6. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) ter četrte alinee drugega
odstavka 48. člena, 172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 12. 7. 2002 sprejel
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ODLOK
o spremembi odloka o sestavi in imenovanju
predsednika, namestnika predsednika in članov
Preiskovalne komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za ugotovitev odgovornosti
odgovornih oseb in nosilcev javnih pooblastil
glede nakupa in prodaje električne energije,
zaradi česar je bila domnevno povzročena
gospodarska škoda v sistemu slovenskega
elektrogospodarstva
I
V odloku o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev odgovornosti odgovornih oseb in nosilcev javnih pooblastil glede
nakupa in prodaje električne energije, zaradi česar je bila
domnevno povzročena gospodarska škoda v sistemu slovenskega elektrogospodarstva (Uradni list RS, št. 64/2001
in 108/2001) se:
– besedilo II. točke spremeni v naslednjem:
razrešita se:
člana:
Franci ROKAVEC, Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke,
dr. Jožef BERNIK, Poslanska skupina Nove Slovenije,
imenujeta se:
za člana:
Jurij MALOVRH, Poslanska skupina Slovenske ljudske
stranke,
Majda ZUPAN, Poslanska skupina Nove Slovenije.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/101
Ljubljana, dne 12. julija 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
V odloku o organizaciji in delu služb Državnega zbora
(Uradni list RS, št. 19/97 in 124/2002) se drugi odstavek
17. člena spremeni tako, da se glasi:
“Za vsakega poslanca pripadajo poslanski skupini sredstva za dodatno strokovno pomoč v mesečnem znesku plače
svetovalca Državnega zbora, ki se določi na podlagi količnika
za določitev osnovne plače delovnega mesta svetovalca Državnega zbora, povečanega za pet plačilnih razredov in osnove za obračun plač v mesecu izplačila teh sredstev.“
2. člen
Finančna sredstva, potrebna za izvrševanje drugega
odstavka 17. člena tega odloka se zagotovijo postopoma v
finančnih načrtih Državnega zbora v letih 2002, 2003 in
2004.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-03/89-1/67
Ljubljana, dne 12. julija 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3033.

Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Helenski
republiki

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdajam

UKAZ
o imenovanju izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Helenski republiki
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike
Slovenije v Helenski republiki imenujem Jožefo Puhar.

3032.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
organizaciji in delu služb Državnega zbora
(OdODSDZ-B)

Na podlagi prvega odstavka 74. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91,
18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 70/97,
87/97 – ZPSDP in 38/99) in četrtega odstavka 333. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 – popravek, 28/96, 26/97,
46/2000, 3/2001, 9/2001, 13/2001, 52/2001 – odločba US in 60/2002) je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 12. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji
in delu služb Državnega zbora (OdODSDZ-B)

Št. 001-09-28/02
Ljubljana, dne 15. julija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3034.

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije na
Japonskem

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdajam

Uradni list Republike Slovenije

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
na Japonskem
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Japonskem imenujem Roberta Baseja.
Št. 001-09-32/02
Ljubljana, dne 15. julija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Št.

3037.
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Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Hrvaški

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01)
izdajam

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Hrvaški
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški imenujem Petra Andreja
Bekeša.

3035.

Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Kanadi

Št. 001-09-38/02
Ljubljana, dne 15. julija 2002.

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01)
izdajam

UKAZ
o imenovanju izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Kanadi
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike
Slovenije v Kanadi imenujem Veroniko Stabej.
Št. 001-09-34/02
Ljubljana, dne 15. julija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3036.

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini
Španiji

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01)
izdajam

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Kraljevini Španiji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Španiji imenujem mag. Tomaža
Lovrenčiča.
Št. 001-09-35/02
Ljubljana, dne 15. julija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3038.

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Bolgariji

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01)
izdajam

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Bolgariji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Bolgariji s sedežem v Budimpešti
imenujem Andreja Gerenčerja.
Št. 001-09-6/02
Ljubljana, dne 16. julija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3039.

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Ukrajini

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01)
izdajam

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Ukrajini
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Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ukrajini s sedežem v Budimpešti imenujem
Andreja Gerenčerja.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 424-31/2001-3
Ljubljana, dne 9. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije

Št. 001-09-7/02
Ljubljana, dne 16. julija 2002.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3041.

VLADA
3040.

Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami

Na podlagi 7. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list
RS, št. 66/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi uredbe o kombinirani
nomenklaturi s carinskimi stopnjami
1. člen
V uredbi o kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami (Uradni list RS, št. 98/01 in 13/02) se v drugem
delu priloge:
(1) pri tarifni oznaki 0404 za besedami “Sirotka, koncentrirana ali ne“ črta vejica in doda beseda “ali“
(2) pri tarifni oznaki 0404 10 za besedami “Sirotka in
modificirana sirotka, koncentrirana ali ne“ črta vejica in doda
beseda “ali“.
2. člen
V 30. poglavju se na koncu opomb s pripadajočim
besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“Dodatna opomba
1. Tarifna številka 3004 obsega zdravila iz rastlinskih
pripravkov in pripravke na podlagi naslednjih aktivnih učinkovin: vitamini, minerali, esencialne aminokisline ali maščobne kisline, v pakiranju za prodajo na drobno. Ti pripravki se
uvrščajo v tarifno številko 3004, če imajo na etiketi, embalaži ali na priloženem navodilu za uporabo navedene podatke:
(a) specifične bolezni ali njihovi simptomi, pri katerih
naj se uporabijo izdelki;
(b) koncentracija aktivnih učinkovin ali vsebovanih
snovi;
(c) odmerjanje in
(d) način uporabe.
Ta tarifna številka vključuje homeopatske pripravke
zdravil, če izpolnjujejo pogoje, navedene v točkah (a), (c)
in (d).
Pri pripravkih na podlagi vitaminov, mineralov, esencialnih aminokislin ali maščobnih kislin mora biti količina ene
od teh snovi za dnevni odmerek, naveden in priporočen na
etiketi, občutno višja od dnevnega odmerka, ki se priporoča za ohranitev splošnega zdravja ali splošnega dobrega
počutja.“
3. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uredba o cestni taksi za motorna in priklopna
vozila registrirana izven Republike Slovenije, s
katerimi se opravlja prevoz potnikov in blaga po
javnih cestah v Republiki Sloveniji

Na podlagi drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in 50/02 –
odl. US) ter v zvezi s 95. in 96. členom zakona o prevozih v
cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96,
48/98, 7/99, 65/99 in 59/01) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o cestni taksi za motorna in priklopna vozila
registrirana izven Republike Slovenije, s katerimi
se opravlja prevoz potnikov in blaga po javnih
cestah v Republiki Sloveniji
1. člen
Ta uredba določa višino, osnovo za obračun, način
plačila in oprostitve plačevanja cestne takse za tuja motorna
in priklopna vozila, s katerimi se opravlja prevoz blaga ali
potnikov po javnih cestah v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem
besedilu: taksa).
2. člen
Višina takse se določi v EUR, in sicer:
1. za tovorno motorno vozilo, tovorni priklopnik in polpriklopnik, za vsak brutotonski kilometer:
– za vozilo do 15 ton skupne mase 0,0050 EUR,
– za vozilo nad 15 ton skupne mase 0,0065 EUR;
2. za avtobus in avtobusni priklopnik za vsak kilometer:
– za vozilo do 30 sedežev 0,10 EUR,
– za vozilo nad 30 sedežev 0,20 EUR;
3. za druga vozila (delovna vozila, traktorje in samovozne delovne stroje) za vsak brutotonski kilometer 0,0070
EUR.
Taksa se plača v gotovini, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan plačila
takse in je prihodek proračuna Republike Slovenije.
3. člen
Priklopnik, ki ga vleče avtobus in je namenjen prevozu
prtljage potnikov v tem avtobusu, se šteje za sestavni del
avtobusa.
Brutotonski kilometer je vožnja ene tone skupne mase
vozila na razdalji enega kilometra.
Vsaka začeta tona oziroma začeti kilometer se šteje kot
cela tona oziroma cel kilometer.
Dolžina prevoza v kilometrih za posamezne relacije se
določi na podlagi daljinarja javnih cest.
4. člen
Taksa se na podlagi vzajemnosti ne plačuje za motorna
in priklopna vozila, registrirana v naslednjih državah:

Uradni list Republike Slovenije
1. za vse vrste prevozov:
– Belgija,
– Belorusija,
– Bosna in Hercegovina,
– Češka,
– Francija,
– Hrvaška,
– Italija,
– Latvija,
– Litva,
– Luksemburg,
– Liechenstein,
– Madžarska,
– Makedonija,
– Nizozemska,
– Ruska federacija,
– Španija,
– Švedska,
– Švica,
– Ukrajina,
– Velika Britanija in Severna Irska;
2. za bilateralne prevoze:
– Bolgarija,
– Poljska,
– Norveška;
3. za tranzitne prevoze:
– Norveška.
Taksa se ne plača za avtobus in avtobusni priklopnik, s
katerim se opravlja mednarodni linijski prevoz potnikov, pri
katerem ima vozno osebje v vozilu veljavno dovoljenje za
opravljanje mednarodnega linijskega prevoza na tej liniji in
se prevoz opravlja v skladu s pogoji, navedenimi v dovoljenju.
Taksa se ne plača za tuja tovorna motorna in priklopna
vozila, ki v kombiniranem prevozu uporabljajo Luko Koper
kot vhodno ali izhodno pristanišče tako, da je blago, ki ga
prevažajo, naloženo na ladjo ali razloženo iz ladje, brez
vmesnega razlaganja ali nalaganja, oziroma drugega manipuliranja z blagom v Republiki Sloveniji.
5. člen
Za vozilo, ki uporablja za prevoz po Republiki Sloveniji
oprtni vlak, se taksa ne plača za del prevoza, opravljenega
po javnih cestah, če je njegova osna obremenitev:
– manjša od 10 ton,
– večja od 10 ton, za razdaljo do 30 km od terminala.
6. člen
Za vozilo, s katerim se opravlja prevoz blaga, za katerega izda carinski organ posebno dovoljenje na podlagi
82. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list
RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98, 7/99, 65/99 in
59/01) ali za vozilo s katerim se opravlja prevoz potnikov, za
katerega carinski organ izda izjemno dovoljenje na podlagi
četrtega odstavka 51. člena istega zakona, se taksa poveča
za 50%.
7. člen
Če se opravlja izredni prevoz ali prevoz, za katerega ni
potrebno dovoljenje oziroma dovolilnica za prevoz blaga v
skladu s predpisi o mednarodnem cestnem prometu, se
taksa ne obračuna, razen če je z mednarodno pogodbo
drugače določeno.

Št.
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kjer se opravlja carinski nadzor in od katerega začne tuje
vozilo voziti po cestah v Republiki Sloveniji.
9. člen
Carinski organ obračuna takso na podlagi podatkov o
vozilu in iz prevozne listine oziroma na podlagi podatkov o
tehtanju vozila. Taksa se obračuna na obrazcu “Potrdilo o
plačilu cestne takse“, ki je kot Priloga 1 sestavni del te
uredbe.
10. člen
Obračun takse se izpolni v treh izvodih.
Carinski delavec potrdi obračun takse s svojim podpisom in pečatom.
Voznik prejme prvi izvod obračuna takse, ostala izvoda
sta za evidenco in arhiv carinske službe.
11. člen
Pri odhodu iz Republike Slovenije mora voznik predložiti carinskemu organu obračun takse in plačati morebitno
razliko.
12. člen
Z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v
Evropski skupnosti ta uredba preneha veljati za motorna in
priklopna vozila, registrirana v državah članicah Evropske
skupnosti.
Do zagotovitve novih obrazcev iz 9. člena te uredbe
oziroma najdlje do 31. 12. 2002 se taksa lahko obračuna
na obrazcu “Obračun cestne pristojbine za tuje vozilo“, objavljenim v Prilogi 1 Uredbe o cestni pristojbini za tuje vozilo,
ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
29/93, 16/95, 28/95, 29/97 in 59/01).
13. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati oziroma
se prenehajo uporabljati:
– uredba o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po
cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 29/93,
16/95, 28/95, 29/97 in 59/01),
– uredba o cestni pristojbini za motorna in priklopna
vozila registrirana v Republiki Avstriji, s katerimi se opravlja
prevoz blaga v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 23/95,
29/97 in 59/01),
– sklep o oprostitvi cestne pristojbine za motorna tovorna vozila registrirana v Kneževini Liechtenstein (Uradni
list RS, št. 80/94),
– sklep o oprostitvi cestne pristojbine za motorna tovorna vozila registrirana v Švici (Uradni list RS, št. 80/94),
– sklep o oprostitvi cestne pristojbine za motorna tovorna vozila registrirana v Republiki Italiji (Uradni list RS, št.
42/94 in 29/97) in
– odlok o načinu vračila preveč plačanih cestnih pristojbin za tuja vozila, ki vozijo po cestah v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 31/81).
14. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 423-18/2002-1
Ljubljana, dne 11. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije

8. člen
Taksa se plača carinskemu organu na mejnem prehodu pri prestopu meje Republike Slovenije oziroma na kraju,

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Priloga 1

Potrdilo o plačilu cestne takse
Prevoznik ________________________________________
Država __________________________________________
Registrska št. _____________________________________
Skupna teža vozila (v t) _____________________________
Št. sedežev (za avtobus) _____________________________
Stanje števca km ob vstopu v _________________________
Stanje števca km ob izstopu iz RS_____________________
Relacija _________________________________________
Dolžina relacije ____________________________________
Št. BRT/KM _____________________________________
Osnova za obračun ________________________________
Tečaj ___________________________________________
Povečanje takse __________________________________
Znesek __________________________________________
Kraj ____________________________________________
Datum ___________________________________________
Carinik __________________________________________

3042.

Uredba o postopkih zagotavljanja enotnih
tehnoloških zahtev na področju skupnih
informacijskih rešitev v organih državne uprave

Na podlagi prvega odstavka 5. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) in
21. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja Vlada Republike
Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
za evropske zadeve, Statističnega urada Republike Slovenije in Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko.
3. člen
Državni upravni organi so pri pripravi načrta nabav informacijskih rešitev, pri pripravi razpisnih dokumentacij in pri
sklepanju pogodb dolžni upoštevati:
– veljavne strateške dokumente in predpise razvoja
elektronskega poslovanja v javni upravi,
– predpise, ki vsebujejo enotne tehnične specifikacije
za informacijske rešitve državnih upravnih organov,
– druge zahteve in pravila, določena s to uredbo in
drugimi predpisi, ki urejajo ravnanje državnih upravnih organov na področju informacijskih rešitev.
Dokumente iz prejšnjega odstavka sprejema Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) na predlog komisije
po postopku, ki ga določa poslovnik vlade za sprejemanje
vladnih gradiv, če ni za sprejem posameznega dokumenta
pristojen drug organ.
Dokumente, ki jih morajo državni upravni organi upoštevati pri pripravi načrta nabav skupnih informacijskih rešitev,
taksativno določi Center Vlade Republike Slovenije za informatiko (v nadaljevanju: Center) na podlagi navodil za pripravo proračuna, ki ga izda minister za finance. Seznam Centra
pripravi in potrdi Komisija.
Obstoj tehničnih predpisov, ki jih morajo državni upravni organi kot naročniki upoštevati pri pripravi razpisnih dokumentacij, ugotavlja Ministrstvo za informacijsko družbo v
skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.

1. člen
S to uredbo se določa postopke zagotavljanja enotnih
tehnoloških zahtev na področju skupnih informacijskih rešitev, ki jih morajo ministrstva, vladne službe in upravne enote
(v nadaljevanju: državni upravni organi) upoštevati pri načrtovanju, pridobivanju, vzpostavljanju in delovanju informacijskih rešitev, z namenom da se zagotovi njihov skupen razvoj, vzdrževanje, dopolnjevanje, nadgrajevanje in povezljivost ter s tem tudi racionalna poraba proračunskih sredstev.
V tej uredbi uporabljen pojem skupne informacijske
rešitve pomeni opremo s področja informacijsko-telekomunikacijske tehnologije (strojno, programsko, mrežno, nosilce podatkov, naprave za množičen dostop in podobno) ter
informacijske storitve (storitve svetovanja, planiranja, analize, projektiranja, razvoja, uvajanja, vzdrževanja, izobraževanja, pomoči in podobno).

4. člen
Skupina ugotavlja skladnost z dokumenti iz 3. člena te
uredbe za:
– predloge načrtov nabav informacijskih rešitev posameznih državnih upravnih organov,
– razpisne dokumentacije v postopkih javnega naročanja informacijskih rešitev, kjer ocenjena vrednost presega
zgornjo mejo naročil male vrednosti, kot jih določa zakon, ki
ureja javna naročila.
Povezljivost načrtovanih informacijskih rešitev preverja
skupina tudi v primerih, ko za posamezno področje ne obstajajo predpisane enotne tehnološke zahteve.
Pri razpisnih dokumentacijah, kjer se predpisanih enotnih tehničnih specifikacij ne upošteva, skupina preverja obstoj zatrjevanih razlogov, ki to opravičujejo in izhajajo iz
zakona, ki ureja javna naročila, posameznih področnih zakonov ali mednarodnih pogodb.
Poleg usklajenosti, povezljivosti in upravičenosti izjem
iz prejšnjih odstavkov tega člena skupina ugotavlja tudi racionalnost načrtovanih informacijskih rešitev.
Na podlagi ugotovljenega skupina izda mnenje k predloženim gradivom iz prvega odstavka tega člena.

2. člen
Za uresničevanje te uredbe skrbi in opravlja druge naloge v skladu s to uredbo in drugimi predpisi Komisija Vlade
Republike Slovenije za informatiko za področje javne uprave
(v nadaljevanju: komisija) in njej podrejena Strokovna skupina vlade za informacijsko-telekomunikacijsko tehnologijo (v
nadaljevanju: skupina), ki jo sestavljajo predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za finance, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva
za informacijsko družbo, Službe Vlade Republike Slovenije

5. člen
Predloge načrtov nabav posameznih državnih upravnih
organov predloži Skupini v mnenje Center, ki opravlja strokovne in administrativno-tehnične naloge pri pripravi skupnega letnega načrta informatizacije.
Razpisno dokumentacijo za nakupe iz druge alinee
prvega odstavka prejšnjega člena pošiljajo državni organi
skupini na njen elektronski naslov, ki se objavi na vladnih
spletnih straneh – internetu.

UREDBO
o postopkih zagotavljanja enotnih tehnoloških
zahtev na področju skupnih informacijskih
rešitev v organih državne uprave

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Skupina izda mnenje najkasneje v roku 7 dni po prejemu razpisne dokumentacije oziroma predloga načrta nabav,
sicer se šteje, da je bilo izdano pozitivno mnenje. V primerih
iz drugega odstavka 4. člena te uredbe lahko skupina podaljša rok na 14 dni, o čemer pred iztekom 7-dnevnega roka
obvesti državni upravni organ, ki je gradivo predložil.
7. člen
Če se posamezen državni upravni organ z mnenjem ne
strinja, lahko zahteva ponovno odločanje skupine.
8. člen
Komisija nadaljuje delo v skladu s to uredbo in svojim
ustanovitvenim aktom.
Skupino ustanovi komisija najkasneje v enem mesecu
po uveljavitvi te uredbe. Natančneje se način dela skupine
opredeli v poslovniku, ki ga sprejme skupina z dvetretjinsko
večino vseh članov. Poslovnik pred uveljavitvijo potrdi komisija, ki je pristojna tudi za nadzor nad delom skupine.
Državni upravni organi uskladijo svoje poslovanje s to
uredbo najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 457-08/2001-1
Ljubljana, dne 11. julija 2002.
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MINISTRSTVA
3044.

Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I,19/91-I, 21/94, 23/96 in 1/00) izdaja
minister za okolje, prostor in energijo

ODREDBO
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 198,40 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 55/02).
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-15/2001
Ljubljana, dne 16. julija 2002.
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3045.
3043.

Odlok o določitvi varnih tretjih držav

Pravilnik o spremembi pravilnika o sestavi,
organizaciji in nalogah Agencije Republike
Slovenije za regionalni razvoj

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o azilu
(Uradni list Republike Slovenije, št. 61/99, 66/00, 113/00,
124/00 in 67/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

Na podlagi osmega odstavka 16. člena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št.
60/99) izdaja ministrica za gospodarstvo

ODLOK
o določitvi varnih tretjih držav

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o sestavi, organizaciji
in nalogah Agencije Republike Slovenije
za regionalni razvoj

1. člen
Države Evropske unije in Republika Madžarska so varne tretje države v smislu šeste alinee prvega odstavka
2. člena zakona o azilu.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 262-08/2002-1
Ljubljana, dne 11. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1. člen
V pravilniku o sestavi, organizaciji in nalogah Agencije
Republike Slovenije za regionalni razvoj (Uradni list RS, št.
52/00, 44/01) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“Agencijo vodi in predstavlja direktor, v njegovi odsotnosti pa namestnik direktorja.
Direktor je za svoje delo in za delo agencije odgovoren
ministru, pristojnemu za razvoj.
Direktorja in namestnika imenuje in razrešuje Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za razvoj.
Agencija ima dva namestnika direktorja.
Direktorja in namestnika se imenuje na podlagi javnega
razpisa. Obvezni pogoji za zasedbo delovnega mesta direktorja in namestnikov direktorja so:
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– univerzitetna izobrazba ekonomske ali druge družboslovne oziroma naravoslovne smeri in najmanj 8 let ustreznih delovnih izkušenj ali dokončan magistrski ali doktorski
študij in najmanj 5 let in 4 mesece ustreznih delovnih izkušenj,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– poznavanje ustroja institucij Evropske unije in praktične izkušnje s strukturnimi instrumenti Evropske unije.“.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-2/98
Ljubljana, dne 15. julija 2002.
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.

3046.

Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih
pogojih za parkirna mesta za motorna in
priklopna vozila ter mesta za njihovo
vzdrževanje

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01) izdaja
minister za promet v soglasju z ministrom za okolje in prostor

PRAVILNIK
o minimalnih tehničnih in drugih pogojih
za parkirna mesta za motorna in priklopna vozila
ter mesta za njihovo vzdrževanje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa minimalne tehnične in druge pogoje za parkirna mesta za motorna in priklopna vozila ter mesta
za njihovo vzdrževanje. Izpolnjevanje zahtev iz tega pravilnika je eden od pogojev za pridobitev licence za prevoze v
cestnem prometu.
II. PARKIRNA MESTA
2. člen
Domača fizična ali pravna oseba, ki želi pridobiti licenco za opravljanje prevozov potnikov in blaga v cestnem
prometu (v nadaljnjem besedilu: prevoznik), mora predložiti
dokazila, da ima za svoja vozila zagotovljena ustrezna parkirna mesta.
3. člen
Prevoznik, ki ima eno vozilo, mora imeti najmanj eno
parkirno mesto. Kolikor ima prevoznik več kot eno vozilo,
mora imeti za ta vozila toliko parkirnih mest, kolikor znaša
število vozil, pomnoženo s koeficientom 0,4. Števila za decimalno vejico se zaokrožajo na celo število.
4. člen
Parkirna mesta za motorna in priklopna vozila morajo
biti zgrajena v skladu s predpisi o graditvi objektov in predpisi o varstvu okolja.

Uradni list Republike Slovenije
Dimenzije parkirnih mest in vozišč za uvoz in izvoz iz
parkirnih mest morajo ustrezati vrsti in velikosti vozil ter
omogočati uporabo z najmanjšim prometnim delom.
5. člen
Na parkirnih mestih so dovoljeni samo dnevni pregledi
vozil ter najnujnejša popravila nenadnih okvar.
Pranje vozil, dnevni pregledi in najnujnejša popravila se
smejo opravljati samo na za to posebej določenem in urejenemu delu parkirnih mest, kjer je zagotovljeno varno delo in
varstvo okolja.
6. člen
Pravna ali fizična oseba, ki razpolaga s parkirnimi mesti
urejenimi v skladu s tem pravilnikom, lahko sklene s prevoznikom pogodbo o najemu določenega števila parkirnih mest.
Pogodba iz prejšnjega odstavka mora biti sklenjena v
pisni obliki za nedoločen čas oziroma vsaj za čas veljavnosti
licence.
S pogodbo iz prvega odstavka tega člena se morata
najemodajalec in prevoznik dogovoriti najmanj o naslednjem:
– številu parkirnih mest, ki se dajo v najem, in vrsti
vozil, za katera so namenjena,
– času trajanja pogodbe.
III. MESTA ZA VZDRŽEVANJE VOZIL
7. člen
Za vzdrževanje svojih vozil lahko prevoznik sklene pogodbo s samostojnim podjetnikom posameznikom ali z gospodarsko družbo, ki ima registrirano dejavnost vzdrževanja
in popravljanja motornih vozil in obrtno dovoljenje za navedeno dejavnost.
Pogodba iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti
sklenjena v pisni obliki za nedoločen čas oziroma vsaj za čas
veljavnosti licence.
Prevoznik lahko vzdržuje svoja vozila tudi v prostoru za
vzdrževanje vozil, s katerim razpolaga sam.
8. člen
Mesto za vzdrževanje vozil mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. mesto za vzdrževanje vozil mora biti v objektu, zgrajenem v skladu s predpisi o graditvi objektov in mora imeti
uporabno dovoljenje. Mesto za vzdrževanje vozil mora biti
ločeno od drugih delovnih in pomožnih prostorov;
2. tla mesta za vzdrževanje vozil morajo biti neprepustna za vodo in naftne derivate. Zagotovljeno mora biti odvajanje odplak s talnih površin v sistem odvoda odpadnih voda
preko ustrezno dimenzioniranih lovilnikov olj in goriv;
3. mesto za vzdrževanje vozil mora imeti kanal za delo
na podvozju vozila oziroma dvigalo, ki po dimenzijah in zmogljivosti, oziroma nosilnosti ustreza vrsti vozil, ki se popravljajo. Kanal mora imeti varnostne robnike, ki preprečujejo
padec vozila v kanal, razsvetljavo, priključnico za prenosno
svetilko in police za odlaganje orodja. Tla in stene kanala
morajo biti obdelana tako, kot tla delavnice. Za vstop v kanal
morajo biti izvedene stabilne stopnice;
4. naprave in oprema za vzdrževanje vozil morajo biti
brezhibne ter merilne naprave najmanj enkrat letno pregledane in umerjene s strani pooblaščenih organizacij za kontrolo meril.
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9. člen
Prevoznik, ki bo svoja vozila vzdrževal v prostoru, s
katerim razpolaga sam, mora pristojnemu organu za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu predložiti uporabno dovoljenje.

8. stroški v zvezi s postopkom priglasitve kliničnega
preskušanja medicinskega pripomočka,
9. stroški v zvezi z izdajo potrdila oziroma strokovnega
mnenja o razvrstitvi izdelka med zdravila oziroma med medicinske pripomočke,
10. stroški v zvezi z izdajo potrdila o ceni zdravila.

IV. KONČNI DOLOČBI

2. člen
Stroški so določeni v točkah. Vrednost 1 točke je 1000
slovenskih tolarjev (z besedo: tisoč slovenskih tolarjev).
Minister, pristojen za zdravje ali predstojnik pristojnega
organa po njegovem pooblastilu lahko s sklepom določi
novo vrednost točke.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in
mesta za vzdrževanje vozil (Uradni list RS, št. 33/96).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-8/2001
Ljubljana, dne 17. maja 2002.
Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.
Soglašam!
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.

3047.

Pravilnik o stroških

Na podlagi 25., 41., 47., 50., 54. in 101. člena
zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list
RS, št. 101/99, 70/00, 7/02 in 13/02 – ZKrmi) izdaja
minister za zdravje

ZDRAVILA
3. člen
Stroški v zvezi z izdajo, spremembami in prenehanjem
veljavnosti dovoljenja za izdelavo zdravil so naslednji:
1. stroški izdaje dovoljenja za izdelavo za vsako
posamezno skupino farmacevtskih oblik in za
vsako proizvodno enoto posebej,
300 točk
2. stroški obravnave spremembe v zvezi z izdelavo zdravila, če ni potrebno ponovno ugotavljanje izpolnjevanja pogojev,
50 točk
3. stroški izdaje dovoljenja za delno izdelavo
zdravil (npr. pakiranje, označevanje ter
opremljanje zdravil),
150 točk
4. stroški prenehanja veljavnosti dovoljenja za
izdelavo zdravila na zahtevo imetnika dovoljenja,
20 točk
5. stroški izdaje potrdila o izvajanju dobre proizvodne prakse,
10 točk

PRAVILNIK
o stroških

4. člen
Stroški v zvezi s postopkom kliničnega preskušanja
zdravila so naslednji:
1. stroški priglasitve kliničnega preskušanja
zdravila,
100 točk
2. stroški odobritve kliničnega preskušanja
zdravila,
300 točk

1. člen
S to odredbo se določa vrsta in višina stroškov, ki jih
skladno z določili zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02 in 13/02
– ZKrmi, v nadaljnjem besedilu: zakon) plača predlagatelj
zadevnega postopka, in sicer:
1. stroški v zvezi z izdajo, spremembo in prenehanjem
dovoljenja za izdelavo zdravil,
2. stroški v zvezi s postopkom priglasitve oziroma odobritve kliničnega preskušanja zdravila,
3. stroški v zvezi z izdajo, podaljšanjem, spremembo in
prenehanjem dovoljenja za promet z zdravilom,
4. stroški v zvezi z izdajo, spremembo in prenehanjem
dovoljenja za promet na debelo z zdravili in drobno v specializirani prodajalni z zdravili,
5. stroški v zvezi s priznavanjem analiznih izvidov kakovosti zdravila izdelovalca iz države izvoznice,
6. stroški v zvezi z vpisom, spremembo in izbrisom
pravnih/fizičnih oseb iz registra izdelovalcev/dobaviteljev/zastopnikov medicinskih pripomočkov,
7. stroški v zvezi z vpisom, spremembo in izbrisom
medicinskih pripomočkov iz registra medicinskih pripomočkov,

5. člen
Stroški v zvezi z izdajo dovoljenja za promet z zdravilom
so naslednji:
1. stroški izdaje dovoljenja za promet z zdravilom
po 14. členu zakona (popolna dokumentacija),
320
točk
2. stroški izdaje dovoljenja za promet z zdravilom
po 14. členu in drugi alinei 15. člena zakona
(popolna dokumentacija),
280 točk
3. stroški izdaje dovoljenja za promet z zdravilom
po 14. členu ter prvi in tretji alinei 15. člena
zakona (skrajšanja dokumentacija),
260 točk
4. stroški izdaje dovoljenja za promet za dodatno
farmacevtsko obliko in/ali jakost v skupnem
predlogu za pridobitev dovoljenja za promet
z zdravilom,
100 točk
5. stroški izdaje dovoljenja za promet za dodatno
pakiranje v skupnem predlogu za pridobitev
dovoljenja za promet z zdravilom,
50 točk
6. maksimalni stroški za dodatne farmacevtske
oblike, jakosti in pakiranja v skupnem predlogu za pridobitev dovoljenja za promet,
500 točk
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7. stroški, nastali v postopku izdelave poročila o
oceni zdravila z utemeljitvijo, na predhodno
zahtevo predlagatelja se določijo s posamičnim sklepom pristojnega organa.
Ne glede na 1. točko prejšnjega odstavka lahko Urad
Republike Slovenije za zdravila v izjemnih primerih (npr.
zdravljenje težkih bolezni in bolezenjskih stanj), ki ne prizadenejo več kot 5 ljudi na 10.000 prebivalcev) odobri znižanje stroškov izdaje dovoljenja za promet z zdravilom po
14. členu zakona (popolna dokumentacija).
6. člen
Stroški za obravnavo sprememb, ki zahtevajo novo vlogo, za pridobitev dovoljenja za promet z zdravili so naslednji:
1. stroški obravnave spremembe, ki zahteva
novo vlogo za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom,
200 točk
2. stroški izdaje dovoljenja za promet za dodatno farmacevtsko obliko in/ali jakost v skupnem predlogu za odobritev sprememb, ki
zahtevajo novo vlogo,
100 točk
3. stroški izdaje dovoljenja za promet za dodatno
pakiranje v skupnem predlogu pri spremembah, ki zahtevajo novo vlogo,
30 točk
7. člen
Stroški v zvezi s podaljšanjem dovoljenja za promet z
zdravilom so naslednji:
1. stroški podaljšanja dovoljenja za promet z
zdravilom po 33. in 34. členu pravilnika o
postopku za pridobitev dovoljenja za promet
z zdravilom (Uradni list RS, št. 67/00 – v nadaljevanju: pravilnik),
250 točk
2. stroški podaljšanja dovoljenja za promet
z zdravilom po 33. členu pravilnika,
150 točk
3. stroški podaljšanja dovoljenja za promet za
dodatno farmacevtsko obliko in/ali jakost v
skupnem predlogu za podaljšanje dovoljenja
za promet z zdravilom,
50 točk
4. stroški podaljšanja dovoljenja za promet za
dodatno pakiranje v skupnem predlogu za
podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom, 30 točk
5. maksimalni stroški za dodatne farmacevtske
oblike, jakosti in pakiranja v skupnem predlogu
za podaljšanje dovoljenja za promet,
300 točk
8. člen
Stroški v zvezi z drugimi spremembami, ki niso navedene v 5., 6. in 7. členu te odredbe so naslednji:
1. stroški priglasitve spremembe tipa I.,
50 točk
2. stroški priglasitve spremembe tipa I. za
dodatno farmacevtsko obliko in/ali jakost
v skupnem predlogu za odobritev spremembe,
20 točk
3. stroški odobritve spremembe tipa II. (vključno
s stroški spremembe tipa I., ki se obravnava
po postopku za spremembe tipa II.),
70 točk
4. stroški odobritve spremembe tipa II. (vključno
s stroški spremembe tipa I., ki se obravnava
po postopku za spremembe tipa II.) za dodatno
farmacevtsko obliko in/ali jakost v skupnem
predlogu za odobritev spremembe,
30 točk
5. stroški priglasitve spremembe tipa I., ki se
obravnava na podlagi inšpekcijskega pregleda
ali mnenja izvedenca po 47. členu pravilnika, 100 točk
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6. maksimalni stroški priglasitev oziroma odobritev sprememb tipa I. in II. iste farmacevtske oblike za različne jakosti in pakiranja v skupnem
predlogu za spremembo dovoljenja za promet, 300 točk
9. člen
Stroški v zvezi s prenosom in prenehanjem dovoljenja
za promet z zdravilom so naslednji:
1. stroški prenosa dovoljenja za promet z
zdravilom na drugo pravno/ fizično osebo,
50 točk
2. maksimalni stroški hkratnega prenosa več
dovoljenj za promet z zdravilom na drugo
pravno/fizično osebo,
300 točk
3. stroški prenehanja dovoljenja za promet z
zdravilom, na zahtevo predlagatelja,
20 točk
10. člen
Stroški v zvezi z izdajo, spremembo in prenehanjem
dovoljenja za promet na debelo z zdravili in drobno v specializirani prodajalni z zdravili so naslednji:
1. stroški izdaje dovoljenja za promet na debelo
z zdravili,
250 točk
2. stroški izdaje dovoljenja za promet na drobno
z zdravili v specializirani prodajalni,
150 točk
3. stroški obravnave spremembe v zvezi z dovoljenjem za promet na debelo in/ali drobno z
zdravili, če ni potrebna ponovna potrditev izpolnjevanja pogojev,
50 točk
4. stroški ugotavljanja izpolnjevanja pogojev
pravne/fizične osebe za izvajanje kontrole
kakovosti vsake serije uvoženega zdravila po
prvem odstavku 55. člena zakona,
250 točk
11. člen
Stroški v zvezi s priznavanjem analiznih izvidov kakovosti zdravila izdelovalcev iz države izvoznice so naslednji:
1. stroški postopka na podlagi 56. člena zakona za posamezno zdravilo, če se postopek
vodi na podlagi ocene dokumentacije,
100 točk
2. stroški postopka na podlagi 56. člena
zakona za posamezno zdravilo, če se
postopek opravi na podlagi opravljenega
ogleda pri izdelovalcu se določijo s
sklepom pristojnega organa.
MEDICINSKI PRIPOMOČKI
12. člen
Stroški v zvezi z vpisom, spremembo in izbrisom pravnih/fizičnih oseb iz registra izdelovalcev/dobaviteljev/zastopnikov medicinskih pripomočkov so naslednji:
1. stroški vpisa v register izdelovalcev/zastopnikov pravnih/fizičnih oseb,
30 točk
2. stroški vpisa v register dobaviteljev pravnih/
fizičnih oseb – promet na debelo,
30 točk
3. stroški vpisa v register dobaviteljev pravnih/
fizičnih oseb – promet na drobno v specializirani prodajalni z medicinskimi pripomočki,
30 točk
4. stroški spremembe/izbrisa iz registra izdelovalcev/dobaviteljev/zastopnikov,
10 točk
13. člen
Stroški v zvezi z vpisom, spremembo in izbrisom medicinskih pripomočkov iz registra medicinskih pripomočkov
so naslednji:
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1. stroški vpisa v register medicinskih pripomočkov – za eno generično ime,
20 točk
2. stroški vpisa v register medicinskih pripomočkov – za skupino do 10 generičnih imen,
30 točk
3. stroški vpisa v register medicinskih pripomočkov – za skupino od 10 do 50 generičnih
imen,
50 točk
4. stroški vpisa v register medicinskih pripomočkov – za skupino od 50 do 100 generičnih
imen,
100 točk
5. stroški spremembe/izbrisa iz registra medicinskih pripomočkov,
10 točk
Vloga lahko vsebuje do 100 generičnih imen. Skupina
generičnih imen se lahko nanaša le na medicinske pripomočke enega izdelovalca.
14. člen
Stroški v zvezi z vpisom, spremembo in izbrisom in vitro
diagnostičnega medicinskega pripomočka iz registra in vitro
diagnostičnih medicinskih pripomočkov so naslednji:
1. stroški vpisa v register za eno generično ime, 20 točk
2. stroški vpisa v register za skupino do 10
generičnih imen,
30 točk
3. stroški vpisa v register za skupino od 10
do 50 generičnih imen,
50 točk
4. stroški vpisa v register za skupino od 50
do 100 generičnih imen,
100 točk
5. stroški vpisa v register za skupino nad
100 generičnih imen,
150 točk
6. stroški vpisa spremembe/izbrisa iz registra,
10 točk
Skupina generičnih imen se lahko nanaša le na in vitro
diagnostične medicinske pripomočke enega izdelovalca.
15. člen
Stroški v zvezi s postopkom priglasitve kliničnega preskušanja medicinskega pripomočka so naslednji:
1. stroški priglasitve za medicinske pripomočke
razreda I.,
30 točk
2. stroški priglasitve za medicinske pripomočke
razreda I.a, II.b,
50 točk
3. stroški priglasitve za medicinske pripomočke
razreda III.,
100 točk
4. stroški priglasitve za in vitro diagnostične medicinske pripomočke,
50 točk
16. člen
Stroški v zvezi z izdajo potrdila oziroma strokovnega
mnenja o razvrstitvi izdelka med zdravila oziroma med medicinske pripomočke so naslednji:
1. stroški izdaje potrdila oziroma mnenja za medicinski pripomoček,
20 točk
2. stroški izdaje potrdila oziroma mnenja za zdravilo,
20 točk
17. člen
Stroški v zvezi s spremembo razvrstitve zdravila so naslednji:
1. stroški spremembe razvrstitve zdravila iz skupine
zdravil, ki se izdajajo le na recept, v skupino zdravil,
ki se izdajajo brez recepta,
100 točk
2. stroški spremembe režima izdaje za zdravilo, 50 točk
3. stroški spremembe razvrstitve zdravila med
izdelke, ki se ne razvrščajo med zdravila,
50 točk
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18. člen
Stroški v zvezi z izdajo potrdila o ceni zdravila so naslednji:
1. stroški izdaje potrdila o ceni zdravila
5 točk
19. člen
Predlagatelj plača stroške, navedene v tej odredbi, v
dobro proračuna Republike Slovenije, na račun št.
01100-1000621284, z obveznim vpisom modela 11 v
predpolje in številko 27146-7141009 v polje sklicevanja
na številko odobritve na plačilnem nalogu. Dokazilo o
plačilu predlagatelj predloži pristojnemu organu ob predložitvi zadevne vloge.
Če predlagatelj pred zaključkom postopka umakne vlogo se mu vrne polovica vplačanih sredstev.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati
odredba o stroških (Uradni list RS, št. 93/00, 109/00 in
6/01) in odredba o stroških postopka za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje prometa na drobno z zdravili
v specializiranih prodajalnah (Uradni list RS, št. 97/00).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-5/02
Ljubljana, dne 7. junija 2002.
Minister za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

3048.

Pravilnik o uradnem nadzoru temperature
zamrznjenih živil

Na podlagi petega odstavka 16. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02), izdaja minister
za zdravje

PRAVILNIK
o uradnem nadzoru temperature
zamrznjenih živil
1. člen
Ta pravilnik določa način vzorčenja in metodo merjenja
temperatur zamrznjenih živil, ki se uporabljata pri izvajanju
uradnega nadzora v proizvodnji in prometu z zamrznjenimi
živili.
2. člen
Postopek vzorčenja in metoda merjenja temperatur zamrznjenih živil se opravlja v skladu s postopki, opisanimi v
prilogi 1 in 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Metoda merjenja iz priloge 2 se uporablja le v primerih,
ko zdravstveni inšpektor upravičeno podvomi v rezultate ugotavljanja odstopov od mejnih temperatur zamrznjenih živil,
pridobljenih v notranjem nadzoru v skladu s predpisom, ki
ureja varnost zamrznjenih živil.

Stran

6720 / Št. 63 / 19. 7. 2002

Uradni list Republike Slovenije

4. člen
Za uradni nadzor zamrznjenih živil se lahko uporabljajo
tudi druge znanstveno veljavne metode, pod pogojem, da to
ne ovira prostega prometa zamrznjenih živil, če le izpolnjujejo pogoje glede temperature iz predpisa, ki ureja varnost
zamrznjenih živil.
V primeru različnih rezultatov merjenj temperature, veljajo rezultati, dobljeni z uporabo metode, opredeljene v tem
pravilniku.

2. Načelo
Merjenje temperature zamrznjenih živil predstavlja natančno beleženje temperature izbranega vzorca, vzetega v
skladu s prilogo 1, s pomočjo ustrezne merilne opreme.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. Naprave
4.1. Termometrska merilna naprava
4.2. Instrumenti, ki prodirajo v izdelek
Treba je uporabiti koničast kovinski instrument, kot
kladivo za led, ročni sveder ali večji sveder, ki se lahko čisti.

Št. 0220-18/2002-1
Ljubljana, dne 8. julija 2002
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
Priloga 1
POSTOPEK ZA VZORČENJE ZAMRZNJENIH ŽIVIL
1. Izbira embalažnih enot za uradni nadzor
Vrsta in količina izbranih embalažnih enot mora biti
taka, da njihova temperatura zastopa najtoplejše točke pregledane pošiljke.
1.1. Hladilnice
Vzorce je treba izbrati na več kritičnih točkah v hladilnici, npr. v bližini vrat (zgornja in spodnja raven), v bližini
sredine hladilnice (spodnje in gornje ravni) in v bližini pretoka povratnega zraka hladilne enote. Upoštevati je treba trajanje hranjenja vsakega izdelka (za stabilizacijo temperature).
1.2. Prevoz
a) Med prevozom:
Vzorce je potrebno izbrati z vrha in na dnu pošiljke
poleg roba vsakih vrat ali para vrat.
b) Vzorčenje med razkladanjem:
Izbrati je potrebno štiri vzorce med naslednjimi kritičnimi točkami:
– vrh in dno pošiljke poleg roba, kjer se vrata odpirajo,
– vrhnji zadnji vogali pošiljke (na točki, ki je kar najbolj
oddaljena od hladilne enote),
– sredina pošiljke,
– sredina prednje površine pošiljke (kar se da blizu
hladilne enote),
– gornji in spodnji vogali prednje površine pošiljke (kar
se da blizu pretoka povratnega zraka k hladilni enoti).
1.3. Hladilne omare v prometu na drobno
Vzorec je potrebno izbrati na vsaki od treh lokacij, ki
predstavljajo najtoplejše točke v hladilni omari v trgovini.
Priloga 2
METODA MERJENJA TEMPERATURE ZAMRZNJENIH
ŽIVIL
1. Obseg
Skladno s predpisom, ki ureja varnost zamrznjenih živil
je potrebno temperaturo po toplotni stabilizaciji v celotnem
izdelku ves čas vzdrževati pri –18 °C ali hladneje, z možnimi
kratkimi nihanji navzgor.

3. Opredelitev temperature
Temperatura pomeni temperaturo, izmerjeno na navedeni lokaciji z delom merilnega instrumenta ali naprave,
občutljivim na temperaturo.

5. Splošna specifikacija instrumentov za merjenje
temperature
Merilni instrumenti morajo ustrezati naslednjim specifikacijam:
a) odzivni čas mora v treh minutah doseči 90% razlike
med začetnim in končnim odčitkom;
b) natančnost instrumenta mora biti ± 0,5 °C v razponu
meritev – 20 °C do + 30 °C;
c) natančnost merjenja se ne sme spremeniti za več
kot 0,3 °C med delovanjem v temperaturnem razponu prostora od – 20 °C do + 30 °C;
d) ločljivost prikazovalnika instrumentov mora biti
0,1 °C;
e) natančnost instrumenta je treba redno pregledovati;
f) instrument mora imeti veljavno spričevalo o umeritvi;
g) temperaturna sonda se mora zlahka čistiti;
h) temperaturno občutljivi del merilne naprave mora biti
oblikovan tako, da zagotavlja dober termični stik z izdelkom;
i) električna oprema mora biti zavarovana proti neželenim vplivom zaradi kondenzacije vlage.
6. Postopek merjenja
6.1. Predhlajenje instrumentov
Sonda za merjenje temperature in instrument za prodiranje v zamrznjeno živilo morata biti pred merjenjem temperature izdelka ohlajena.
Metoda za predhodno hlajenje mora zagotavljati, da sta
oba instrumenta kar se da izenačena s temperaturo izdelka.
6.2 Priprava vzorcev za merjenje temperature
Sonde za merjenje temperature na splošno niso načrtovane za prodiranje v hitro zamrznjeni izdelek. Zaradi tega
je treba v izdelek s pomočjo predhodno ohlajenega instrumenta za prodiranje narediti luknjo, v katero se vstavi sonda.
Premer luknje bi se moral tesno prilegati premeru sonde,
globina pa je odvisna od vrste izdelka (kot je opisano v točki
6.3).
6.3. Merjenje temperature izdelka
Pripravo vzorca in merjenje njegove temperature je
treba opraviti v izbranem hlajenem okolju v katerem se nahaja vzorec. Merjenje poteka na sledeč način:
a) Kjer to dovoljujejo dimenzije izdelka, se vstavi vnaprej ohlajeno sondo v globino 2,5 mm od površine izdelka.
b) Če merjenje v globini po prejšnji točki ni mogoče, je
treba sondo vstaviti v minimalno globino, ki znaša 3 do
4-kratni premer sonde, od površine izdelka.
c) Določenih vzorcev hrane zaradi njene velikosti ali
sestave (npr. zeleni grah) ni mogoče vrtati za določanje
notranje temperature. V takih primerih je potrebno določiti
notranjo temperaturo embalažne enote tako da se vstavi
primerno koničasto vnaprej ohlajeno sondo v sredino omota
in izmeri temperaturo v stiku s hrano.
d) Temperatura se odčita, ko doseže stalno vrednost.
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3049.

Pravilnik o varnosti zamrznjenih živil

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za
zdravje

PRAVILNIK
o varnosti zamrznjenih živil
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
hitro zamrznjena živila, namenjena končnemu potrošniku,
restavracijam, bolnišnicam, menzam in drugim objektom javne prehrane ter živila, ki bodo nadalje predelana in pripravljena.
Ta pravilnik določa tudi zahteve za izvajanje notranjega
nadzora nad temperaturami v prevoznih sredstvih, skladiščih in prostorih za shranjevanje hitro zamrznjenih živil.
2. člen
Hitro zamrznjena živila (v nadaljnjem besedilu: zamrznjena živila) so živila:
– ki so bila zamrznjena s postopkom hitrega zamrzovanja, s katerim je območje največje kristalizacije prekoračeno
čim hitreje in je bila v celotnem izdelku dosežena in vzdrževana temperatura -18 °C ali nižja temperatura,
– ki se dajejo v promet z oznako “zamrznjena živila“.
Med zamrznjena živila po tem pravilniku se ne štejeta
sladoled in led za uživanje.
3. člen
Surovine, ki se uporabljajo v proizvodnji zamrznjenih
živil, morajo biti pristne in čimbolj sveže ter morajo ustrezati
predpisom, ki urejajo zdravstveno ustreznost in kakovost
živil.
Priprava in hitro zamrzovanje živil se mora opraviti čim
hitreje in z uporabo ustrezne opreme, ki zagotavlja najmanjše možne kemične, biokemične in mikrobiološke spremembe v živilu.
4. člen
Za hitro zamrzovanje živil se lahko v neposrednem stiku
z živili uporabijo:
– zrak,
– dušik,
– ogljikov dioksid.
Snovi iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati predpisana merila čistosti.
5. člen
Temperatura zamrznjenih živil mora biti stabilna in v
celotnem izdelku vzdrževana na –18 °C ali nižje, z možnimi
kratkimi nihanji navzgor med prevozom, v živilskih obratih in
v hladilnih omarah v prometu na drobno, vendar ne za več
kot 3 °C, pri čemer je potrebno upoštevati načela dobrih
praks shranjevanja in prometa.
6. člen
Oprema, ki se uporablja za hitro zamrzovanje, shranjevanje, prevoz in razdeljevanje zamrznjenih živil ter hladilne
omare v prometu na drobno, morajo biti takšne, da se zagotovi temperatura zamrznjenih živil v skladu s tem pravilnikom.
Nosilci živilske dejavnosti morajo temperaturo, ki jo
zagotavlja oprema iz prejšnjega odstavka, dokumentirati in
dokumentacijo o meritvah predložiti ob uradnem nadzoru.
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7. člen
Prevozna sredstva, skladišča in skladiščni prostori za
zamrznjena živila morajo biti opremljeni z ustreznimi merilnimi napravami, ki v rednih in enakomernih časovnih obdobjih
beležijo temperature zraka, ki so jim izpostavljena zamrznjena živila.
Merilne naprave v prevoznih sredstvih morajo biti potrjene s strani organa, pristojnega za meroslovje države, v
kateri je prevozno sredstvo registrirano.
Zabeležene meritve temperatur iz prvega odstavka tega člena morajo nosilci živilske dejavnosti datirati in jih,
glede na lastnosti živila, shranjevati najmanj tri leta.
8. člen
V prometu na drobno mora biti v hladilnih omarah nameščen vsaj en dobro viden termometer za merjenje temperature zamrznjenih živil. Pri odprtih hladilnih omarah mora
termometer kazati temperaturo izhodnega zraka na višini
črte, ki jasno označuje maksimalno višino polnjenja.
V skladiščnih prostorih s prostornino manj kot 10 kubičnih metrov, v katerih se skladiščijo zaloge zamrznjenih
živil v prometu na drobno, se temperatura zraka lahko meri z
dobro vidnim termometrom.
9. člen
Zamrznjena živila, namenjena končnemu potrošniku,
morajo biti predpakirana tako, da so zavarovana pred izsušitvijo, mikroorganizmi in drugim onesnaženjem.
10. člen
Poleg pogojev iz predpisa, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil in oznake iz druge alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, mora označba zamrznjenega
živila vsebovati še naslednje podatke:
– minimalni rok trajanja,
– temperaturo shranjevanja ali vrsto opreme, v kateri
se lahko zamrznjeno živilo hrani pri uporabniku,
– rok uporabe pri uporabniku pod pogoji iz prejšnje
alinee,
– serijo (lot),
– besedilo “po odtajanju ne zamrzujte ponovno“.
11. člen
Označba zamrznjenih živil iz druge alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki niso namenjena končnemu potrošniku, restavracijam, bolnišnicam, menzam ali drugim objektom javne prehrane, mora vsebovati naslednje
podatke:
a) ime, pod katerim se zamrznjeno živilo prodaja in
oznako “zamrznjeno živilo“ ali oznako iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika, če gre za uvožena živila,
b) neto količino, izraženo v enotah za maso,
c) serijo (lot),
d) ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca ali
tistega, ki živilo pakira, v primeru uvoza pa ime in naslov
oziroma firmo in sedež uvoznika oziroma prodajalca v Republiki Sloveniji in ime in naslov proizvajalca ali državo proizvajalca.
Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni na
embalaži ali pritrjeni na embalažo.
12. člen
Način vzorčenja in metodo merjenja temperatur zamrznjenih živil, ki se uporabljata pri izvajanju uradnega nadzora
temperatur v prevoznih sredstvih, skladiščih in prostorih za
shranjevanje zamrznjenih živil ureja poseben predpis.
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13. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in
promet z živili, morajo prilagoditi opremo v skladu s tem
pravilnikom do 31. 12. 2002.
Zamrznjena živila, ki niso označena v skladu s tem
pravilnikom, so lahko v prometu do poteka roka njihove
uporabe.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-17/2002-1
Ljubljana, dne 8. julija 2002.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

Priloga
Imena, pod katerimi se dajejo v promet zamrznjena ivila v
tujih jezikih so:
v angleèini: quick-frozen,
v danèini: dybfrossen,
v francoèini: surgelé,
v grèini: baqeiaz katayuxhz ali taceiaz katayuxhz ali
uper-kateyugmeua,
v italijanèini: surgelato,
v nemèini: tiefgefroren ali Tiefkühlkost ali tiefgekühlt ali gefrostet,
v nizozemèini: diepvries,
v portugalèini: ultracongelado;
v panèini: ultracongelado ali congelado rapidamente.

3050.

Pravilnik o integrirani pridelavi sadja

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o integrirani pridelavi sadja
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa tehnološke zahteve in omejitve pri
integrirani pridelavi sadja, način kontrole nad to pridelavo ter
označevanje integrirano pridelanega sadja.
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2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
a) “integrirana pridelava“ pomeni uravnoteženo uporabo agrotehničnih ukrepov ob skladnem upoštevanju gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov. Pri tem imajo
pri enakem gospodarskem učinku naravni ukrepi prednost
pred fitofarmacevtskimi in biotehnološkimi ukrepi, kjer se
upošteva integrirano varstvo rastlin, znotraj tega tudi biotično varstvo rastlin;
b) “integrirano varstvo rastlin“ je optimalna kombinacija
biotičnih, biotehnoloških, kemijskih, obdelovalnih ali gojitvenih ukrepov pri pridelavi sadja, pri čemer se uporaba kemijskih sredstev za varstvo rastlin omeji na najnujnejšo količino
fitofarmacevtskih sredstev iz tehnoloških navodil, ki vsebujejo tehnološke zahteve oziroma omejitve pri integrirani pridelavi sadja (v nadaljnjem besedilu: tehnološka navodila), ki so
potrebne za zadrževanje populacije škodljivih organizmov
pod mejo, ki povzroča gospodarsko nesprejemljivo škodo
ali izgubo (prag škodljivosti);
c) “pridelovalec“ je pravna ali fizična oseba, ki prideluje
sadje po tem pravilniku;
d) “organizacija pridelovalcev“ je gospodarska družba,
ki jo ustanovijo pridelovalci – člani organizacije pridelovalcev s skupnim ciljem organiziranja pridelave in skupnega
trženja integrirano pridelanega sadja po tem pravilniku in je
priznana z odločbo s strani ministra, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), v skladu s predpisi, ki
urejajo trg s svežim sadjem;
e) “združenje pridelovalcev“ je pravna oseba zasebnega prava, ki jo ustanovijo pridelovalci – člani organizacije
pridelovalcev s skupnim ciljem organiziranja pridelave, kontrole in promocije integrirane pridelave v skladu s predpisi,
ki urejajo društva;
f) “gensko spremenjeni organizmi“ (v nadaljnjem besedilu: GSO) so organizmi, katerih genski material je spremenjen drugače kot bi bil v naravnih razmerah s križanjem ali
naravnimi rekombinacijami ali drugimi običajnimi tehnikami
gojenja.
II. INTEGRIRANA PRIDELAVA SADJA
3. člen
(način pridelave)
Pridelovalec mora upoštevati tehnološka navodila.
4. člen
(obvezna vključitev vseh sadovnjakov oziroma nasadov)
Pridelovalec mora vključiti v integrirano pridelavo sadja
vse sadovnjake, ki jih obdeluje in so vpisani v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih (v nadaljnjem besedilu: register), razen intenzivnih sadovnjakov, ki so v preusmerjanju v ekološke ali so ekološki v skladu s predpisi, ki
urejajo ekološko pridelavo.
5. člen
(sledenje napovedim opazovalno napovedovalne službe)
Za določitev ustreznih ukrepov zdravstvenega varstva
sadnega drevja in jagodičevja, navedenih v tehnoloških navodilih, mora pridelovalec slediti napovedim opazovalno napovedovalne službe in upoštevati dejansko stanje v sadovnjaku ali nasadu. Dejansko stanje v sadovnjaku ali nasadu
se določa s pregledom sadnega drevja in jagodičevja in z
uporabo ustreznih pripomočkov.
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6. člen
(kemični ukrepi oziroma uporaba FFS)
Kolikor je pridelovalec mehanske, biološke in biotehnične ukrepe pri zatiranju škodljivih organizmov že izčrpal,
lahko prične s kemičnimi ukrepi in uporabi izključno fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: FFS) iz tehnoloških navodil ali pa FFS in druge pripravke za varstvo rastlin,
ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu s predpisi, ki
urejajo ekološko pridelavo.
Za kemično zatiranje škodljivih organizmov, za katere
je v tehnoloških navodilih določen prag škodljivosti, mora
pridelovalec na obrazcih, ki mu jih posreduje organizacija za
kontrolo (v nadaljnjem besedilu: evidence) iz 13. člena tega
pravilnika zagotoviti podatek o škodljivem organizmu in preseženem pragu škodljivosti za škodljivi organizem, da opraviči uporabo FFS.
7. člen
(prepoved uporabe GSO in izdelkov, pridobljenih iz njih)
Pridelovalec pri pridelavi sadja ne sme uporabljati GSO
in izdelkov, pridobljenih iz njih.
III. TEHNOLOŠKA NAVODILA
8. člen
(strokovna delovna skupina za integrirano pridelavo sadja)
Strokovno delovno skupino za integrirano pridelavo sadja (v nadaljnjem besedilu: strokovna delovna skupina) z
odločbo imenuje minister.
Strokovna delovna skupina je sestavljena iz najmanj
sedmih članov. Strokovno delovno skupino vodi predstavnik
ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo). V strokovno delovno skupino se poleg strokovnjakov s področja tehnologije pridelave in varstva rastlin
vključijo tudi predstavniki pridelovalcev.
Vodja strokovne delovne skupine sklicuje delovne sestanke na lastno pobudo ali na pobudo kateregakoli člana
delovne skupine.
9. člen
(revizijska delovna skupina)
Revizijsko delovno skupino za integrirano pridelavo sadja (v nadaljnjem besedilu: revizijska delovna skupina) imenuje minister.
Revizijsko delovno skupino sestavljajo trije predstavniki
ministrstva; izmed katerih je en predstavnik Uprave za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: Uprava).
V revizijsko delovno skupino se ne sme vključiti predstavnik
ministrstva, ki je vodja strokovne delovne skupine.
10. člen
(tehnološka navodila)
Strokovna delovna skupina v tekočem letu pripravi tehnološka navodila za naslednje leto ter jih predloži revizijski
delovni skupini v elektronski obliki najkasneje do 20. oktobra v tekočem letu. Strokovna delovna skupina pri pripravi
tehnoloških navodil upošteva morebitna navodila o vsebini
tehnoloških navodil, ki jih predloži ministrstvo v pisni obliki.
Revizijska delovna skupina tehnološka navodila pregleda in jih v primeru, da so skladna z zahtevami tega pravilnika, predloži ministru v potrditev. Minister tehnološka navodila za naslednje leto potrdi s sklepom najkasneje do 1. novembra tekočega leta.
Tehnološka navodila objavi ministrstvo enkrat letno najkasneje do 15. decembra za naslednje leto, ki morajo biti
pridelovalcu na voljo pri organizaciji za kontrolo.
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Ministrstvo tehnološka navodila dostavi tudi Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo in Inšpektoratu RS za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in
živil (v nadaljnjem besedilu: pristojne inšpekcije).
Seznam FFS iz tehnoloških navodil lahko ministrstvo
objavi tudi večkrat letno in o tem pisno obvesti organizacijo
za kontrolo, organizacijo pridelovalcev ali združenje pridelovalcev in pristojne inšpekcije.
Tehnološka navodila morajo biti usklajena z določbami
tega pravilnika, s predpisi o FFS, predpisi o varstvu rastlin, s
predpisi o ohranjanju narave, s predpisi o dobri kmetijski
praksi ter s predpisi, ki urejajo kakovost sadja.
IV. POSTOPKI KONTROLE, KADAR SE PRIDELOVALEC
VKLJUČI V KONTROLO ORGANIZACIJI ZA KONTROLO
NEPOSREDNO
11. člen
(prijava pridelovalca v kontrolo)
Pridelovalec se prijavi v kontrolo organizaciji za kontrolo integrirane pridelave sadja, imenovani na podlagi predpisa, ki ureja tehnične in organizacijske pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati organizacije za kontrolo integriranih kmetijskih
pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem besedilu: organizacija
za kontrolo) najkasneje do 31. decembra tekočega leta za
kontrolo v naslednjem letu, v kolikor se pridelovalec prijavlja
v kontrolo prvič.
Organizacija za kontrolo izvaja kontrolo na podlagi pisnih prijav. Pridelovalec organizaciji za kontrolo posreduje
naslednje podatke na obrazcu, ki ga izdela organizacija za
kontrolo:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov s hišno številko,
– številko vpisa v register,
– davčno številko,
– enotno matično številko občana oziroma matično številko poslovnega subjekta,
– za pravne osebe pravno organizacijsko obliko in vrsto dejavnosti,
– telefonsko številko,
– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva –
KMG-MID,
– naslov oziroma sedež kmetijskega gospodarstva,
– številke vseh sadovnjakov iz registra, v primeru, da
prideluje oljke še identifikacijske številke vseh oljčnikov, ki
mu jih dodeli ministrstvo.
Organizacija za kontrolo obvesti Urad RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem
besedilu: Urad RS za priznavanje označb) in pristojne inšpekcije o prejetih prijavah najkasneje do 1. marca za tekoče leto.
12. člen
(izvajanje kontrole)
Na podlagi prijave iz prejšnjega člena organizacija za
kontrolo izvaja kontrolo integrirane pridelave sadja v skladu
s tem pravilnikom.
Organizacija za kontrolo ne izvaja kontrole v naslednjih
primerih:
– če prijava iz prejšnjega člena ni bila vložena pravočasno,
– če je bila prijava nepopolna in pridelovalec ni dopolnil vloge v roku, ki ga določajo predpisi o upravnem postopku,
– če ni izpolnjen pogoj iz 4. člena tega pravilnika.
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Organizacija za kontrolo izvede vsaj en kontrolni pregled pri vsakem pridelovalcu najmanj enkrat letno, izmed
teh je najmanj 10% pregledov nenapovedanih.
13. člen
(vodenje in hranjenje evidenc in dokumentacije)
Pridelovalec, ki prideluje sadje v skladu s tem pravilnikom, je dolžan voditi evidence in hraniti dokumentacijo, kar
omogoča organizaciji za kontrolo preverjanje vrste, količine
in uporabe nabavljenega materiala (FFS, gnojila) ter preverjanje vrste in količine prodanega sadja, pridelanega na integriran način.
Evidence iz prejšnjega odstavka tega člena hrani pridelovalec najmanj pet let, dokumentacijo iz prejšnjega odstavka pa najmanj eno leto.
Evidence in dokumentacijo mora pridelovalec na zahtevo organizacije za kontrolo ali pristojne inšpekcije dati na
vpogled.
14. člen
(terenski kontrolni pregledi)
Organizacija za kontrolo pri izvajanju kontrole s terenskimi kontrolnimi pregledi ugotavlja, ali so izpolnjene zahteve, predpisane s tem pravilnikom oziroma tehnološkimi navodili. Organizacija za kontrolo lahko postopke pri posameznem kontrolnem pregledu in število nadaljnjih kontrolnih
pregledov prilagodi glede na ugotovitve pri posameznem
kontrolnem pregledu.
Organizacija za kontrolo izvaja terenske kontrolne preglede na površinah, ki so v lasti ali najemu pridelovalca, ki
prideluje sadje po tem pravilniku, v času rastne sezone,
lahko pa izvaja tudi dodatni kontrolni pregled izven rastne
sezone, če presodi, da je takšen pregled upravičen.
Kontrolni pregled sestoji tudi iz pregleda evidenc in
dokumentacije iz prejšnjega člena.
15. člen
(določitev ukrepov in zapisnik o opravljenem kontrolnem
pregledu)
Organizacija za kontrolo sestavi zapisnik o vsakem
opravljenem kontrolnem pregledu z opisom vseh neskladnosti glede na zahteve, določene s tem pravilnikom in
tehnološkimi navodili; zapisnik vsebuje tudi opis ukrepov, ki
jih določi pridelovalcu.
Zapisnik podpiše tudi pridelovalec in se s podpisom
zaveže, da bo poskrbel za izvedbo ukrepov, potrebnih za
zagotovitev upoštevanja določb tega pravilnika in tehnoloških navodil.
Zapisnik iz prejšnjega odstavka organizacija za kontrolo izda v dveh izvodih, od katerih prejme en izvod pridelovalec.
16. člen
(odvzem vzorcev za analizo)
Organizacija za kontrolo izvaja postopek vzorčenja v
skladu z navodili ministrstva.
Organizacija za kontrolo odvzema vzorce za analizo
ostankov FFS pri terenskih kontrolnih pregledih iz 14. člena
tega pravilnika pri najmanj 5% pridelovalcev.
Organizacija za kontrolo izvaja postopke pri ugotavljanju prisotnosti FFS v skladu s predpisi o monitoringu pesticidov v živilih in kmetijskih proizvodih ter predpisi o mejnih
vrednostih pesticidov v oziroma na rastlinah oziroma živilih
rastlinskega izvora.
Pri vzorčenju mora biti navzoč pridelovalec ali njegov
pooblaščenec. Organizacija za kontrolo sestavi zapisnik o

Uradni list Republike Slovenije
odvzetem vzorcu, ki ga podpiše tudi pridelovalec ali njegov
pooblaščenec.
Organizacija za kontrolo vzorce iz drugega odstavka
tega člena pošlje v testiranje preskusnim laboratorijem, imenovanim na podlagi predpisov o monitoringu pesticidov v
živilih in kmetijskih proizvodih (v nadaljnjem besedilu: imenovani preskusni laboratorij).
Vzorci za analizo, ki jih odvzema organizacija za kontrolo, se štejejo za uradne vzorce.
Imenovani preskusni laboratorij opravi analizo in izda
analizni izvid v razumnem roku, da omogoči organizaciji za
kontrolo pravočasne informacije, potrebne za izdajo certifikata iz 17. člena tega pravilnika.
Pristojne inšpekcije obvestijo organizacijo za kontrolo
o analiznih izvidih, odvzetih pri pridelovalcih. Organizacija za
kontrolo obvesti pristojne inšpekcije o morebitnih preseženih mejnih vrednostih pesticidov v sadju.
V primeru, da je iz analiznega izvida razvidno, da je
mejna vrednost FFS, katerega uporaba je po tem pravilniku
sicer dovoljena, a je v sadju pridelovalca prekoračena, je to
vzrok zaradi katerega pridelovalcu organizacija za kontrolo
certifikata ne izda oziroma ga razveljavi v skladu z 18. členom tega pravilnika.
Organizacija za kontrolo pošlje ministrstvu najkasneje
do 31. decembra tekočega leta letno poročilo o analiznih
izvidih.
17. člen
(izdaja certifikata)
Certifikat izda organizacija za kontrolo, če je bilo sadje
pridelano v skladu z določbami tega pravilnika oziroma tehnološkimi navodili in velja za eno leto oziroma do izdaje
certifikata v naslednjem letu.
Certifikat vsebuje naslednje podatke: ime in priimek
oziroma firmo in naslov pridelovalca, številko vpisa pridelovalca v register, ime oziroma naziv organizacije za kontrolo,
številke sadovnjakov oziroma oljčnikov iz registra, vrste sadja ter datum izdaje certifikata.
18. člen
(razveljavitev certifikata)
V primeru, da bodisi organizacija za kontrolo bodisi
pristojne inšpekcije v naknadnih postopkih, predvsem po
analizi vzorcev na prisotnost FFS, ugotovijo vpisovanje neresničnih podatkov v evidence iz 13. člena tega pravilnika, pa
je organizacija za kontrolo certifikat že izdala, organizacija
za kontrolo certifikat razveljavi.
O razveljavitvi certifikata organizacija za kontrolo takoj
obvesti Urad RS za priznavanje označb, pristojne inšpekcije
in Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Z razveljavitvijo certifikata pridelovalec istočasno izgubi
pravico do označevanja iz 35. člena tega pravilnika. Urad
RS za priznavanje označb pridelovalca izbriše iz evidence
pridelovalcev integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
19. člen
(zavrnitev izdaje certifikata)
Kadar pridelovalec ne izpolnjuje določb iz 3., 5., 6.,
7., 13. in 15. člena tega pravilnika, mu organizacija za
kontrolo ne izda certifikata in o tem obvesti Urad RS za
priznavanje označb.
20. člen
(dvoletna zaporedna razveljavitev ali zavrnitev izdaje
certifikata)
V primeru, da se pridelovalcu v dveh zaporednih letih
razveljavi certifikat v skladu z 18. členom tega pravilnika ali

Uradni list Republike Slovenije
zavrne izdaja certifikata v skladu s prejšnjim členom tega
pravilnika, ga organizacija za kontrolo lahko sprejme v kontrolo le na podlagi dovoljenja ministrstva.
21. člen
(vodenje in posredovanje evidenc pridelovalcev integrirano
pridelanega sadja)
Organizacija za kontrolo vodi evidenco pridelovalcev
integrirano pridelanega sadja, katerim je v tekočem letu
izdala certifikat iz 17. člena tega pravilnika, in te evidence
takoj po izdaji certifikatov posreduje Uradu RS za priznavanje označb. Evidence pridelovalcev integrirano pridelanega sadja morajo vsebovati podatke iz drugega odstavka
11. člena tega pravilnika in podatke o vrstah pridelanega
sadja, ki so navedene tudi na certifikatu iz 17. člena tega
pravilnika.
V. POSTOPKI KONTROLE V PRIMERU PRIJAVE
ORGANIZACIJE PRIDELOVALCEV ALI ZDRUŽENJA
PRIDELOVALCEV
22. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati organizacija pridelovalcev ali
združenje pridelovalcev)
V primeru, da je za pridobitev certifikata po tem pravilniku zainteresirana organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev, mora le-ta izpolnjevati naslednje pogoje:
– mora zagotoviti notranjo kontrolo vseh svojih članov
– pridelovalcev najmanj enkrat letno in pri vsakem pridelovalcu preveriti vse kontrolne točke, ki jih določi organizacija
za kontrolo;
– mora z vsakim svojim članom – pridelovalcem skleniti pogodbo, s katero uredi medsebojna razmerja;
– svojim članom mora določiti podrobnejše zahteve,
da omogoči vsakemu članu – pridelovalcu izpolnjevanje pogojev tega pravilnika, ter določiti članu v primeru neizpolnjevanja zahtev sankcije, predpisane s statutom, v katerem je
najstrožja sankcija izločitev člana iz organizacije pridelovalcev ali združenja pridelovalcev;
– mora imeti priročnik o postopkih notranje kontrole;
– notranja kontrola mora biti centralizirana in imeti enotno vodstvo;
– mora imenovati odgovorno osebo za izvajanje notranje kontrole.
23. člen
(prijava organizacije pridelovalcev ali združenja
pridelovalcev v kontrolo)
Organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev
se prijavi v kontrolo organizaciji za kontrolo najkasneje do
31. decembra tekočega leta za kontrolo v naslednjem letu.
Organizacija za kontrolo v postopku ocenjevanja primernosti notranje kontrole, ki jo organizira organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev, upošteva splošna merila za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo, določena v standardu SIST EN 45004, ki je dostopen pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.
Organizacija za kontrolo zavrže prijavo organizacije pridelovalcev ali združenja pridelovalcev v primeru, da prijava
ni bila vložena pravočasno ali da je bila prijava nepopolna
oziroma niso bili organizaciji za kontrolo v vlogi posredovani
podatki iz drugega odstavka 11. člena tega pravilnika in
drugi podatki, ki jih le-ta določi in organizacija pridelovalcev
ali združenje pridelovalcev nista dopolnila vloge v roku, ki ga
določajo predpisi o upravnem postopku.
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V primeru, da organizacija pridelovalcev ali združenje
pridelovalcev v postopku ocenjevanja primernosti notranje
kontrole dokaže, da izpolnjuje merila iz drugega odstavka
tega člena, jo organizacija za kontrolo sprejme v postopek
izdaje certifikata iz 28. člena tega pravilnika, v nasprotnem
primeru pa prijavo zavrne.
Organizacija za kontrolo obvesti Urad RS za priznavanje označb o prejetih prijavah najkasneje do 1. marca za
tekoče leto.
24. člen
(obveznosti člana organizacije pridelovalcev oziroma člana
združenja pridelovalcev)
Član organizacije pridelovalcev ali član združenja pridelovalcev vodi evidence in hrani dokumentacijo, kar omogoča organizaciji pridelovalcev oziroma organizaciji za kontrolo preverjanje vrste, količine in uporabe nabavljenega
materiala (FFS, gnojila), ter preverjanje vrste in količine sadja, pridelanega na integriran način.
Evidence iz prejšnjega odstavka tega člena hrani član
organizacije pridelovalcev oziroma član združenja pridelovalcev najmanj pet let, dokumentacijo iz prejšnjega odstavka
pa najmanj eno leto.
Evidence in dokumentacijo mora član organizacije pridelovalcev oziroma član združenja pridelovalcev na zahtevo
organizacije pridelovalcev, katerega član je, ali združenja
pridelovalcev, katerega član je, organizacije za kontrolo ali
pristojnih inšpekcij dati na vpogled.
25. člen
(posredovanje podatkov o članih organizacije pridelovalcev
oziroma članih združenja pridelovalcev)
Organizacija pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev posreduje organizaciji za kontrolo in pristojnim inšpekcijam podatke o članih organizacije pridelovalcev oziroma članih združenja pridelovalcev iz drugega odstavka
11. člena tega pravilnika, ki jih potrebujejo za izvajanje
nalog, ki so v njihovi pristojnosti.
26. člen
(postopek izvajanja notranje kontrole)
Organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev v
primeru, da izpolnjuje pogoje iz 22. člena tega pravilnika in
je prijavljena pri organizaciji za kontrolo za pridobitev certifikata iz 28. člena tega pravilnika, izvaja notranjo kontrolo.
Organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev
pri izvajanju notranje kontrole ugotavlja, ali so izpolnjene
zahteve, predpisane s tem pravilnikom oziroma tehnološkimi navodili. Organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev lahko postopke pri posameznem kontrolnem pregledu in število nadaljnjih kontrolnih pregledov prilagodi glede
na ugotovitve pri posameznem kontrolnem pregledu.
Organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev
izvaja terenske kontrolne pregled(-e) v sadovnjakih oziroma
nasadih, ki so v lasti ali najemu člana organizacije pridelovalcev, ki prideluje sadje po tem pravilniku, v času rastne
sezone, lahko pa izvede tudi dodatni kontrolni pregled izven
rastne sezone, če presodi, da je takšen pregled upravičen.
Kontrolni pregled sestoji tudi iz pregleda evidenc in
dokumentacije iz 24. člena tega pravilnika.
Izvajalec notranje kontrole pri organizaciji pridelovalcev
ali združenju pridelovalcev sestavi zapisnik o vsakem opravljenem kontrolnem pregledu, ki vsebuje opis ukrepov, ki jih
določi članu organizacije pridelovalcev ali združenja pridelovalcev. Zapisnik podpiše tudi član organizacije pridelovalcev
ali združenja pridelovalcev in se s podpisom zaveže, da bo
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poskrbel za izvedbo potrebnih ukrepov, da se zagotovi
upoštevanje določil tega pravilnika oziroma tehnoloških navodil. Izvajalec notranje kontrole pri organizaciji pridelovalcev ali združenju pridelovalcev izda zapisnik v dveh izvodih,
od katerih prejme en izvod član organizacije pridelovalcev
ali združenja pridelovalcev. V primeru, da posamezen član
organizacije pridelovalcev oziroma član združenja pridelovalcev ne upošteva določil tega pravilnika oziroma ne izvede
potrebnih ukrepov, ga organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev izloči iz organizacije pridelovalcev ali združenja pridelovalcev.
Organizacija pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev poskrbi, da se pri terenskih kontrolnih pregledih oziroma pri pregledih v skladiščnih prostorih in hladilnicah odvzame vzorce za analizo na prisotnost FFS pri najmanj 5%
članov pridelovalcev ali združenja pridelovalcev in jih pošlje
v testiranje imenovanim preskusnim laboratorijem. Pri vzorčenju mora biti navzoč član organizacije pridelovalcev oziroma združenja pridelovalcev ali njegov pooblaščenec. Izvajalec notranje kontrole pri organizaciji pridelovalcev ali združenju pridelovalcev poskrbi, da se sestavi zapisnik o odvzetem
vzorcu, ki ga podpiše tudi član organizacije pridelovalcev
oziroma združenja pridelovalcev ali njegov pooblaščenec.
Imenovani preskusni laboratorij opravi analizo in izda analizni izvid organizaciji pridelovalcev oziroma združenju pridelovalcev v razumnem roku.
Organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev
poskrbi, da se izvajajo postopki pri analiziranju prisotnosti
FFS v skladu s predpisi o monitoringu pesticidov v živilih in
kmetijskih proizvodih ter predpisi o mejnih vrednostih pesticidov v oziroma na rastlinah oziroma živilih rastlinskega
izvora.
Organizacija pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev obvešča organizacijo za kontrolo o morebitnih preseženih mejnih vrednostih pesticidov v sadju.
Kadar član organizacije pridelovalcev oziroma član
združenja pridelovalcev ne izpolnjuje določb iz 3., 5., 6., 7.,
24. člena tega pravilnika in petega odstavka tega člena, ga
organizacija pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev
izloči iz notranje kontrole.
Organizacija pridelovalcev poskrbi, da izločenemu članu organizacije pridelovalcev oziroma članu združenja pridelovalcev onemogoči označevanje iz 35. člena tega pravilnika. Podatek o izločenih članih organizacije pridelovalcev
oziroma združenja pridelovalcev posreduje organizacija pridelovalcev najkasneje v roku 8 dni od izločitve Uradu RS za
priznavanje označb, pristojnim inšpekcijam in organizaciji za
kontrolo istočasno.
Organizacija pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev po končani notranji kontroli obvesti organizacijo za
kontrolo in pristojne inšpekcije in jim posreduje podatke, ki
jih le-te zahtevajo.
27. člen
(postopek pregleda ustreznosti notranje kontrole znotraj
organizacije pridelovalcev oziroma združenja pridelovalcev)
Organizacija za kontrolo najmanj enkrat letno pregleda
ali je sistem notranje kontrole organizacije pridelovalcev oziroma združenja pridelovalcev ustrezen s preveritvijo postopkov notranje kontrole oziroma ali so pogoji iz 22. člena tega
pravilnika v celoti izpolnjeni.
Organizacija za kontrolo v primeru manjših pomanjkljivosti v postopkih notranje kontrole določi organizaciji pridelovalcev oziroma združenju pridelovalcev ukrepe, ki jih mora
izvesti, da zadosti kriterijem sistema kakovosti.
Organizacija za kontrolo vsako leto po metodologiji, ki
jo določi ministrstvo, izbere člane organizacije pridelovalcev
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oziroma člane združenja pridelovalcev, pri katerih izvede
terenski kontrolni pregled iz 14. člena tega pravilnika, določi ukrepe in sestavi zapisnik o opravljenih kontrolnih pregledih iz 15. člena tega pravilnika ter po lastni presoji odvzame
vzorce za analizo iz 16. člena tega pravilnika.
28. člen
(izdaja certifikata)
Organizacija za kontrolo izda organizaciji pridelovalcev
oziroma združenju pridelovalcev certifikat, če v postopku iz
prejšnjega člena ugotovi, da je bila notranja kontrola iz 26.
člena tega pravilnika ustrezna.
Certifikat velja za obdobje enega leta oziroma do izdaje
certifikata v naslednjem letu.
Certifikat vsebuje naslednje podatke: ime oziroma naziv organizacije za kontrolo, naziv in naslov organizacije
pridelovalcev ali združenja pridelovalcev, ime in priimek oziroma naziv in naslov članov organizacije pridelovalcev ali
združenja pridelovalcev, ki so bili pozitivno ocenjeni v postopku notranje kontrole iz 26. člena tega pravilnika, številke vpisa članov organizacije pridelovalcev ali združenja pridelovalcev v register, številke sadovnjakov oziroma oljčnikov
iz registra, vrsto sadja ter datum izdaje certifikata.
29. člen
(razveljavitev certifikata)
V primeru, da bodisi organizacija za kontrolo bodisi
pristojne inšpekcije v naknadnih postopkih, predvsem po
analizi vzorcev na prisotnost FFS, ugotovijo neučinkovitost
notranje kontrole iz 26. člena tega pravilnika oziroma neizvajanje ukrepov posameznega člana organizacije pridelovalcev oziroma združenja pridelovalcev, ki jih je organizacija
pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev odredilo v postopku notranje kontrole v skladu s petim odstavkom 26.
člena tega pravilnika in je organizacija za kontrolo certifikat
že izdala, organizacija za kontrolo certifikat razveljavi.
O razveljavitvi certifikata organizacija za kontrolo takoj
obvesti Urad RS za priznavanje označb, pristojne inšpekcije
in Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Z razveljavitvijo certifikata organizacija pridelovalcev in
člani organizacije pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev in člani združenja pridelovalcev izgubijo pravico do
označevanja iz 35. člena tega pravilnika. Urad RS za priznavanje označb organizacijo pridelovalcev in člane organizacije pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev in člane
združenja pridelovalcev izbriše iz evidence pridelovalcev integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
30. člen
(zavrnitev izdaje certifikata)
Če organizacija pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev ne izpolnjuje določb iz 22., 24., 25., in 26. člena
tega pravilnika, mu organizacija za kontrolo ne izda certifikata in o tem obvesti Urad RS za priznavanje označb.
31. člen
(dvoletna zaporedna razveljavitev ali zavrnitev izdaje
certifikata)
V primeru, da se članu organizacije pridelovalcev ali
članu združenja pridelovalcev v dveh zaporednih letih razveljavi certifikat v skladu z 29. členom tega pravilnika ali zavrne
izdaja certifikata v skladu s prejšnjim členom, ga organizacija za kontrolo lahko sprejme v notranjo kontrolo iz 22. člena
tega pravilnika le na podlagi dovoljenja ministrstva.
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32. člen
(vodenje in posredovanje evidenc organizacij pridelovalcev
oziroma združenj pridelovalcev integrirano pridelanega
sadja)
Organizacija za kontrolo vodi evidenco organizacij pridelovalcev oziroma združenj pridelovalcev integrirano pridelanega sadja, katerim je v tekočem letu izdala certifikat iz
28. člena tega pravilnika in te evidence takoj po izdaji certifikatov posreduje Uradu RS za priznavanje označb. Evidence
pridelovalcev integrirano pridelanega sadja morajo poleg
podatkov iz drugega odstavka 11. člena tega pravilnika vsebovati tudi podatke o vrstah pridelanega sadja, ki so navedene tudi na certifikatu iz 28. člena tega pravilnika.
VI. DOSTOP DO REGISTRA PRIDELOVALCEV SADJA
V INTENZIVNIH SADOVNJAKIH
33. člen
(dostop do registra)
Ministrstvo organizaciji za kontrolo omogoči dostop do
registra in po uveljavitvi predpisa o registru pridelovalcev oljk
še dostop do tega registra.
Organizacija za kontrolo zagotovi, da podatke iz registrov uporablja izključno za potrebe kontrole v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
VII. NADZOR NAD ORGANIZACIJAMI ZA KONTROLO
34. člen
(nadzor nad organizacijami za kontrolo)
Nadzor nad organizacijami za kontrolo oziroma postopki integrirane pridelave sadja izvaja kmetijska inšpekcija Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
Nadzor nad integrirano pridelanim sadjem v pridelavi in prometu pa opravlja Inšpektorat RS za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil. Organizacija za kontrolo nudi pristojnemu inšpektorju potrebne informacije, ki jih potrebuje za
nadzor.
VIII. OZNAČEVANJE IN PROMET INTEGRIRANO
PRIDELANEGA SADJA
35. člen
(označevanje integrirano pridelanega sadja)
Pridelovalec, organizacija pridelovalcev ali združenje
pridelovalcev se s pridobitvijo certifikata iz 17. oziroma
28. člena tega pravilnika vpiše v zbirno evidenco pridelovalcev integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki se vodi
v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, pri Uradu RS za
priznavanje označb.
Pridelovalec, organizacija pridelovalcev ali združenje
pridelovalcev s pridobitvijo certifikata iz 17. oziroma 28.
člena tega pravilnika pridobi pravico do uporabe znaka ‘integriran’, ki ga na podlagi vloge pridelovalca, organizacije
pridelovalcev ali združenja pridelovalcev podeli Urad RS za
priznavanje označb.
36. člen
(sporočanje količin integrirano pridelanega sadja)
Pridelovalec ali organizacija pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev mora Uradu RS za priznavanje označb
vsakih šest mesecev sporočiti vrste in količine integrirano
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pridelanega sadja, pridelanega v zadnjem šestmesečju v
petnajstih dneh po preteku zadnjega šestmesečja.
37. člen
(promet integrirano pridelanega sadja in zagotavljanje
sledljivosti)
Integrirano pridelano sadje je v prometu označeno v
skladu s prejšnjim členom.
Sledljivost pomeni, da je mogoče kadarkoli ugotoviti
izvor in način pridelave integrirano pridelanega sadja. Sledljivost mora zagotavljati pridelovalec, organizacija pridelovalcev oziroma člani organizacije pridelovalcev in vse druge
fizične in pravne osebe, ki so udeležene v prometu integrirano pridelanega sadja.
Integrirano pridelano sadje mora v prometu do končnega porabnika spremljati certifikat, ki zagotavlja sledljivost.
Nadzor nad označevanjem integrirano pridelanega sadja v prometu izvaja Inšpektorat RS za kontrolo kakovosti.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
38. člen
(prehodna določba)
Za leto pridelave 2002 se uporabljajo pravila slovenske integrirane pridelave sadja v letu 2002 (sestavljena so iz
pravil slovenske integrirane pridelave sadja iz leta 2000,
dopolnil za leto 2002 in iz knjižice Slovenska integrirana
pridelava sadja II 1999 od 24. strani dalje), in so na vpogled
na ministrstvu.
Do imenovanja organizacije za kontrolo iz 11. člena
tega pravilnika opravlja naloge organizacije za kontrolo Sadjarstvo Slovenije gospodarsko interesno združenje, Maribor.
Določba iz 3. člena tega pravilnika se začne uporabljati
1. januarja 2003.
Strokovno delovno skupino iz 8. člena tega pravilnika
in revizijsko delovno skupino iz 9. člena tega pravilnika
imenuje minister najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi
tega pravilnika.
Ne glede na tretji odstavek 12. člena tega pravilnika za
leto pridelave 2003 organizacija za kontrolo izvede kontrolne preglede pri najmanj 30% naključno izbranih pridelovalcih (izmed teh pri najmanj 5% naključno izbranih pridelovalcih vzame vzorce na analizo FFS iz 16. člena tega pravilnika).
Ne glede na tretji odstavek 12. člena tega pravilnika za
leto pridelave 2004 organizacija za kontrolo izvede kontrolne preglede pri najmanj 50% pridelovalcev (izmed tega se
pri najmanj 5% naključno izbranih pridelovalcih vzame vzorce na analizo FFS iz 16. člena tega pravilnika).
Določbe od 22. do 32. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati 1. januarja 2005.
39. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-02-78/01
Ljubljana, dne 5. julija 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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Pravilnik o integrirani pridelavi zelenjave

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o integrirani pridelavi zelenjave
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa tehnološke zahteve in omejitve pri
integrirani pridelavi vrtnin – zelenjave, ki so vpisane v sortno
listo pri Upravi Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava), način kontrole
nad to pridelavo ter označevanje integrirano pridelane zelenjave.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
a) “integrirana pridelava“ pomeni uravnoteženo uporabo agrotehničnih ukrepov ob skladnem upoštevanju gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov. Pri tem imajo
pri enakem gospodarskem učinku naravni ukrepi prednost
pred fitofarmacevtskimi in biotehnološkimi ukrepi, kjer se
upošteva integrirano varstvo rastlin, znotraj tega tudi biotično varstvo rastlin;
b) “integrirano varstvo rastlin“ je optimalna kombinacija
biotičnih, biotehnoloških, kemijskih, obdelovalnih ali gojitvenih ukrepov pri pridelavi zelenjave, pri čemer se uporaba
kemijskih sredstev za varstvo rastlin omeji na najnujnejšo
količino fitofarmacevtskih sredstev iz tehnoloških navodil, ki
vsebujejo tehnološke zahteve oziroma omejitve pri integrirani pridelavi zelenjave (v nadaljnjem besedilu: tehnološka
navodila), ki so potrebne za zadrževanje populacije škodljivih organizmov pod mejo, ki povzroča gospodarsko nesprejemljivo škodo ali izgubo (prag škodljivosti);
c) “pridelovalec“ je pravna ali fizična oseba, ki prideluje
zelenjavo po tem pravilniku;
d) “organizacija pridelovalcev“ je gospodarska družba,
ki jo ustanovijo pridelovalci – člani organizacije pridelovalcev s skupnim ciljem organiziranja pridelave in skupnega
trženja integrirano pridelane zelenjave po tem pravilniku in je
priznana z odločbo s strani ministra, pristojnega za kmetijstvo, v skladu s predpisi, ki urejajo trg z zelenjavo;
e) “združenje pridelovalcev“ je pravna oseba zasebnega prava, ki jo ustanovijo pridelovalci – člani organizacije
pridelovalcev s skupnim ciljem organiziranja pridelave, kontrole in promocije integrirane pridelave skladu s predpisi, ki
urejajo društva;
f) “gensko spremenjeni organizmi“ (v nadaljnjem besedilu: GSO) so organizmi, katerih genski material je spremenjen drugače kot bi bil v naravnih razmerah s križanjem ali
naravnimi rekombinacijami ali drugimi običajnimi tehnikami
gojenja.
II. INTEGRIRANA PRIDELAVA ZELENJAVE
3. člen
(način pridelave)
Pridelovalec mora upoštevati tehnološka navodila.
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4. člen
(obvezna vključitev vseh površin, na katerih se prideluje
zelenjava)
Pridelovalec mora vključiti v integrirano pridelavo zelenjave vse površine (enote rabe oziroma parcele), na katerih prideluje zelenjavo v tekočem letu in so v njegovi lasti ali
v zakupu, razen površin, ki so v preusmerjanju v ekološke
ali so ekološke v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko
pridelavo.
Za površine, vključene v integrirano pridelavo zelenjave, se štejejo površine, na katerih se prideluje zelenjava v
skladu z določili tega pravilnika in tehnološkimi navodili vsaj
enkrat letno.
5. člen
(sledenje napovedim opazovalno napovedovalne službe)
Za določitev ustreznih ukrepov zdravstvenega varstva
zelenjave, navedenih v tehnoloških navodilih, mora pridelovalec slediti napovedim opazovalno napovedovalne službe
in upoštevati dejansko stanje posevka. Dejansko stanje posevka se določa s pregledom posevka in uporabo ustreznih
pripomočkov.
6. člen
(kemični ukrepi oziroma uporaba FFS)
Kolikor je pridelovalec mehanske, biološke in biotehnične ukrepe pri zatiranju škodljivih organizmov že izčrpal,
lahko prične s kemičnimi ukrepi in uporabi izključno fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: FFS) iz tehnoloških navodil ali pa FFS in druge pripravke za varstvo rastlin,
ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu s predpisi, ki
urejajo ekološko pridelavo.
Za kemično zatiranje škodljivih organizmov, za katere
je v tehnoloških navodilih določen prag škodljivosti, mora
pridelovalec na obrazcih, ki mu jih posreduje organizacija za
kontrolo (v nadaljnjem besedilu: evidence) iz 14. člena tega
pravilnika zagotoviti podatek o škodljivem organizmu in preseženem pragu škodljivosti za škodljivi organizem, da opraviči uporabo FFS.
7. člen
(prepoved uporabe GSO in izdelkov, pridobljenih iz njih)
Pridelovalec pri pridelavi zelenjave ne sme uporabljati
GSO ali izdelkov, pridobljenih iz njih.
8. člen
(morebitna prekoračitev mejnih vrednosti mineralnega
dušika)
Pridelovalec mora ob morebitni prekoračitvi mejnih vrednosti mineralnega dušika izvesti ukrepa kot sta opustitev
gnojenja z dušikom za naslednjo kulturo oziroma vključitev
vmesnega posevka v kolobar, ki razkraja oziroma porablja
dušik.
III. TEHNOLOŠKA NAVODILA
9. člen
(strokovna delovna skupina za integrirano pridelavo
zelenjave)
Strokovno delovno skupino za integrirano pridelavo zelenjave (v nadaljnjem besedilu: strokovna delovna skupina) z
odločbo imenuje minister.
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Strokovna delovna skupina je sestavljena iz najmanj
sedmih članov. Strokovno delovno skupino vodi predstavnik
ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo). V strokovno delovno skupino se poleg strokovnjakov iz področja tehnologije pridelave in varstva rastlin
vključijo tudi predstavniki pridelovalcev.
Vodja strokovne delovne skupine sklicuje delovne sestanke na lastno pobudo ali na pobudo kateregakoli člana
delovne skupine.
10. člen
(revizijska delovna skupina)
Revizijsko delovno skupino za integrirano pridelavo zelenjave (v nadaljnjem besedilu: revizijska delovna skupina)
imenuje minister.
Revizijsko delovno skupino sestavljajo trije predstavniki
ministrstva, izmed katerih je eden predstavnik uprave. V
revizijsko delovno skupino se ne sme vključiti predstavnik
ministrstva, ki je vodja strokovne delovne skupine.
11. člen
(tehnološka navodila)
Strokovna delovna skupina v tekočem letu pripravi tehnološka navodila za naslednje leto ter jih predloži revizijski
delovni skupini v elektronski obliki najkasneje do 20. oktobra v tekočem letu. Strokovna delovna skupina pri pripravi
tehnoloških navodil upošteva morebitna navodila o vsebini
tehnoloških navodil, ki jih predloži ministrstvo v pisni obliki.
Revizijska delovna skupina tehnološka navodila pregleda in jih v primeru, da so skladna z zahtevami tega pravilnika, predloži ministru v potrditev. Minister tehnološka navodila za naslednje leto potrdi s sklepom najkasneje do 1. novembra tekočega leta.
Tehnološka navodila objavi ministrstvo enkrat letno,
najkasneje do 15. decembra za naslednje leto in morajo biti
pridelovalcu na voljo pri organizaciji za kontrolo.
Ministrstvo tehnološka navodila dostavi tudi Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo in Inšpektoratu RS za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in
živil (v nadaljnjem besedilu: pristojne inšpekcije).
Seznam FFS iz tehnoloških navodil lahko ministrstvo
objavi tudi večkrat letno in o tem pisno obvesti organizacijo
za kontrolo, organizacijo pridelovalcev ali združenje pridelovalcev in pristojne inšpekcije.
Tehnološka navodila morajo biti usklajena z določbami
tega pravilnika, s predpisi o FFS, s predpisi o varstvu rastlin,
s predpisi o ohranjanju narave, s predpisi o dobri kmetijski
praksi ter s predpisi, ki urejajo kakovost zelenjave.
IV. POSTOPKI KONTROLE, KADAR SE PRIDELOVALEC
VKLJUČI V KONTROLO ORGANIZACIJI ZA KONTROLO
NEPOSREDNO
12. člen
(prijava pridelovalca v kontrolo)
Pridelovalec se prijavi v kontrolo organizaciji za kontrolo integrirane pridelave zelenjave, imenovani na podlagi predpisa, ki ureja tehnične in organizacijske pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati organizacije za kontrolo integriranih kmetijskih
pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem besedilu: organizacija
za kontrolo) najkasneje do 31. decembra tekočega leta za
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kontrolo v naslednjem letu, v kolikor se pridelovalec prijavlja
v kontrolo prvič.
Organizacija za kontrolo izvaja kontrolo na podlagi pisnih prijav. Pridelovalec organizaciji za kontrolo posreduje
naslednje podatke na obrazcih, ki jih izdela organizacija za
kontrolo:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov s hišno številko,
– telefonsko številko,
– davčno številko,
– enotno matično številko občana oziroma matično številko poslovnega subjekta,
– za pravne osebe pravno organizacijsko obliko in vrsto dejavnosti,
– identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva –
KMG-MID,
– naslov oziroma sedež kmetijskega gospodarstva,
– mesto pridelave (ime in priimek fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ji pripadajo zemljišča, na
katerih bo potekala integrirana pridelava zelenjave), podatke
o kmetijskih zemljiščih v uporabi, po parcelah in vrstah rabe
s šiframi in imeni katastrskih občin ter številkami parcel, na
katerih bo potekala integrirana pridelava zelenjave,
– načrt pridelave za naslednje leto za vsako parcelo
posebej in ocene pridelkov zelenjave, ločene po botaničnih
vrstah.
Organizacija za kontrolo obvesti Urad RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem
besedilu: Urad RS za priznavanje označb) o prejetih prijavah
najkasneje do 1. marca za tekoče leto.
13. člen
(izvajanje kontrole)
Na podlagi prijave iz prejšnjega člena organizacija za
kontrolo izvaja kontrolo integrirane pridelave zelenjave v skladu s tem pravilnikom.
Organizacija za kontrolo ne izvaja kontrole v naslednjih
primerih:
– če prijava iz prejšnjega člena ni bila vložena pravočasno,
– če je bila prijava nepopolna in pridelovalec ni dopolnil vloge v roku, ki ga določajo predpisi o upravnem postopku,
– če ni izpolnjen pogoj iz 4. člena tega pravilnika.
Organizacija za kontrolo izvede vsaj en kontrolni pregled pri vsakem pridelovalcu najmanj enkrat letno, izmed
teh je najmanj 10% pregledov nenapovedanih.
14. člen
(vodenje in hranjenje evidenc in dokumentacije)
Pridelovalec, ki prideluje zelenjavo v skladu s tem pravilnikom, je dolžan voditi evidence in hraniti dokumentacijo,
ki omogočajo organizaciji za kontrolo preverjanje vrste, količine in uporabo nabavljenega materiala (FFS, gnojila) ter
preverjanje vrste in količine prodane zelenjave, pridelane na
integriran način.
Evidence iz prejšnjega odstavka tega člena hrani pridelovalec najmanj pet let, dokumentacijo iz prejšnjega odstavka pa najmanj eno leto.
Evidence in dokumentacijo mora pridelovalec na zahtevo organizacije za kontrolo ali pristojne inšpekcije dati na
vpogled.
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15. člen
(terenski kontrolni pregledi)
Organizacija za kontrolo pri izvajanju kontrole s terenskimi kontrolnimi pregledi ugotavlja ali so izpolnjene zahteve, predpisane s tem pravilnikom oziroma tehnološkimi navodili. Organizacija za kontrolo lahko postopke pri posameznem kontrolnem pregledu in število nadaljnjih kontrolnih
pregledov prilagodi glede na ugotovitve pri posameznem
kontrolnem pregledu.
Organizacija za kontrolo izvaja terenske kontrolne preglede na površinah, ki so v lasti ali najemu pridelovalca, ki
prideluje zelenjavo po tem pravilniku, v času rastne sezone,
lahko pa izvaja tudi dodatni kontrolni pregled izven rastne
sezone, če presodi, da je takšen pregled upravičen.
Kontrolni pregled sestoji tudi iz pregleda evidenc in
dokumentacije prejšnjega člena.
16. člen
(določitev ukrepov in zapisnik o opravljenem kontrolnem
pregledu)
Organizacija za kontrolo sestavi zapisnik o vsakem
opravljenem kontrolnem pregledu z opisom vseh neskladnosti glede na zahteve, določene s tem pravilnikom in
tehnološkimi navodili; poročilo vsebuje tudi opis ukrepov, ki
jih določi pridelovalcu.
Zapisnik podpiše tudi pridelovalec in se s podpisom
zaveže, da bo poskrbel za izvedbo ukrepov, potrebnih za
zagotovitev upoštevanja določb tega pravilnika in tehnoloških navodil.
Zapisnik iz prejšnjega odstavka organizacija za kontrolo izda v dveh izvodih, od katerih prejme en izvod pridelovalec.
17. člen
(odvzem vzorcev za analizo)
Organizacija za kontrolo izvaja postopek vzorčenja v
skladu z navodili ministrstva.
Organizacija za kontrolo odvzema vzorce za analizo
ostankov FFS in mineralnega dušika pri terenskih kontrolnih
pregledih iz 15. člena tega pravilnika oziroma pri pregledih v
skladiščnih prostorih in hladilnicah pri najmanj 5% pridelovalcev.
Organizacija za kontrolo izvaja postopke pri ugotavljanju prisotnosti FFS v skladu s predpisi o monitoringu pesticidov v živilih in kmetijskih proizvodih ter predpisi o mejnih
vrednostih pesticidov v oziroma na rastlinah oziroma živilih
rastlinskega izvora.
Pri vzorčenju mora biti navzoč pridelovalec ali njegov
pooblaščenec. Organizacija za kontrolo sestavi zapisnik o
odvzetem vzorcu, ki ga podpiše tudi pridelovalec ali njegov
pooblaščenec.
Organizacija za kontrolo vzorcev iz drugega odstavka
pošlje v testiranje preskusnim laboratorijem, imenovanim na
podlagi predpisov o monitoringu pesticidov v živilih in kmetijskih proizvodih (v nadaljnjem besedilu: imenovani preskusni
laboratorij) oziroma laboratorijem, ki določajo mineralni dušik.
Vzorci za analizo, ki jih odvzema organizacija za kontrolo, se štejejo za uradne vzorce.
Imenovani preskusni laboratorij opravi analizo in izda
analizni izvid v razumnem roku, da omogoči organizaciji za
kontrolo pravočasne informacije, potrebne za izdajo certifikata iz 18. člena tega pravilnika.
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Pristojne inšpekcije obvestijo organizacijo za kontrolo
o analiznih izvidih, odvzetih pri pridelovalcih. Organizacija za
kontrolo obvesti pristojne inšpekcije o morebitnih preseženih mejnih vrednostih pesticidov v zelenjavi.
V primeru, da je iz analiznega izvida razvidno, da je
mejna vrednost FFS, katerega uporaba je po tem pravilniku
sicer dovoljena, a je v zelenjavi pridelovalca prekoračena, je
to vzrok zaradi katerega pridelovalcu organizacija za kontrolo certifikata ne izda oziroma ga razveljavi v skladu z 19.
členom tega pravilnika.
Organizacija za kontrolo pošlje ministrstvu najkasneje
do 31. decembra tekočega leta letno poročilo o analiznih
izvidih.
18. člen
(izdaja certifikata)
Certifikat izda organizacija za kontrolo, če je bila zelenjava pridelana v skladu z določbami tega pravilnika oziroma
tehnološkimi navodili in velja za eno leto oziroma do izdaje
certifikata v naslednjem letu.
Certifikat vsebuje naslednje podatke: ime in priimek
oziroma firmo in naslov pridelovalca, ime oziroma naziv organizacije za kontrolo, vrste zelenjave, datum izdaje certifikata.
19. člen
(razveljavitev certifikata)
V primeru, da bodisi organizacija za kontrolo bodisi
pristojne inšpekcije v naknadnih postopkih, predvsem po
analizi vzorcev na prisotnost FFS, ugotovijo vpisovanje neresničnih podatkov v evidence iz 14. člena tega pravilnika, pa
je organizacija za kontrolo certifikat že izdala, organizacija
za kontrolo certifikat za tekoče leto razveljavi.
O razveljavitvi certifikata v tekočem letu organizacija za
kontrolo takoj obvesti Urad RS za priznavanje označb, pristojne inšpekcije in Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja.
Z razveljavitvijo certifikata pridelovalec istočasno izgubi
pravico do označevanja iz 35. člena tega pravilnika. Urad
RS za priznavanje označb pridelovalca izbriše iz evidence
pridelovalcev integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
20. člen
(zavrnitev izdaje certifikata)
Kadar pridelovalec ne izpolnjuje določb iz 3., 5., 6.,
7., 8., 14. in 16. člena tega pravilnika, mu organizacija za
kontrolo ne izda certifikata in o tem obvesti Urad RS za
priznavanje označb.
21. člen
(dvoletna zaporedna razveljavitev ali zavrnitev izdaje
certifikata)
V primeru, da se pridelovalcu v dveh zaporednih letih
razveljavi certifikat v skladu z 19. členom tega pravilnika ali
zavrne izdaja certifikata v skladu s prejšnjim členom, ga
organizacija za kontrolo lahko sprejme v kontrolo le na podlagi dovoljenja ministrstva.
22. člen
(vodenje in posredovanje evidenc pridelovalcev integrirano
pridelane zelenjave)
Organizacija za kontrolo vodi evidenco pridelovalcev
integrirano pridelane zelenjave, katerim je v tekočem letu
izdala certifikat iz 18. člena tega pravilnika, in te evidence
takoj po izdaji certifikatov posreduje Uradu RS za priznava-
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nje označb in pristojnim inšpekcijam. Evidence pridelovalcev integrirano pridelane zelenjave morajo vsebovati podatke iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika in podatke
o vrstah pridelane zelenjave, ki so navedene tudi na certifikatu iz 18. člena tega pravilnika.
V. POSTOPKI KONTROLE V PRIMERU PRIJAVE
ORGANIZACIJE PRIDELOVALCEV ALI ZDRUŽENJA
PRIDELOVALCEV
23. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati organizacija pridelovalcev ali
združenje pridelovalcev)
V primeru, da je za pridobitev certifikata po tem pravilniku zainteresirana organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev, mora le-ta izpolnjevati naslednje pogoje:
– mora zagotoviti notranjo kontrolo vseh svojih članov
– pridelovalcev najmanj enkrat letno in pri vsakem pridelovalcu preveriti vse kontrolne točke, ki jih določi organizacija
za kontrolo;
– mora z vsakim svojim članom – pridelovalcem skleniti pogodbo, s katero uredi medsebojna razmerja;
– svojim članom mora določiti podrobnejše zahteve,
da omogoči vsakemu članu – pridelovalcu izpolnjevanje pogojev tega pravilnika, ter določiti članu v primeru neizpolnjevanja zahtev sankcije, predpisane s statutom, v katerem je
najstrožja sankcija izločitev člana iz organizacije pridelovalcev ali združenja pridelovalcev;
– mora imeti priročnik o postopkih notranje kontrole;
– notranja kontrola mora biti centralizirana in imeti enotno vodstvo;
– mora imenovati odgovorno osebo za izvajanje notranje kontrole.
24. člen
(prijava organizacije pridelovalcev ali združenja
pridelovalcev v kontrolo)
Organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev
se prijavi v kontrolo organizaciji za kontrolo najkasneje do
31. decembra tekočega leta za kontrolo v naslednjem letu.
Organizacija za kontrolo v postopku ocenjevanja primernosti notranje kontrole, ki jo organizira organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev, upošteva splošna merila za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo, določena v standardu SIST EN 45004, ki je dostopen pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.
Organizacija za kontrolo zavrže prijavo organizacije pridelovalcev ali združenja pridelovalcev v primeru, da prijava
ni bila vložena pravočasno ali da je bila prijava nepopolna
oziroma niso bili organizaciji za kontrolo v vlogi posredovani
vsi podatki iz drugega odstavka 11. člena tega pravilnika in
podatkov, ki jih le-ta določi in organizacija pridelovalcev ali
združenje pridelovalcev nista dopolnila vloge v roku, ki ga
določajo predpisi o upravnem postopku.
V primeru, da organizacija pridelovalcev ali združenje
pridelovalcev v postopku ocenjevanja primernosti notranje
kontrole dokaže, da izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, jo
organizacija za kontrolo sprejme v postopek izdaje certifikata iz 29. člena tega pravilnika, v nasprotnem primeru pa
prijavo zavrne.
Organizacija za kontrolo obvesti Urad RS za priznavanje označb o prejetih prijavah najkasneje do 1. marca za
tekoče leto.
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25. člen
(obveznosti člana organizacije pridelovalcev oziroma
združenja pridelovalcev)
Član organizacije pridelovalcev ali član združenja pridelovalcev vodi evidence in hrani dokumentacijo, ki omogočajo organizaciji pridelovalcev oziroma organizaciji za kontrolo preverjanje vrste, količine in uporabe nabavljenega
materiala (FFS, gnojila) ter preverjanje vrste in količine prodane zelenjave, pridelane na integriran način.
Evidence iz prejšnjega odstavka hrani član organizacije
pridelovalcev oziroma član združenja pridelovalcev najmanj
pet let, dokumentacijo iz prejšnjega odstavka pa najmanj
eno leto.
Evidence in dokumentacijo mora član organizacije pridelovalcev oziroma član združenja pridelovalcev na zahtevo
organizacije pridelovalcev, katerega član je, ali združenja
pridelovalcev, katerega član je, organizacije za kontrolo ali
pristojnih inšpekcij dati na vpogled.
26. člen
(posredovanje podatkov o članih organizacije pridelovalcev
oziroma članih združenja pridelovalcev)
Organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev
posreduje organizaciji za kontrolo in ministrstvu podatke o
članih organizacije pridelovalcev oziroma članih združenja
pridelovalcev iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika, ki jih potrebujejo za izvajanje nalog, ki so v njihovi
pristojnosti.
27. člen
(postopek izvajanja notranje kontrole)
Organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev,
v primeru da izpolnjuje pogoje iz 23. člena tega pravilnika in
je prijavljena pri organizaciji za kontrolo za pridobitev certifikata iz 29. člena tega pravilnika, izvaja notranjo kontrolo.
Organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev
pri izvajanju notranje kontrole ugotavlja, ali so izpolnjene
zahteve, predpisane s tem pravilnikom oziroma tehnološkimi navodili. Organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev lahko postopke pri posameznem kontrolnem pregledu in število nadaljnjih kontrolnih pregledov prilagodi glede
na ugotovitve pri posameznem kontrolnem pregledu.
Organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev
izvaja terenske kontrolne pregled(-e) na površinah, ki so v
lasti ali najemu člana organizacije ali združenja pridelovalcev, ki prideluje zelenjavo po tem pravilniku, v času rastne
sezone, lahko pa izvede tudi dodatni kontrolni pregled izven
rastne sezone, če presodi, da je takšen pregled upravičen.
Kontrolni pregled sestoji tudi iz pregleda evidenc in
dokumentacije iz 25. člena tega pravilnika.
Izvajalec notranje kontrole pri organizaciji pridelovalcev ali združenju pridelovalcev sestavi zapisnik o vsakem
opravljenem kontrolnem pregledu, ki vsebuje opis ukrepov, ki jih odredi članu organizacije pridelovalcev ali združenja pridelovalcev. Zapisnik podpiše tudi član organizacije pridelovalcev ali združenja pridelovalcev in se s podpisom zaveže, da bo poskrbel za izvedbo ukrepov, potrebnih
za zagotovitev upoštevanja določb tega pravilnika oziroma
tehnoloških navodil. Izvajalec notranje kontrole pri organizaciji pridelovalcev ali združenju pridelovalcev izda zapisnik v dveh izvodih, od katerih prejme en izvod član organizacije pridelovalcev ali združenja pridelovalcev. V primeru,
da posamezen član organizacije pridelovalcev oziroma član
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združenja pridelovalcev ne upošteva določb tega pravilnika
oziroma ne izvede potrebnih ukrepov, mu organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev odredi sankcije, določene v statutu.
Organizacija pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev poskrbi, da se pri terenskih kontrolnih pregledih
oziroma pri pregledih v skladiščnih prostorih in hladilnicah
odvzame vzorce za analizo na prisotnost FFS in mineralnega dušika pri najmanj 5% članov pridelovalcev ali združenja
pridelovalcev in jih pošlje v testiranje imenovanim preskusnim laboratorijem oziroma laboratorijem, ki določajo mineralni dušik. Pri vzorčenju mora biti navzoč član organizacije pridelovalcev oziroma združenja pridelovalcev ali njegov pooblaščenec. Izvajalec notranje kontrole pri organizaciji pridelovalcev ali združenju pridelovalcev poskrbi, da
se sestavi zapisnik o odvzetem vzorcu, ki ga podpiše tudi
član organizacije pridelovalcev oziroma združenja pridelovalcev ali njegov pooblaščenec. Imenovani preskusni laboratorij opravi analizo in izda analizni izvid organizaciji pridelovalcev oziroma združenju pridelovalcev v razumnem roku.
Organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev
poskrbi, da se izvajajo postopki pri analiziranju prisotnosti
FFS v skladu s predpisi o monitoringu pesticidov v živilih in
kmetijskih proizvodih ter predpisi o mejnih vrednostih pesticidov v oziroma na rastlinah oziroma živilih rastlinskega
izvora.
Organizacija pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev obvešča organizacijo za kontrolo o morebitnih preseženih mejnih vrednostih pesticidov v zelenjavi.
Kadar član organizacije pridelovalcev oziroma član
združenja pridelovalcev ne izpolnjuje določb iz 3., 4., 5.,
6., 7., 8. in 24. člena tega pravilnika in petega odstavka
tega člena, ga organizacija pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev izloči iz notranje kontrole.
Organizacija pridelovalcev poskrbi, da izločenemu članu organizacije pridelovalcev oziroma članu združenja pridelovalcev onemogoči označevanje iz 35. člena tega pravilnika. Podatek o izločenih članih organizacije pridelovalcev oziroma združenja pridelovalcev posreduje organizacija pridelovalcev najkasneje v roku 8 dni od izločitve Uradu
RS za priznavanje označb, pristojnim inšpekcijam in organizaciji za kontrolo istočasno.
Organizacija pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev po končani notranji kontroli obvesti organizacijo za
kontrolo in pristojne inšpekcije in jim posreduje podatke,
ki jih le-te zahtevajo.
28. člen
(postopek pregleda ustreznosti notranje kontrole znotraj
organizacije pridelovalcev ali združenja pridelovalcev)
Organizacija za kontrolo najmanj enkrat letno pregleda ali je sistem notranje kontrole organizacije pridelovalcev
oziroma združenja pridelovalcev ustrezen s preveritvijo postopkov notranje kontrole oziroma ali so pogoji iz 23. člena
tega pravilnika v celoti izpolnjeni.
Organizacija za kontrolo v primeru manjših pomanjkljivosti v postopkih notranje kontrole odredi organizaciji pridelovalcev oziroma združenju pridelovalcev ukrepe, ki jih
mora izvesti, da zadosti kriterijem sistema kakovosti.
Organizacija za kontrolo vsako leto po metodologiji,
ki jo določi ministrstvo, izbere člane organizacije pridelovalcev oziroma člane organizacije pridelovalcev, pri katerih
izvede terenske kontrolne preglede iz 15. člena tega pra-
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vilnika in sestavi zapisnik o opravljenem kontrolnem pregledu iz 16. člena tega pravilnika ter po lastni presoji
odvzame vzorce za analizo iz 17. člena tega pravilnika.
29. člen
(izdaja certifikata)
Organizacija za kontrolo izda organizaciji pridelovalcev oziroma združenju pridelovalcev certifikat, če v v postopku iz prejšnjega člena ugotovi, da je bila notranja kontrola iz 27. člena tega pravilnika ustrezna.
Certifikat velja za obdobje enega leta oziroma do izdaje certifikata v naslednjem letu.
Certifikat vsebuje naslednje podatke: ime oziroma naziv organizacije za kontrolo, naziv in naslov organizacije
pridelovalcev, ime in priimek oziroma naziv in naslov članov organizacije pridelovalcev, ki so bili pozitivno ocenjeni
v postopku notranje kontrole iz 27. člena tega pravilnika,
vrsto zelenjave, datum izdaje certifikata.
30. člen
(razveljavitev certifikata)
V primeru, da bodisi organizacija za kontrolo bodisi
pristojne inšpekcije v naknadnih postopkih, predvsem po
analizi vzorcev na prisotnost FFS, ugotovijo neučinkovitost
notranje kontrole iz 27. člena tega pravilnika oziroma neizvajanje ukrepov posameznega člana organizacije pridelovalcev oziroma združenja pridelovalcev, ki jih je organizacija pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev določilo v
postopku notranje kontrole v skladu s petim odstavkom
27. člena tega pravilnika in je organizacija za kontrolo
certifikat že izdala, organizacija za kontrolo certifikat razveljavi.
O razveljavitvi certifikata organizacija za kontrolo takoj
obvesti Urad RS za priznavanje označb, pristojne inšpekcije in Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Z razveljavitvijo certifikata organizacija pridelovalcev
in člani organizacije pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev in člani združenja pridelovalcev izgubijo pravico
do označevanja iz 35. člena tega pravilnika. Urad RS za
priznavanje označb organizacijo pridelovalcev in člane organizacije pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev in
člane združenja pridelovalcev izbriše iz evidence pridelovalcev integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
31. člen
(zavrnitev izdaje certifikata)
Če organizacija pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev ne izpolnjuje določb iz 23., 25., 26., in
27. člena pravilnika oziroma tehnoloških navodil, mu organizacija za kontrolo ne izda certifikata in o tem obvesti Urad
RS za priznavanje označb.
32. člen
(dvoletna zaporedna razveljavitev ali zavrnitev izdaje
certifikata)
V primeru, da se članu organizacije pridelovalcev ali
članu združenja pridelovalcev v dveh zaporednih letih razveljavi certifikat v skladu z 30. členom tega pravilnika ali
zavrne izdaja certifikata v skladu s prejšnjim členom, ga
organizacija za kontrolo lahko sprejme v notranjo kontrolo
iz 24. člena tega pravilnika le na podlagi dovoljenja ministrstva.
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33. člen
(vodenje in posredovanje evidenc organizacij pridelovalcev
oziroma združenj pridelovalcev integrirano pridelane
zelenjave)
Organizacija za kontrolo vodi evidenco organizacij pridelovalcev oziroma združenj pridelovalcev integrirano pridelane zelenjave, katerim je v tekočem letu izdala certifikat iz
29. člena tega pravilnika in te evidence takoj po izdaji certifikatov posreduje Uradu RS za priznavanje označb. Evidence
pridelovalcev integrirano pridelane zelenjave morajo poleg
podatkov iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika vsebovati tudi podatke o vrstah pridelane zelenjave, ki so navedene tudi na certifikatu iz 29. člena tega pravilnika.
VI. NADZOR NAD ORGANIZACIJO ZA KONTROLO
34. člen
(nadzor nad organizacijami za kontrolo)
Nadzor nad organizacijami za kontrolo oziroma postopki integrirane pridelave zelenjave izvaja kmetijska inšpekcija
Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
Nadzor nad integrirano pridelano zelenjavo v pridelavi in
prometu pa opravlja Inšpektorat RS za kontrolo kakovosti
kmetijskih pridelkov in živil. Organizacija za kontrolo nudi
pristojnemu inšpektorju potrebne informacije, ki jih potrebuje za nadzor.
VII. OZNAČEVANJE IN PROMET INTEGRIRANO
PRIDELANE ZELENJAVE
35. člen
(označevanje integrirano pridelane zelenjave)
Pridelovalec, organizacija pridelovalcev ali združenje
pridelovalcev se s pridobitvijo certifikata iz 18. oziroma 29.
člena tega pravilnika vpiše v zbirno evidenco pridelovalcev
integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki se vodi v
skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, pri Uradu RS za
priznavanje označb.
Pridelovalec, organizacija pridelovalcev ali združenje
pridelovalcev s pridobitvijo certifikata iz 17. oziroma 29.
člena tega pravilnika pridobi pravico do uporabe znaka ‘integriran’, ki ga na podlagi vloge pridelovalca, organizacije
pridelovalcev ali združenja pridelovalcev podeli Urad RS za
priznavanje označb.
36. člen
(sporočanje količin integrirano pridelane zelenjave)
Pridelovalec ali organizacija pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev mora Uradu RS za priznavanje označb
vsakih šest mesecev sporočiti vrste in količine integrirano
pridelane zelenjave, pridelane v zadnjem šestmesečju v petnajstih dneh po preteku zadnjega šestmesečja.
37. člen
(promet integrirano pridelane zelenjave in zagotavljanje
sledljivosti)
Integrirano pridelana zelenjava je v prometu označena
v skladu s 35. členom tega pravilnika.
Sledljivost pomeni, da je mogoče kadarkoli ugotoviti
izvor in način pridelave integrirano pridelane zelenjave. Sledljivost mora zagotavljati pridelovalec, organizacija prideloval-
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cev, združenje pridelovalcev oziroma člani organizacije pridelovalcev ali člani združenja pridelovalcev in vse druge
fizične in pravne osebe, ki so udeležene v prometu integrirano pridelane zelenjave.
Integrirano pridelano zelenjavo mora v prometu spremljati certifikat, ki zagotavlja sledljivost.
Nadzor nad označevanjem integrirano pridelane zelenjave v prometu izvaja Inšpektorat RS za kontrolo kakovosti.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
38. člen
(prehodna določba)
Za leto pridelave 2002 se uporabljajo smernice za
integrirano pridelavo zelenjave v letu 2002 in so na vpogled
na ministrstvu.
Do imenovanja organizacije za kontrolo iz 12. člena
tega pravilnika opravlja naloge organizacije za kontrolo Združenje za integrirano pridelavo zelenjave Slovenije, Maribor.
Določba iz 3. člena tega pravilnika se začne uporabljati
1. januarja 2003.
Strokovno delovno skupino iz 8. člena tega pravilnika
in revizijsko delovno skupino iz 9. člena tega pravilnika
imenuje minister najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi
tega pravilnika.
Ne glede na tretji odstavek 12. člena tega pravilnika za
leto pridelave 2003 organizacija za kontrolo izvede kontrolne preglede pri najmanj 30% naključno izbranih pridelovalcih (izmed teh pri najmanj 5% naključno izbranih pridelovalcih vzame vzorce na analizo FFS in mineralnega dušika iz
17. člena tega pravilnika).
Ne glede na tretji odstavek 12. člena tega pravilnika za
leto pridelave 2004 organizacija za kontrolo izvede kontrolne preglede pri najmanj 50% pridelovalcev (izmed tega se
pri najmanj 5% naključno izbranih pridelovalcih vzame vzorce na analizo FFS in mineralnega dušika iz 17. člena tega
pravilnika).
Določbe od 23. do 33. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati 1. januarja 2005.
39. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-08-181/01
Ljubljana, dne 5. julija 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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Pravilnik o integrirani pridelavi grozdja in vina

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRAVILNIK
o integrirani pridelavi grozdja in vina
I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa tehnološke zahteve in omejitve pri
integrirani pridelavi grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: grozdja in
vina), način kontrole nad to pridelavo ter označevanje integrirano pridelanega grozdja in vina.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
a) “integrirana pridelava“ pomeni uravnoteženo uporabo agrotehničnih ukrepov ob skladnem upoštevanju gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov. Pri tem
imajo pri enakem gospodarskem učinku naravni ukrepi
prednost pred fitofarmacevtskimi in biotehnološkimi ukrepi, kjer se upošteva integrirano varstvo rastlin, znotraj tega
tudi biotično varstvo rastlin;
b) “integrirano varstvo rastlin“ je optimalna kombinacija biotičnih, biotehnoloških, kemijskih, obdelovalnih ali gojitvenih ukrepov pri pridelavi grozdja, pri čemer se uporaba
kemijskih sredstev za varstvo rastlin omeji na najnujnejšo
količino fitofarmacevtskih sredstev iz tehnoloških navodil,
ki vsebujejo tehnološke zahteve oziroma omejitve pri integrirani pridelavi grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: tehnološka navodila), ki so potrebne za zadrževanje populacije škodljivih organizmov pod mejo, ki povzroča gospodarsko nesprejemljivo škodo ali izgubo (prag škodljivosti);
c) “pridelovalec“ je pravna ali fizična oseba, ki prideluje grozdje in vino po tem pravilniku;
d) “organizacija pridelovalcev“ je gospodarska družba, ki jo ustanovijo pridelovalci – člani organizacije pridelovalcev s skupnim ciljem organiziranja pridelave in skupnega trženja integrirano pridelanega grozdja in vina po tem
pravilniku in je priznana z odločbo s strani ministra, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), v skladu s predpisi, ki urejajo trg z vinskim grozdjem, moštom in
vinom;
e) “združenje pridelovalcev“ je pravna oseba zasebnega prava, ki jo ustanovijo pridelovalci – člani organizacije pridelovalcev s skupnim ciljem organiziranja pridelave,
kontrole in promocije integrirane pridelave skladu s predpisi, ki urejajo društva;
f) “gensko spremenjeni organizmi“ (v nadaljnjem besedilu: GSO) so organizmi, katerih genski material je spremenjen drugače kot bi bil v naravnih razmerah s križanjem
ali naravnimi rekombinacijami ali drugimi običajnimi tehnikami gojenja.
II. INTEGRIRANA PRIDELAVA GROZDJA IN VINA
3. člen
(način pridelave)
Pridelovalec mora pri pridelavi upoštevati tehnološka
navodila.
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4. člen
(obvezna vključitev vseh vinogradov)
Pridelovalec mora vključiti v integrirano pridelavo grozdja in vina vse vinograde, ki jih obdeluje in so vpisani v
register pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: register), razen vinogradov, ki so v preusmerjanju v
ekološke ali so ekološki v skladu s predpisi, ki urejajo
ekološko pridelavo.
5. člen
(sledenje napovedim opazovalno napovedovalne službe)
Za določitev ustreznih ukrepov zdravstvenega varstva
vinske trte, navedenih v tehnoloških navodilih, mora pridelovalec slediti napovedim opazovalno napovedovalne službe in upoštevati dejansko stanje v vinogradu. Dejansko
stanje v vinogradu se določa s pregledom vinske trte in z
uporabo ustreznih pripomočkov.
6. člen
(kemični ukrepi oziroma uporaba FFS)
Kolikor je pridelovalec mehanske, biološke in biotehnične ukrepe pri zatiranju škodljivih organizmov že izčrpal, lahko prične s kemičnimi ukrepi in uporabi izključno
fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: FFS) iz
tehnoloških navodil ali pa FFS in druge pripravke za varstvo rastlin, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu s
predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo.
Za kemično zatiranje škodljivih organizmov, za katere
je v tehnoloških navodilih določen prag škodljivosti, mora
pridelovalec na obrazcih, ki mu jih posreduje organizacija
za kontrolo (v nadaljnjem besedilu: evidence) iz 13. člena
tega pravilnika zagotoviti podatek o škodljivem organizmu
in preseženem pragu škodljivosti za škodljivi organizem,
da opraviči uporabo FFS.
7. člen
(prepoved uporabe GSO in izdelkov, pridobljenih iz njih)
Pridelovalec pri pridelavi grozdja in vina ne sme uporabljati GSO in izdelkov, pridobljenih iz njih.
III. TEHNOLOŠKA NAVODILA
8. člen
(strokovna delovna skupina za integrirano pridelavo
grozdja in vina)
Strokovno delovno skupino za integrirano pridelavo
grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: strokovna delovna
skupina) z odločbo imenuje minister.
Strokovna delovna skupina je sestavljena iz najmanj
sedmih članov. Strokovno delovno skupino vodi predstavnik ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). V strokovno delovno skupino se poleg
strokovnjakov s področja tehnologije pridelave in varstva
rastlin vključijo tudi predstavniki pridelovalcev.
Vodja strokovne delovne skupine sklicuje delovne sestanke na lastno pobudo ali na pobudo kateregakoli člana
delovne skupine.
9. člen
(revizijska delovna skupina)
Revizijsko delovno skupino za integrirano pridelavo
grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: revizijska delovna
skupina) imenuje minister.
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Revizijsko delovno skupino sestavljajo trije predstavniki ministrstva, izmed katerih je eden predstavnik uprave
za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu:
uprava). V revizijsko delovno skupino se ne sme vključiti
predstavnik ministrstva, ki je vodja strokovne delovne skupine.
10. člen
(tehnološka navodila)
Strokovna delovna skupina v tekočem letu pripravi
tehnološka navodila za naslednje leto ter jih predloži revizijski delovni skupini v elektronski obliki najkasneje do 20.
oktobra v tekočem letu. Strokovna delovna skupina pri
pripravi tehnoloških navodil upošteva morebitna navodila o
vsebini tehnoloških navodil, ki jih predloži ministrstvo v
pisni obliki.
Revizijska delovna skupina tehnološka navodila pregleda in jih v primeru, da so skladna z zahtevami tega
pravilnika, predloži ministru v potrditev. Minister tehnološka navodila za naslednje leto potrdi s sklepom najkasneje
do 1. novembra v tekočem letu.
Tehnološka navodila objavi ministrstvo enkrat letno,
najkasneje do 15. decembra za naslednje leto in morajo
biti pridelovalcu na voljo pri organizaciji za kontrolo.
Ministrstvo tehnološka navodila dostavi tudi Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo in
Inšpektoratu RS za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov
in živil (v nadaljnjem besedilu: pristojne inšpekcije).
Seznam FFS iz tehnoloških navodil lahko ministrstvo
objavi tudi večkrat letno in o tem pisno obvesti organizacijo
za kontrolo, organizacijo pridelovalcev ali združenje pridelovalcev in pristojne inšpekcije.
Tehnološka navodila morajo biti usklajena z določbami tega pravilnika, s predpisi o FFS, predpisi o varstvu
rastlin, s predpisi o ohranjanju narave, s predpisi o dobri
kmetijski praksi ter z drugimi predpisi, ki urejajo pridelavo
grozdja in vina.
IV. POSTOPKI KONTROLE, KADAR SE PRIDELOVALEC
VKLJUČI V KONTROLO ORGANIZACIJI ZA KONTROLO
NEPOSREDNO
11. člen
(prijava pridelovalca v kontrolo)
Pridelovalec se prijavi v kontrolo organizaciji za kontrolo integrirane pridelave grozdja in vina, imenovani na
podlagi predpisa, ki ureja tehnične in organizacijske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil, (v nadaljnjem besedilu: organizacija za kontrolo) najkasneje do 31. decembra
za kontrolo v naslednjem letu, kolikor se pridelovalec prijavlja v kontrolo prvič.
Organizacija za kontrolo izvaja kontrolo na podlagi
pisnih prijav. Pridelovalec organizaciji za kontrolo pri prijavi
posreduje naslednje podatke na obrazcu, ki ga pripravi
organizacija za kontrolo:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov s hišno številko,
– številko vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina
(v nadaljnjem besedilu: register),
– davčno številko,
– enotno matično številko občana oziroma matično
številko poslovnega subjekta,
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– za pravne osebe pravno organizacijsko obliko in
vrsto dejavnosti,
– telefonsko številko,
– identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID,
– naslov oziroma sedež kmetijskega gospodarstva,
– številke vseh vinogradov iz registra, v katerih namerava pridelovati grozdje v naslednjem letu.
Organizacija za kontrolo obvesti Urad RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem
besedilu: Urad RS za priznavanje označb) o prejetih prijavah najkasneje do 1. marca za tekoče leto.
12. člen
(izvajanje kontrole)
Na podlagi prijave iz prejšnjega člena organizacija za
kontrolo izvaja kontrolo integrirane pridelave grozdja in
vina v skladu s tem pravilnikom.
Organizacija za kontrolo ne izvaja kontrole v naslednjih primerih:
– če prijava iz prejšnjega člena ni bila vložena pravočasno,
– če je bila prijava nepopolna in pridelovalec ni dopolnil vloge v roku, ki ga določajo predpisi o upravnem postopku,
– če ni izpolnjen pogoj iz 4. člena tega pravilnika.
Organizacija za kontrolo izvede vsaj en kontrolni pregled pri vsakem pridelovalcu najmanj enkrat letno, izmed
teh je najmanj 10% pregledov nenapovedanih.
13. člen
(vodenje in hranjenje evidenc in dokumentacije)
Pridelovalec je dolžan voditi evidence in hraniti dokumentacijo, kar omogoča organizaciji za kontrolo preverjanje vrste, količine in uporabe nabavljenega materiala (FFS,
gnojila) ter preverjanje vrste in količine grozdja in vina,
pridelanega na integriran način, v skladu s predpisi, ki
urejajo kletarsko evidenco in register.
Evidence iz prejšnjega odstavka hrani pridelovalec
najmanj pet let, dokumentacijo iz prejšnjega odstavka pa
najmanj eno leto.
Evidence in dokumentacijo mora pridelovalec na zahtevo organizacije za kontrolo ali pristojne inšpekcije dati
na vpogled.
14. člen
(terenski kontrolni pregledi)
Organizacija za kontrolo pri izvajanju kontrole s terenskimi kontrolnimi pregledi ugotavlja, ali so izpolnjene zahteve, predpisane s tem pravilnikom oziroma tehnološkimi
navodili. Organizacija za kontrolo lahko postopke pri posameznem kontrolnem pregledu in število nadaljnjih kontrolnih pregledov prilagodi glede na ugotovitve pri posameznem kontrolnem pregledu.
Organizacija za kontrolo izvaja terenski kontrolni pregled v vinogradih, ki jih obdeluje pridelovalec v času rastne
sezone, lahko pa izvede tudi dodatni kontrolni pregled
izven rastne sezone, če presodi, da je takšen pregled
upravičen.
Kontrolni pregled sestoji tudi iz pregleda evidenc in
dokumentacije iz prejšnjega člena.
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15. člen
(določitev ukrepov in zapisnik o opravljenem kontrolnem
pregledu)
Organizacija za kontrolo sestavi zapisnik o vsakem
opravljenem kontrolnem pregledu z opisom vseh neskladnosti glede na zahteve, določene s tem pravilnikom in
tehnološkimi navodili; zapisnik vsebuje tudi opis ukrepov,
ki jih določi pridelovalcu.
Zapisnik podpiše tudi pridelovalec in se s podpisom
zaveže, da bo poskrbel za izvedbo ukrepov, potrebnih za
zagotovitev upoštevanja določb tega pravilnika in tehnoloških navodil.
Zapisnik iz prejšnjega odstavka organizacija za kontrolo izda v dveh izvodih, od katerih prejme en izvod pridelovalec.
16. člen
(odvzem vzorcev za analizo)
Organizacija za kontrolo izvaja postopek vzorčenja v
skladu z navodili ministrstva.
Organizacija za kontrolo odvzema vzorcev za analizo
ostankov FFS pri terenskih kontrolnih pregledih iz
14. člena tega pravilnika oziroma pri pregledih v skladiščnih prostorih pri najmanj 5% pridelovalcev.
Organizacija za kontrolo izvaja postopke pri ugotavljanju prisotnosti FFS v skladu s predpisi o monitoringu pesticidov v živilih in kmetijskih proizvodih ter predpisi o mejnih
vrednostih pesticidov v oziroma na rastlinah oziroma živilih
rastlinskega izvora.
Pri vzorčenju mora biti navzoč pridelovalec ali njegov
pooblaščenec. Organizacija za kontrolo sestavi zapisnik o
odvzetem vzorcu, ki ga podpiše tudi pridelovalec ali njegov
pooblaščenec.
Organizacija za kontrolo vzorcev iz drugega odstavka
pošlje v testiranje preskusnim laboratorijem, imenovanim
na podlagi predpisov o monitoringu pesticidov v živilih in
kmetijskih proizvodih (v nadaljnjem besedilu: imenovani
preskusni laboratorij).
Vzorci za analizo, ki jih odvzema organizacija za kontrolo, se štejejo za uradne vzorce.
Imenovani preskusni laboratorij opravi analizo in izda
analizni izvid v razumnem roku, da omogoči organizaciji za
kontrolo pravočasne informacije, potrebne za izdajo certifikata iz 17. člena tega pravilnika.
Pristojne inšpekcije obvestijo organizacijo za kontrolo
o analiznih izvidih, odvzetih pri pridelovalcih. Organizacija
za kontrolo obvesti pristojne inšpekcije o morebitnih preseženih mejnih vrednostih pesticidov v vinu ali grozdju.
V primeru, da je iz analiznega izvida razvidno, da je
mejna vrednost FFS, katerega uporaba je po tem pravilniku sicer dovoljena, a je v vinu ali grozdju pridelovalca
prekoračena, je to vzrok, zaradi katerega pridelovalcu organizacija za kontrolo certifikata ne izda oziroma ga razveljavi v skladu z 18. členom tega pravilnika.
Organizacija za kontrolo pošlje ministrstvu najkasneje
do 31. decembra tekočega leta letno poročilo o analiznih
izvidih.
17. člen
(izdaja certifikata)
Certifikat izda organizacija za kontrolo, če je bilo grozdje in vino pridelano v skladu z določbami tega pravilnika in
tehnološkimi navodili in velja za grozdje in vino, pridelano v
letu izdaje certifikata.
Certifikat vsebuje naslednje podatke: ime in priimek
oziroma firmo in naslov pridelovalca, številko vpisa pridelo-
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valca v register, ime oziroma naziv organizacije za kontrolo, številke vinogradov iz registra, vrsto in količino grozdja
oziroma vina ter datum izdaje certifikata.
Certifikat se lahko izda le za količino grozdja in vina,
pridelanega na površinah pod integrirano pridelavo in ki je
prijavljena v registru.
18. člen
(razveljavitev certifikata)
V primeru, da bodisi organizacija za kontrolo bodisi
pristojne inšpekcije v naknadnih postopkih, predvsem po
analizi vzorcev na prisotnost FFS, ugotovijo vpisovanje neresničnih podatkov v evidence iz 13. člena tega pravilnika,
pa je organizacija za kontrolo certifikat že izdala, organizacija za kontrolo certifikat za tekoče leto razveljavi.
O razveljavitvi certifikata v tekočem letu organizacija
za kontrolo takoj obvesti Urad RS za priznavanje označb,
pristojne inšpekcije in Agencijo RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja.
Z razveljavitvijo certifikata pridelovalec istočasno izgubi pravico do označevanja iz 35. člena tega pravilnika.
Urad RS za priznavanje označb pridelovalca izbriše iz evidence pridelovalcev integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
19. člen
(zavrnitev izdaje certifikata)
Kadar pridelovalec ne izpolnjuje določb iz 3., 5., 6.,
7., 13. in 15. člena tega pravilnika, mu organizacija za
kontrolo ne izda certifikata in o tem obvesti Urad RS za
priznavanje označb.
20. člen
(dvoletna zaporedna razveljavitev ali zavrnitev izdaje
certifikata)
V primeru, da se pridelovalcu v dveh zaporednih letih
razveljavi certifikat v skladu z 18. členom tega pravilnika ali
zavrne izdaja certifikata v skladu s prejšnjim členom, ga
organizacija za kontrolo lahko sprejme v kontrolo le na
podlagi dovoljenja ministrstva.
21. člen
(vodenje in posredovanje evidenc pridelovalcev
integrirano pridelanega grozdja in vina)
Organizacija za kontrolo vodi evidenco pridelovalcev
integrirano pridelanega grozdja in vina, katerim je v tekočem letu izdala certifikat iz 17. člena tega pravilnika, in te
evidence takoj po izdaji certifikatov posreduje Uradu RS za
priznavanje označb. Evidence pridelovalcev integrirano pridelanega grozdja in vina morajo vsebovati podatke iz drugega odstavka 11. člena tega pravilnika in podatke o vrstah in količinah pridelanega grozdja in vina, ki so navedene tudi na certifikatu iz 17. člena tega pravilnika.
V. POSTOPKI KONTROLE V PRIMERU PRIJAVE
ORGANIZACIJE PRIDELOVALCEV ALI ZDRUŽENJA
PRIDELOVALCEV
22. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati organizacija pridelovalcev
ali združenje pridelovalcev)
V primeru, da je za pridobitev certifikata po tem pravilniku zainteresirana organizacija pridelovalcev ali združenje
pridelovalcev, mora le-ta izpolnjevati naslednje pogoje:
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– mora zagotoviti notranjo kontrolo vseh svojih članov
– pridelovalcev najmanj enkrat letno in pri vsakem pridelovalcu preveriti vse kontrolne točke, ki jih določi organizacija za kontrolo;
– mora z vsakim svojim članom – pridelovalcem skleniti pogodbo, s katero uredi medsebojna razmerja;
– svojim članom mora določiti podrobnejše zahteve,
da omogoči vsakemu članu – pridelovalcu izpolnjevanje
pogojev tega pravilnika, ter določiti članu v primeru neizpolnjevanja zahtev sankcije, predpisane s statutom, v katerem je najstrožja sankcija izločitev in organizacije pridelovalcev ali združenje pridelovalcev;
– mora imeti priročnik o postopkih notranje kontrole;
– notranja kontrola mora biti centralizirana in imeti
enotno vodstvo;
– mora imenovati odgovorno osebo za izvajanje notranje kontrole.
23. člen
(prijava organizacije pridelovalcev ali združenja
pridelovalcev v kontrolo)
Organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev
se prijavi v kontrolo organizaciji za kontrolo najkasneje do
31. decembra tekočega leta za kontrolo v naslednjem letu.
Organizacija za kontrolo v postopku ocenjevanja primernosti notranje kontrole, ki jo organizira organizacija
pridelovalcev ali združenje pridelovalcev, upošteva splošna merila za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo, določena v standardu SIST EN 45004, ki je dostopen pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.
Organizacija za kontrolo zavrže prijavo organizacije
pridelovalcev ali združenja pridelovalcev v primeru, da prijava ni bila vložena pravočasno ali da je bila prijava nepopolna oziroma niso bili organizaciji za kontrolo v vlogi posredovani vsi podatki o pridelovalcih iz drugega odstavka
11. člena tega pravilnika in drugi podatki, ki jih le-ta določi
in organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev nista dopolnila vloge v roku, ki ga določajo predpisi o upravnem postopku.
V primeru, da organizacija pridelovalcev ali združenje
pridelovalcev v postopku ocenjevanja primernosti notranje
kontrole dokaže, da izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena,
jo organizacija za kontrolo sprejme v postopek izdaje certifikata iz 28. člena tega pravilnika, v nasprotnem primeru pa
prijavo zavrne.
Organizacija za kontrolo obvesti Urad RS za priznavanje označb o prejetih prijavah najkasneje do 1. marca za
tekoče leto.
24. člen
(obveznosti člana organizacije pridelovalcev ali združenja
pridelovalcev)
Član organizacije pridelovalcev ali združenja pridelovalcev vodi evidence in hrani dokumentacijo, kar omogoča
organizaciji pridelovalcev oziroma organizaciji za kontrolo
preverjanje vrste, količine in uporabe nabavljenega materiala (FFS, gnojila) ter preverjanje vrste in količine prodanega grozdja in vina, pridelanega na integriran način v skladu
s predpisi, ki urejajo kletarsko evidenco in register.
Evidence iz prejšnjega odstavka hrani član organizacije pridelovalcev oziroma član združenja pridelovalcev najmanj pet let, dokumentacijo iz prejšnjega odstavka pa najmanj eno leto.
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Evidence in dokumentacijo mora član organizacije
pridelovalcev oziroma član združenja pridelovalcev na zahtevo organizacije pridelovalcev, katerega član je, ali združenja pridelovalcev, katerega član je, organizacije za kontrolo ali pristojnih inšpekcij dati na vpogled.
25. člen
(posredovanje podatkov o članih organizacije
pridelovalcev ali združenja pridelovalcev)
Organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev
posreduje organizaciji za kontrolo in pristojnim inšpekcijam podatke o članih organizacije pridelovalcev iz drugega
odstavka 11. člena tega pravilnika, ki jih potrebujejo za
izvajanje nalog, ki so v njihovi pristojnosti.
26. člen
(postopek izvajanja notranje kontrole)
Organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev,
v primeru da izpolnjuje pogoje iz 22. člena tega pravilnika
in je prijavljena pri organizaciji za kontrolo za pridobitev
certifikata iz 28. člena tega pravilnika, izvaja notranjo kontrolo.
Organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev
pri izvajanju notranje kontrole ugotavlja, ali so izpolnjene
zahteve, predpisane s tem pravilnikom oziroma tehnološkimi navodili. Organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev lahko postopke pri posameznem kontrolnem pregledu in število nadaljnjih kontrolnih pregledov prilagodi
glede na ugotovitve pri posameznem kontrolnem pregledu.
Organizacija pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev izvaja terenske kontrolne pregled(-e) v vinogradih,
ki jih obdeluje član organizacije pridelovalcev v času rastne
sezone, lahko pa izvede tudi dodatni kontrolni pregled
izven rastne sezone, če presodi, da je takšen pregled
upravičen.
Kontrolni pregled sestoji tudi iz pregleda evidenc in
dokumentacije iz 24. člena tega pravilnika.
Izvajalec notranje kontrole pri organizaciji pridelovalcev ali združenju pridelovalcev sestavi zapisnik o vsakem
opravljenem kontrolnem pregledu, ki vsebuje opis ukrepov, ki jih določi članu organizacije pridelovalcev ali združenja pridelovalcev. Zapisnik podpiše tudi član organizacije pridelovalcev ali združenja pridelovalcev in se s podpisom zaveže, da bo poskrbel za izvedbo ukrepov, potrebnih
za zagotovitev upoštevanja določb tega pravilnika oziroma
tehnoloških navodil. Izvajalec notranje kontrole pri organizaciji pridelovalcev ali združenju pridelovalcev izda zapisnik v dveh izvodih, od katerih prejme en izvod član organizacije pridelovalcev ali združenja pridelovalcev. V primeru,
da posamezen član organizacije pridelovalcev oziroma član
združenja pridelovalcev ne upošteva določb tega pravilnika
oziroma ne izvede potrebnih ukrepov, ga organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev izloči iz organizacije
pridelovalcev ali združenja pridelovalcev.
Organizacija pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev poskrbi, da se pri terenskih kontrolnih pregledih
oziroma pri pregledih v skladiščnih prostorih odvzame vzorce za analizo na prisotnost FFS pri najmanj 5% članov
pridelovalcev ali združenja pridelovalcev in jih pošlje v testiranje imenovanim preskusnim laboratorijem. Pri vzorčenju
mora biti navzoč član organizacije pridelovalcev oziroma
združenja pridelovalcev ali njegov pooblaščenec. Izvajalec
notranje kontrole pri organizaciji pridelovalcev ali združe-
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nju pridelovalcev poskrbi, da se sestavi zapisnik o odvzetem vzorcu, ki ga podpiše tudi član organizacije pridelovalcev oziroma združenja pridelovalcev ali njegov pooblaščenec. Imenovani preskusni laboratorij opravi analizo in izda
analizni izvid organizaciji pridelovalcev oziroma združenju
pridelovalcev v razumnem roku.
Organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev
poskrbi, da se izvajajo postopki pri analiziranju prisotnosti
FFS v skladu s predpisi o monitoringu pesticidov v živilih in
kmetijskih proizvodih ter predpisi o mejnih vrednostih pesticidov v oziroma na rastlinah oziroma živilih rastlinskega
izvora.
Organizacija pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev obvešča organizacijo za kontrolo o morebitnih preseženih mejnih vrednostih pesticidov v grozdju in vinu.
Kadar član organizacije pridelovalcev oziroma član
združenja pridelovalcev ne izpolnjuje določb iz 3., 4, 5.,
6., 7. in 24. člena tega pravilnika in petega odstavka tega
člena, ga organizacija pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev izloči iz notranje kontrole.
Organizacija pridelovalcev poskrbi, da izločenemu članu organizacije pridelovalcev oziroma članu združenja pridelovalcev onemogoči označevanje grozdja in vina, pridelanega v letu izločitve, iz 35. člena tega pravilnika. Podatek
o izločenih članih organizacije pridelovalcev oziroma združenja pridelovalcev posreduje organizacija pridelovalcev
najkasneje v roku 8 dni od izločitve Uradu RS za priznavanje označb, pristojnim inšpekcijam in organizaciji za kontrolo istočasno.
Organizacija pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev po končani notranji kontroli obvesti organizacijo za
kontrolo in pristojne inšpekcije in jim posreduje podatke,
ki jih le-te zahtevajo.
27. člen
(postopek pregleda ustreznosti notranje kontrole znotraj
organizacije pridelovalcev ali združenja pridelovalcev)
Organizacija za kontrolo najmanj enkrat letno pregleda ali je sistem notranje kontrole organizacije pridelovalcev
ali združenja pridelovalcev ustrezen, s preveritvijo postopkov notranje kontrole oziroma ali so pogoji iz 22. člena
tega pravilnika v celoti izpolnjeni.
Organizacija za kontrolo v primeru manjših pomanjkljivosti v postopkih notranje kontrole odredi organizaciji pridelovalcev ali združenju pridelovalcev ukrepe, ki jih mora
izvesti, da zadosti kriterijem sistema kakovosti.
Organizacija za kontrolo vsako leto po metodologiji,
ki jo določi ministrstvo, izbere člane organizacije pridelovalcev in člane združenja pridelovalcev, pri katerih izvede
terenske kontrolne preglede iz 14. člena tega pravilnika in
sestavi zapisnik o opravljenem kontrolnem pregledu iz 15.
člena tega pravilnika ter po lastni presoji odvzame vzorce
za analizo iz 16. člena tega pravilnika.
28. člen
(izdaja certifikata)
Organizacija za kontrolo izda organizaciji pridelovalcev oziroma združenju pridelovalcev certifikat, če v postopku iz prejšnjega člena ugotovi, da je bila notranja kontrola iz 26. člena tega pravilnika ustrezna.
Certifikat velja za grozdje in vino, ki je bilo pridelano v
letu izdaje certifikata in je prijavljeno v registru.
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Certifikat vsebuje naslednje podatke: ime oziroma naziv organizacije za kontrolo, naziv in naslov organizacije
pridelovalcev ali združenja pridelovalcev, ime in priimek
oziroma naziv in naslov članov organizacije pridelovalcev
ali združenja pridelovalcev, ki so bili pozitivno ocenjeni v
postopku notranje kontrole iz 26. člena tega pravilnika,
številke vpisa članov organizacije pridelovalcev ali združenja pridelovalcev v register, številke vinogradov iz registra,
vrsto grozdja in vina ter datum izdaje certifikata.
29. člen
(razveljavitev certifikata)
V primeru, da bodisi organizacija za kontrolo bodisi
pristojne inšpekcije v naknadnih postopkih, predvsem po
analizi vzorcev na prisotnost FFS, ugotovijo neučinkovitost
notranje kontrole iz 26. člena tega pravilnika oziroma neizvajanje ukrepov posameznega člana organizacije pridelovalcev oziroma združenja pridelovalcev, ki jih je organizacija pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev odredilo v
postopku notranje kontrole v skladu s petim odstavkom
26. člena tega pravilnika in je organizacija za kontrolo
certifikat že izdala, organizacija za kontrolo certifikat razveljavi.
O razveljavitvi certifikata organizacija za kontrolo takoj
obvesti Urad RS za priznavanje označb, pristojne inšpekcije in Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Z razveljavitvijo certifikata organizacija pridelovalcev
in člani organizacije pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev in člani združenja pridelovalcev izgubijo pravico
do označevanja grozdja in vina, pridelanega v letu razveljavitve, iz 35. člena tega pravilnika. Urad RS za priznavanje
označb organizacijo pridelovalcev in člane organizacije pridelovalcev oziroma združenje pridelovalcev in člane združenja pridelovalcev izbriše iz evidence pridelovalcev integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
30. člen
(zavrnitev izdaje certifikata)
Če organizacija pridelovalcev ali združenje pridelovalcev ne izpolnjuje določb iz 22., 24., 25. in 26. člena tega
pravilnika, mu organizacija za kontrolo ne izda certifikata in
o tem obvesti Urad RS za priznavanje označb.
31. člen
(dvoletna zaporedna razveljavitev ali zavrnitev izdaje
certifikata)
V primeru, da se članu organizacije pridelovalcev ali
članu združenja pridelovalcev v dveh zaporednih letih razveljavi certifikat v skladu z 29. členom tega pravilnika ali
zavrne izdaja certifikata v skladu s prejšnjim členom, ga
organizacija za kontrolo lahko sprejme v notranjo kontrolo
iz 23. člena tega pravilnika le na podlagi dovoljenja ministrstva.
32. člen
(vodenje in posredovanje evidenc organizacij
pridelovalcev integrirano pridelanega grozdja in vina)
Organizacija za kontrolo vodi evidenco organizacij
pridelovalcev, katerim je v tekočem letu izdala certifikat iz
28. člena tega pravilnika in te evidence takoj po izdaji
certifikatov posreduje Uradu RS za priznavanje označb.
Evidence pridelovalcev integrirano pridelanega grozdja in
vina morajo poleg podatkov iz drugega odstavka 11. čle-
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na tega pravilnika vsebovati tudi podatke o številkah vinogradov iz registra, o vrstah in količinah pridelanega grozdja in vina, ki so navedene tudi na certifikatu iz 17. člena
tega pravilnika.
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33. člen
(dostop do registra)
Ministrstvo organizaciji za kontrolo omogoči dostop
do registra, ki se vodi v skladu s predpisi o registru.
Organizacija za kontrolo zagotovi, da podatke iz registra uporablja izključno za potrebe kontrole v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Integrirano pridelano grozdje in vino mora poleg
spremnih dokumentov v skladu s predpisi o vinu v prometu
spremljati certifikat, ki zagotavlja sledljivost. Za integrirano
pridelano vino, ki je originalno polnjeno (predpakirano) ali
ustekleničeno, se šteje, da ga spremlja certifikat, v kolikor
so na predpisanih etiketah v skladu s predpisom o označevanju vina navedeni tudi ime oziroma naziv organizacije za
kontrolo. Za neoriginalno polnjeno integrirano pridelano
vino, se šteje, da ga spremlja certifikat, v kolikor je na
spremnih dokumentih v skladu s predpisi o vinu, ki spremljajo vino v prometu, označeno ime oziroma naziv organizacije za kontrolo. Navedba imena oziroma naziva organizacije za kontrolo je lahko v obliki kratice.
Nadzor nad označevanjem integrirano pridelanega
grozdja in vina v prometu izvaja Inšpektorat RS za kontrolo
kakovosti.

VII. NADZOR NAD ORGANIZACIJAMI ZA KONTROLO

IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

34. člen
(nadzor nad organizacijami za kontrolo)
Nadzor nad organizacijami za kontrolo oziroma postopki integrirane pridelave grozdja in vina izvaja kmetijska
inšpekcija Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Nadzor nad integrirano pridelanim grozdjem in vinom v pridelavi, predelavi in prometu pa opravlja
Inšpektorat RS za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov
in živil. Organizacija za kontrolo nudi pristojnemu inšpektorju potrebne informacije, ki jih potrebuje za nadzor.

37. člen
(prehodna določba)
Za leto pridelave 2002 se uporabljajo smernice za
integrirano pridelavo grozdja in vina za leto 2002 in so na
vpogled na ministrstvu.
Do imenovanja organizacije za kontrolo iz 11. člena
tega pravilnika opravlja naloge organizacije za kontrolo poslovna skupnost za vinogradništvo in vinarstvo, d.o.o., Celje.
Določba iz 3. člena tega pravilnika se začne uporabljati 1. januarja 2003.
Strokovno delovno skupino iz 8. člena tega pravilnika
in revizijsko delovno skupino iz 9. člena tega pravilnika
imenuje minister najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi
tega pravilnika.
Ne glede na tretji odstavek 12. člena tega pravilnika
za leto pridelave 2003 organizacija za kontrolo izvede kontrolne preglede pri najmanj 30% naključno izbranih pridelovalcih (izmed teh pri najmanj 5% naključno izbranih pridelovalcih vzame vzorce na analizo FFS iz 16. člena tega
pravilnika).
Ne glede na tretji odstavek 12. člena tega pravilnika
za leto pridelave 2004 organizacija za kontrolo izvede kontrolne preglede pri najmanj 50% pridelovalcev (izmed tega
se pri najmanj 5% naključno izbranih pridelovalcih vzame
vzorce na analizo FFS iz 16. člena tega pravilnika).
Določbe od 22. do 32. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati 1. januarja 2005.

VI. DOSTOP DO REGISTRA PRIDELOVALCEV GROZDJA
IN VINA

VIII. OZNAČEVANJE IN PROMET INTEGRIRANO
PRIDELANEGA GROZDJA IN VINA
35. člen
(označevanje integrirano pridelanega grozdja in vina)
Pridelovalec ali organizacija pridelovalcev oziroma
združenje pridelovalcev se s pridobitvijo certifikata iz
17. člena oziroma 28. člena tega pravilnika vpiše v zbirno
evidenco pridelovalcev integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki se vodi v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, pri Uradu RS za priznavanje označb.
Pridelovalec, organizacija pridelovalcev ali združenje
pridelovalcev s pridobitvijo certifikata iz 17. člena oziroma
28. člena tega pravilnika pridobi pravico do uporabe znaka
‘integriran’, ki ga na podlagi vloge pridelovalca, organizacije pridelovalcev ali združenja pridelovalcev podeli Urad RS
za priznavanje označb.
36. člen
(promet integrirano pridelanega grozdja in vina in
zagotavljanje sledljivosti)
Integrirano pridelano grozdje in vino je v prometu
označeno v skladu s prejšnjim členom.
Sledljivost pomeni, da je mogoče kadarkoli ugotoviti
izvor in način pridelave integrirano pridelanega grozdja in
vina. Sledljivost mora zagotavljati pridelovalec, organizacija pridelovalcev oziroma člani organizacije pridelovalcev in
vse druge fizične in pravne osebe, ki so udeležene v prometu integrirano pridelanega grozdja oziroma vina.

38. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-136/01
Ljubljana, dne 5. julija 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati organizacije za
kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov
oziroma živil

Na podlagi prvega odstavka 66. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo
integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil
1. člen
(javni razpis in odločba o imenovanju organizacij
za kontrolo)
Kontrolo nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov
oziroma živil in izdajanje certifikatov v skladu s predpisi, ki
urejajo integrirane kmetijske pridelke oziroma živila lahko
izvajajo organizacije za kontrolo, ki so pravne osebe in jih z
odločbo imenuje minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi javnega
razpisa.
Odločba o imenovanju se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. člen
(sklenitev pogodb)
Minister lahko imenuje eno ali več organizacij za opravljanje kontrole nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil in z njimi sklene pogodbe, s katerimi se
uredijo medsebojna razmerja.
Če organizacija za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil preneha izpolnjevati pogoje iz 3. člena
tega pravilnika ali če ne opravlja nalog, določenih s predpisi,
ki urejajo integrirano pridelavo, minister odločbo o imenovanju organizacije za kontrolo iz drugega odstavka 1. člena
tega pravilnika razveljavi.
3. člen
(tehnični in organizacijski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
organizacije za kontrolo)
Organizacija za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil mora izpolnjevati naslednje tehnične in
organizacijske pogoje:
1. imeti mora akreditacijsko listino akreditacijske službe o usklajenosti s splošnimi kriteriji za kontrolo nad pridelavo integriranih pridelkov oziroma živil, določenih v standardu
SIST EN 45011, ki je dostopen pri Slovenskem inštitutu za
standardizacijo;
2. imeti mora izdelan poslovnik kakovosti;
3. imeti mora jasne in podrobno razdelane kontrolne
točke in kriterije pri ocenjevanju pred izdajo certifikata vključno s sankcijami;
4. imeti mora vzpostavljen sistem reševanja pritožb v
skladu s standardom iz prve točke tega člena;
5. biti mora tehnično usposobljena za opravljanje kontrole nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma
živil ter zagotoviti postopek vzorčenja pri jemanju vzorcev na
analizo fitofarmacevtskih sredstev v skladu z navodili ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo);
6. biti mora neodvisna in nepristranska pri izdaji certifikatov;
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7. imeti mora v delovnem ali v pogodbenem razmerju
najmanj eno osebo, ki ima univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo kmetijske ali živilske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj v kmetijski ali živilski stroki ter mora skrbeti za
stalno strokovno izobraževanje zaposlenih, ki se določi v
pogodbi iz prejšnjega člena;
8. organizacija za kontrolo, ki izvaja kontrolo integrirane pridelave grozdja in vina v skladu s pravilnikom, ki ureja
integrirano pridelavo grozdja in vina ima tehnično možnost
priključitve na aplikacijo registra pridelovalcev grozdja in
vina, ki ga vodi ministrstvo;
9. organizacija za kontrolo integrirano pridelanega sadja, ki izvaja kontrolo v skladu s pravilnikom, ki ureja integrirano pridelavo sadja ima tehnično možnost priključitve na
aplikacijo registra pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih, ki ga vodi ministrstvo;
10. ima sprejete notranje akte, ki zagotavljajo varstvo
zaupnosti podatkov v skladu s predpisi o varovanju osebnih
podatkov.
4. člen
(prehodni določbi)
Ne glede na določbe drugega odstavka 2. člena in
prejšnjega člena tega pravilnika se do 1. januarja 2005
šteje, da pravne ali fizične osebe izpolnjujejo pogoje za
imenovanje organizacije za kontrolo integriranih kmetijskih
pridelkov oziroma živil tudi, če ne izpolnjujejo pogoja iz
1. točke prejšnjega člena.
Ne glede na določbo 5. točke prejšnjega člena organizacija za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma
živil po uveljavitvi predpisov o postopku vzorčenja zagotovi
postopek vzorčenja v skladu s temi predpisi.
5. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-01-38/01
Ljubljana, dne 9. julija 2002.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

3054.

Pravilnik o začimbah, začimbnih ekstraktih in
začimbnih mešanicah

Na podlagi drugega odstavka 37. člena in drugega
odstavka 64. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
54/00) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v
soglasju z ministrom za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o začimbah, začimbnih ekstraktih
in začimbnih mešanicah

Uradni list Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa sestavine, vsebnost in minimalne
pogoje za ohranjanje in doseganje kakovosti, ki jih morajo v
prometu izpolnjevati začimbe, začimbni ekstrakti in začimbne mešanice (v nadaljnjem besedilu: izdelki), ki se uporabljajo v živilih, ter njihovo označevanje, vzorčenje in analizne
metode.
2. člen
Posamezni izrazi za potrebe tega pravilnika pomenijo:
– začimba je proizvod rastlinskega izvora značilnega
vonja in okusa, ki se dodaja živilom, da bi dosegli želene
organoleptične lastnosti, kot so: ustrezen vonj, okus in izgled;
– začimbni ekstrakt je proizvod, ki je z različnimi postopki ekstrakcije aromatičnih snovi in drugih topnih snovi,
pridobljen iz začimbnih rastlin ali njihovih delov, iz katerih so
izparjena ekstrakcijska topila;
– aditiv je snov, ki se običajno ne uporablja oziroma ne
uživa kot živilo in ne predstavlja običajne tipične sestavine
živila, ne glede na hranilno vrednost, se pa namensko dodaja živilu iz tehnoloških oziroma organoleptičnih razlogov v
proizvodnji, pri pakiranju, transportu ali skladiščenju ter ima
neposredne ali posredne učinke na živilo, tako da postane
sestavina živila;
– promet je skladiščenje, trgovina na debelo in drobno, vključno s skladiščenjem in transportom, razstavljanje
z namenom prodaje, ponudba z namenom prodaje in vsaka
prepustitev, dobava ali prenos tretjemu proti plačilu ali brez
plačila;
– predpakirani izdelek je izdelek, ki je vnaprej pakiran v
odsotnosti kupca tako, da njegove vsebine ni mogoče spremeniti, ne da bi s tem embalažo poškodovali oziroma odprli.
3. člen
Predpakirani izdelki morajo biti označeni v skladu s tem
pravilnikom in predpisom, ki ureja splošno označevanje živil.
Izdelki, ki niso predpakirani, morajo biti v prometu
označeni z imenom izdelka, imenom oziroma firmo in naslovom oziroma sedežem proizvajalca ter z označbo države, v
kateri je bil izdelek pridelan.
4. člen
V postopku pridelave in proizvodnje izdelkov se lahko,
glede na tehnološko upravičenost, uporabljajo aditivi, v skladu s predpisom, ki ureja aditive za živila ter ekstrakcijska
topila v skladu s predpisom, ki ureja ekstrakcijska topila.
5. člen
Negativno odstopanje neto količine od nazivne neto
količine predpakiranega izdelka ter oznaka neto nazivne
količine morata biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke.
II. POSEBNE DOLOČBE
A) Začimbe
6. člen
Kot začimbe se uporabljajo aromatični deli začimbnih
rastlin (koren, list, skorja, cvet, pestič, cvetni popek, plod,
seme idr.) in so lahko v kosu, zrnu, stroku, rezane ali mlete.
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Ta pravilnik velja za naslednje začimbne rastline:
1. Janež (Pimpinella anisum L.);
2. Beli poper (Piper nigrum L.);
3. Črni poper (Piper nigrum L.);
4. Zeleni poper (Piper nigrum L.);
5. Bazilika (Ocimum basilicum L.);
6. Zelena (Apium graveolens L.);
7. Cimet (Cinnamomum zeylanicum Blume in Cinnamomum aromaticum C.G. Ness);
8. Čili (Capsicum frutescens L.);
9. Šetraj (Satureia hortensis L.);
10. Sivka (Lavandula spica L.);
11. Ingver (Zingiber officinale Roscoe);
12. Pehtran (Artemisia dracunculus L.);
13. Kolmež (Acorus calamus L.);
14. Isiot (Curcuma zedoariae Rosc.);
15. Nageljnove žbice (klinčki) (Eugenia caryophyllus
C. Sprengel);
16. Kumina (Carum carvi L.);
17. Koriander (Coriandrum sativum L.);
18. Kardamom (Elettaria cardamomum L. Maton var.
miniscula Burkill);
19. Kadulja (Žajbelj) (Salvia officinalis L.);
20. Brinove jagode (Juniperus communis L.);
21. Kurkuma (Curcuma longa L.);
22. Kumin (Cuminum cyminum L.);
23. Lovor (Laurus nobilis L.);
24. Česen (Allium sativum L.);
25. Čebula (Allium cepa L.);
26. Majaron (Majorana hortensis Moench syn. Origanum majorana L.);
27. Koper (Anethum graveolens L.);
28. Koromač (Foeniculum vulgare P. Miller);
29. Muškatni orešček (Myristica fragrans Houttuyn);
30. Papuanski muškatni orešček (Myristica argentea
L.);
31. Muškatni cvet (Myristica fragrans Houtt., Myristica
argentea L.);
32. Poprova meta (Mentha piperita L.);
33. Piment (Pimenta officinalis Berg);
34. Peteršilj (Petroselinum crispum P.Miller, Nyman ex
A.W.Hill);
35. Rožmarin (Rosmarinus officinalis L.);
36. Grško seno (Trigonella foenum graecum L.);
37. Luštrek (Levisticum officinale Koch);
38. Bela gorčica (Sinapis alba L.);
39. Črna gorčica (Brassica nigra L., W.D.J. Koch);
40. Žafran (Crocus sativus L.);
41. Žafranika (Barvilni rumenik) (Carthamus tinctorius L.);
42. Timijan (Thymus vulgaris L.);
43. Vanilija (Vanilla fragrans – Salisburi Ames syn. vanilla planifolia Andrews);
44. Origano (Origanum vulgare L.);
45. Zvezdasti janež (Illicium verum J.D.Hooker);
46. Začimbna mleta paprika (Capsicum annum L.).
Za začimbe, ki jih ta pravilnik ne ureja, velja standard
SIST ISO 676, ki je dosegljiv pri Slovenskem inštitutu za
standardizacijo. Za začimbe, ki niso obravnavane niti v navedenem standardu, mora proizvajalec določiti interne kakovostne zahteve.
7. člen
Začimbe morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da iz njih niso ekstrahirane oziroma jim niso dodane
aromatične snovi;
– da ne vsebujejo primesi ali odpadkov začimb, iz katerih so ekstrahirane aromatične snovi;
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– da jim niso dodana sredstva za povečanje mase;
– da izpolnjujejo druge pogoje, ki jih določa ta pravilnik
za posamezne vrste začimb.
B) Začimbni ekstrakti
8. člen
Začimbni ekstrakti se izdelujejo iz začimbnih rastlin,
določenih v 6. členu tega pravilnika, v skladu s predpisom,
ki ureja arome, in predpisom, ki ureja ekstrakcijska topila.
9. člen
Začimbni ekstrakti so lahko v prometu kot:
– koncentrati začimbnih ekstraktov – oleoresini;
– raztopine začimbnih ekstraktov;
– začimbni ekstrakti, naneseni na ustrezne nosilce ali
pomešani z ustreznimi nosilci v skladu z določbami predpisa, ki ureja arome.
C) Začimbne mešanice
10. člen
Za začimbno mešanico po tem pravilniku se štejejo
izdelki, pridobljeni z mešanjem dveh ali več začimb, dveh ali
več začimbnih ekstraktov, začimb z začimbnimi ekstrakti, z
dodano soljo oziroma drugimi živili ter aditivi.
Začimbna sol (česnova sol, zeliščna sol ipd.) je mešanica soli in začimb, katere osnova je sol.
III. LASTNOSTI IN POGOJI, KI JIH MORAJO
IZPOLNJEVATI IZDELKI V PROMETU
1. Janež
11. člen
Janež po tem pravilniku je posušen zrel plod janeža
(Pimpinella anisum L.). Janež, v zrnu ali mlet, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 12% vode;
– da ne vsebuje več kot 10% celotnega pepela in ne
več kot 3% pepela, netopnega v kislini;
– da ne vsebuje več kot 2% tujih primesi;
– da janež v zrnu vsebuje najmanj 1ml janeževega eteričnega olja v 100 g izdelka, mleti pa najmanj 0,8 ml.
12. člen
Janežev oleoresin po tem pravilniku je začimbni ekstrakt, pridobljen z ekstrakcijo aromatičnih snovi iz listov
janeža (Pimpinella anisum L.), ki mora vsebovati najmanj 2
ml janeževega eteričnega olja v 100 g izdelka.
2. Beli poper
13. člen
Beli poper po tem pravilniku je posušen, posebno obdelan zrel plod popra (Piper nigrum L.). Beli poper, v zrnu ali
mlet, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 15% vode;
– da ne vsebuje več kot 4% celotnega pepela, mleti
beli poper pa ne več kot 6% surovih vlaken;
– da ne vsebuje več kot 2% organskih primesi in ne
več kot 0,2% mineralnih primesi;
– da vsebuje najmanj 4% piperina;
– da beli poper v zrnu vsebuje najmanj 1 ml poprovega
eteričnega olja v 100 g izdelka, mleti pa najmanj 0,7 ml.
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3. Črni poper
14. člen
Črni poper po tem pravilniku je posušen, nedozorel cel
plod popra (Piper nigrum L.). Črni poper, v zrnu ali mlet,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 14% vode;
– da ne vsebuje več kot 7% celotnega pepela in ne več
kot 17,5% surovih vlaken;
– da ne vsebuje več kot 2% organskih primesi in ne
več kot 0,4% mineralnih primesi;
– da vsebuje najmanj 4% piperina;
– da črni poper v zrnu vsebuje najmanj 1,5 ml poprovega eteričnega olja v 100 g izdelka, mleti pa najmanj 0,7 ml.
15. člen
Oleoresin belega in črnega popra (Piper nigrum L.) po
tem pravilniku je koncentrat začimbnega ekstrakta, ki vsebuje hlapljive in nehlapljive ekstrakcijske poprove snovi in mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da vsebuje najmanj 8 ml poprovih eteričnih olj v
100 g izdelka;
– da vsebuje najmanj 25% piperina.
4. Zeleni poper
16. člen
Zeleni poper po tem pravilniku je posušen plod popra
(Piper nigrum L.), pridobljen s sušenjem svežih zelenih poprovih zrn. Po 20 minutnem kuhanju enega masnega deleža
zrn v desetih masnih deležih 1% raztopine NaCl, so dehidrirana zrna zelene barve in značilnega okusa ter vonja, brez
tujih priokusov po dimljenem in plesnivem.
Zeleni poper mora izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 8% vode;
– da ne vsebuje več kot 5% celotnega pepela, in ne
več kot 0,3% pepela, netopnega v kislini, računano glede
na suho snov.
5. Bazilika
17. člen
Bazilika po tem pravilniku je posušen nadzemni del
rastline bazilika (Ocimum basilicum L.), ki mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 12,5% vode;
– da ne vsebuje več kot 17% celotnega pepela in ne
več kot 2% pepela, netopnega v kislini;
– da vsebuje najmanj 0,3 ml bazilikinega eteričnega
olja v 100 g izdelka.
18. člen
Bazilikin oleoresin po tem pravilniku je začimbni ekstrakt aromatičnih (hlapljivih in nehlapljivih) snovi bazilike
(Ocimum basilicum L.), ki mora vsebovati najmanj 20 ml
bazilikinih eteričnih olj v 100 g izdelka.
6. Zelena (list, koren in seme)
19. člen
Zelena po tem pravilniku so posušeni listi zelene, koren zelene ali seme zelene (Apium graveolens L.).
List in koren zelene morata izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebujeta več kot 12% vode;
– da ne vsebujeta več kot 0,5% primesi rastlinskega
izvora.
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Seme zelene mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 10% vode;
– da ne vsebuje več kot 3% nečistoč.
20. člen
Zelenin oleoresin po tem pravilniku je začimbni ekstrakt, pridobljen z ekstrakcijo aromatičnih snovi iz listja
oziroma semena zelene (Apium graveolens L.), ki mora vsebovati najmanj 4 ml zeleninih eteričnih olj v 100 g izdelka.
7. Cimet
21. člen
Cimet po tem pravilniku je posušena skorja cimetovca
(Cinnamomum zeylanicum Blume in Cinnamomum aromaticum C.G.Ness). Cimet, v skorji ali mlet, mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 15% vode v skorji in ne več kot
14% vode v mleti obliki;
– da ne vsebuje več kot 6% celotnega pepela in ne več
kot 2% pepela, netopnega v kislini;
– da cimet v skorji vsebuje najmanj 1 ml cimetovega
eteričnega olja v 100 g izdelka, mleti pa najmanj 0,7 ml.
22. člen
Cimetov oleoresin po tem pravilniku je začimbni ekstrakt, pridobljen z ekstrakcijo aromatičnih snovi iz skorje
rastline Cinnamomum zeylanicum Blume, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da vsebuje najmanj 30 ml cimetovega eteričnega olja
v 100 g izdelka;
– da vsebuje najmanj 18% cimetovega aldehida.
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11. Ingver

26. člen
Ingver po tem pravilniku je posušen poganjek (rizom)
ingverja (Zingiber officinale Roscoe). Ingver, cel ali mlet,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 15% vode;
– da ne vsebuje več kot 8% celotnega pepela in ne več
kot 3% pepela, netopnega v kislini;
– da cel ingver vsebuje najmanj 1,5 ml ingverjevega
eteričnega olja v 100 g izdelka, mleti pa najmanj 0,7 ml.
27. člen
Ingverjev oleoresin po tem pravilniku je začimbni ekstrakt hlapljivih in nehlapljivih ingverjevih aromatičnih snovi,
sladkega in ostrega okusa, pridobljen z ekstraktom rizomov
rastline Zingiber officinale Roscoe, ki mora vsebovati najmanj 12 ml ingverjevega eteričnega olja v 100 g izdelka.
12. Pehtran
28. člen
Pehtran po tem pravilniku je posušen list ali vrh vejice
rastline pehtran (Artemisia dracunculus L). Pehtranov list,
cel ali drobljen, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 12% vode;
– da ne vsebuje več kot 12% celotnega pepela in ne
več kot 3% pepela, netopnega v kislini;
– da vsebuje najmanj 0,3 ml pehtranovega eteričnega
olja v 100 g izdelka;
– da ne vsebuje več kot 2% tujih primesi.
13. Kolmež

8. Čili
23. člen
Čili po tem pravilniku je posušen zrel plod tropske vrste
paprike (Capsicum frutescens L.). Čili, cel ali mlet, mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 11% vode;
– da ne vsebuje več kot 10% celotnega pepela in ne
več kot 1,6% pepela, netopnega v kislini;
– da vsebuje najmanj 0,1% celotnih kapsaicinoidov.

29. člen
Kolmež po tem pravilniku je posušen poganjek (rizom)
kolmeža (Acorus calamus L.). Kolmež, cel ali mlet, mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 14% vode;
– da ne vsebuje več kot 10% pepela;
– da vsebuje najmanj 1,5 ml kolmeževega eteričnega
olja v 100 g izdelka;
– da je poganjek kolmeža brez korenin in ne vsebuje
več kot 1% tujih primesi.

9. Šetraj
14. Isiot
24. člen
Šetraj po tem pravilniku je posušen nadzemni del rastline šetraj (Satureia hortensis L.), ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 13% vode;
– da ne vsebuje več kot 12% celotnega pepela in ne
več kot 1% pepela, netopnega v kislini.
10. Sivka
25. člen
Sivka po tem pravilniku je posušeni cvet ali popek sivke
(Lavandula spica L.), ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 11,5% vode;
– da ne vsebuje več kot 8% celotnega pepela in ne več
kot 2% pepela, netopnega v kislini;
– da vsebuje najmanj 0,6 ml sivkinega eteričnega olja v
100 g izdelka;
– da ne vsebuje več kot 2,5% drugih delov rastline in
ne več kot 2,5% tujih primesi.

30. člen
Isiot po tem pravilniku je posušen poganjek (rizom)
rastline isiot (Curcuma zedoariae Rosc.). Isiot, cel, v krhljih,
kolescih ali mlet, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 14% vode;
– da ne vsebuje več kot 8% celotnega pepela in ne več
kot 5% pepela, netopnega v kislini;
– da vsebuje najmanj 1 ml isiotovega eteričnega olja v
100 g izdelka.
15. Nageljnove žbice (klinčki)
31. člen
Nageljnove žbice (klinčki) po tem pravilniku so posušeni cvetni popki rastline (Eugenia caryophyllus C. Sprengel).
Nageljnove žbice (klinčki), v zrnu ali mlete, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da v zrnu ne vsebujejo več kot 12% vode, mlete pa
ne več kot 10% vode;
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– da ne vsebujejo več kot 8% celotnega pepela in ne
več kot 1% pepela, netopnega v kislini;
– da ne vsebujejo več kot 8% drugih delov rastline in
ne več kot 2% tujih primesi;
– da v zrnu vsebujejo najmanj 12,5 ml eteričnega olja
nageljnovih žbic v 100 g izdelka, mlete pa najmanj 10 ml.

38. člen
Kardamomov oleoresin po tem pravilniku je začimbni
ekstrakt, pridobljen z ekstrakcijo aromatičnih snovi iz plodov
rastline Elettaria cardamomum L. Maton var. miniscula Burkill, ki mora vsebovati najmanj 20 ml kardamomovega eteričnega olja v 100 g izdelka.

32. člen
Oleoresin nageljnovih žbic (klinčkov) po tem pravilniku
je začimbni ekstrakt, pridobljen z ekstrakcijo aromatičnih
snovi (hlapljivih in nehlapljivih) iz rastline Eugenia caryophyllus C. Sprengel, ki mora vsebovati najmanj 40 ml eteričnega
olja nageljnovih žbic (klinčkov) v 100 g izdelka.

19. Kadulja (žajbelj)

16. Kumina
33. člen
Kumina po tem pravilniku je posušen plod kumine (Carum carvi L.). Kumina, v zrnu ali mleta, mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 13% vode;
– da ne vsebuje več kot 9% celotnega pepela in ne več
kot 2% pepela, netopnega v kislini;
– da ne vsebuje več kot 2% primesi;
– kumina v zrnu mora vsebovati najmanj 1,5 ml kumininega eteričnega olja v 100 g izdelka, mleta pa najmanj
1,2 ml.
34. člen
Kuminin oleoresin po tem pravilniku je začimbni ekstrakt, pridobljen z ekstrakcijo aromatičnih snovi iz semena
rastline Carum carvi L., ki mora vsebovati najmanj 20 ml
kumininega eteričnega olja v 100 g izdelka.
17. Koriander
35. člen
Koriander po tem pravilniku je posušen zrel plod koriandra (Coriandrum sativum L.). Koriander, v zrnu ali mlet,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 12% vode;
– da ne vsebuje več kot 7% celotnega pepela in ne več
kot 2% pepela, netopnega v kislini;
– da ne vsebuje več kot 2% primesi rastlinskega izvora
in ne več kot 2% mineralnih primesi;
– koriander v zrnu mora vsebovati najmanj 0,5 ml koriandrovega eteričnega olja v 100g izdelka, preračunano na
suho snov, mleti pa najmanj 0,1 ml.
36. člen
Koriandrov oleoresin po tem pravilniku je začimbni ekstrakt, pridobljen z ekstrakcijo aromatičnih snovi iz semena
rastline Coriandrum sativum L., ki mora vsebovati najmanj
15 ml koriandrovega eteričnega olja v 100 g izdelka.
18. Kardamom
37. člen
Kardamom po tem pravilniku je posušen plod kardamoma (Elettaria cardamomum L., Maton var. miniscula Burkill). Kardamom, cel ali mlet, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da ne vsebuje več kot 13% vode;
– da ne vsebuje več kot 9,5% celotnega pepela;
– da cel kardamom vsebuje najmanj 2 ml kardamomovega eteričnega olja v 100 g izdelka, mleti pa najmanj 1 ml.

39. člen
Kadulja (žajbelj) po tem pravilniku je posušen osmukan
list ali vršički vejic kadulje (Salvia officinalis L.), ki mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 13% vode;
– da ne vsebuje več kot 12% celotnega pepela in ne
več kot 3% pepela, netopnega v kislini;
– da ne vsebuje več kot 4% drugih delov rastline in ne
več kot 2% tujih primesi;
– da vsebuje najmanj 1 ml kaduljinega eteričnega olja v
100 g izdelka.
40. člen
Kaduljin oleoresin po tem pravilniku je začimbni ekstrakt, pridobljen z ekstrakcijo aromatičnih snovi iz listov
rastline Salvia officinalis L., ki mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je v obliki temno zelene rahlo viskozne tekočine;
– da vsebuje najmanj 6% kaduljinih eteričnih olj.
20. Brinove jagode
41. člen
Brinove jagode po tem pravilniku so zreli in delno sušeni plodovi brina (Juniperus communis L.). Brinove jagode, v
zrnu ali mlete, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebujejo več kot 16% vode;
– da ne vsebujejo več kot 4% celotnega pepela in ne
več kot 1% pepela, netopnega v kislini;
– da ne vsebujejo več kot 2% tujih primesi;
– da vsebujejo najmanj 0,5% brinovega eteričnega olja.
21. Kurkuma
42. člen
Kurkuma po tem pravilniku je posušen poganjek (rizom) rastline kurkuma (Curcuma longa L.). Kurkuma, cela
ali mleta, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 12% vode;
– da ne vsebuje več kot 9% celotnega pepela v mleti
kurkumi, in ne več kot 4% pepela, netopnega v kislini;
– cela kurkuma mora vsebovati najmanj 2,5 ml eteričnega olja kurkume v 100 g izdelka, mleta pa najmanj 1 ml.
43. člen
Oleoresin kurkume po tem pravilniku je začimbni ekstrakt, pridobljen z ekstrakcijo aromatičnih snovi iz gomoljastega rizoma rastline Curcuma longa L., ki mora vsebovati
najmanj 500 barvnih enot kurkumina.
22. Kumin
44. člen
Kumin po tem pravilniku je posušen plod kumina (Cuminum cyminum L.). Kumin, v zrnu ali mlet, mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 13% vode;
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– da ne vsebuje več kot 15% celotnega pepela in ne
več kot 5% pepela, netopnega v kislini;
– kumin v zrnu mora vsebovati najmanj 1,5 ml kuminovega eteričnega olja v 100 g izdelka, mleti pa najmanj 1 ml.
23. Lovor (list)
45. člen
Lovor po tem pravilniku je posušeno listje lovorja (Laurus nobilis L.). Lovor, list ali mlet, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 12% vode;
– da ne vsebuje več kot 7% celotnega pepela in ne več
kot 2% pepela, netopnega v kislini;
– cel lovorjev list mora vsebovati najmanj 1 ml eteričnega olja lovorjevega lista v 100 g izdelka, mleti pa najmanj
0,6 ml;
– da ne vsebuje več kot 1% drugih delov lovorja in ne
več kot 1% ostalih primesi.
46. člen
Lovorjev oleoresin po tem pravilniku je začimbni ekstrakt, pridobljen z ekstrakcijo aromatičnih snovi iz lovorjevega lista (Laurus nobilis L.), ki mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je v obliki temnozelene tekočine, ki ima lahko tudi
pastozno konsistenco;
– da vsebuje najmanj 8% eteričnih olj lovorjevega lista.
24. Česen
47. člen
Česen po tem pravilniku je posušena in mleta glavica
česna (Allium sativumm L.). Česen, mlet ali različnih granulacij (v prahu ali grobo mlet), mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da česen v prahu ne vsebuje več kot 6% vode, grobo
mlet pa ne več kot 8% vode;
– da ne vsebuje več kot 8% celotnega pepela in ne več
kot 1% pepela, netopnega v kislini.
48. člen
Česnov ekstrakt po tem pravilniku je pridobljen z ekstrakcijo aromatičnih snovi iz česna (Allium sativum L.), ki
mora, ko se daje v promet, vsebovati najmanj 32 ml česnovih eteričnih olj v 100 g izdelka.
25. Čebula
49. člen
Mleta čebula po tem pravilniku je narezana, posušena
in mleta čebula (Allium cepa L.). Čebula, mleta ali različnih
granulacij (v prahu ali grobo mleta), mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da v prahu ne vsebuje več kot 6% vode, grobo mleta
pa ne več kot 8% vode;
– da ne vsebuje več kot 7% celotnega pepela in ne več
kot 1% pepela, netopnega v kislini.
50. člen
Čebulni ekstrakt je proizvod, pridobljen z ekstrakcijo
posušene ali sveže čebule (Allium cepa L.), ki mora vsebovati najmanj 40% suhe snovi.
Ekstrakt pražene čebule je proizvod, pridobljen z ekstrakcijo pražene čebule, ki mora vsebovati najmanj 60%
suhe snovi.
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26. Majaron

51. člen
Majaron po tem pravilniku je posušen osmukan list
majarona (Majorana hortensis Moench syn. Origanum majorana L.). Majaron, cel ali mlet, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da ne vsebuje več kot 12,5% vode;
– da ne vsebuje več kot 16% celotnega pepela in ne
več kot 4,5% pepela, netopnega v kislini;
– da ne vsebuje več kot 10% drobcev majaronovih
stebelc in pecljev;
– da list majarona vsebuje najmanj 0,7 ml majaronovega eteričnega olja v 100 g izdelka, mleti pa najmanj 0,5 ml.
52. člen
Majaronov oleoresin po tem pravilniku je začimbni ekstrakt, pridobljen z ekstrakcijo aromatičnih snovi iz rastline
majaron (Majorana hortensis Moench syn. Origanum majarona L.), ki mora vsebovati najmanj 5 ml majaronovega
eteričnega olja v 100 g izdelka.
27. Koper
53. člen
Koper po tem pravilniku je posušen zrel plod oziroma
posušen list kopra (Anethum graveolens L.). Koper v zrnu,
mlet ali v listu mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 12% vode;
– da ne vsebuje več kot 2% tujih primesi.
54. člen
Koprov oleoresin po tem pravilniku je začimbni ekstrakt, pridobljen z ekstrakcijo aromatičnih snovi iz plodu
kopra (Anethum graveolens L.), ki mora vsebovati najmanj
11 ml koprovega eteričnega olja v 100 g izdelka.
28. Koromač
55. člen
Koromač po tem pravilniku je posušen zrel plod koromača (Foeniculum vulgare P. Miller). Koromač, v zrnu ali
mlet, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 12% vode;
– da ne vsebuje več kot 10% celotnega pepela in ne
več kot 2,5% pepela, netopnega v kislini;
– da ne vsebuje več kot 2% tujih primesi;
– da koromač v zrnu vsebuje najmanj 1 ml koromačevega eteričnega olja v 100 g izdelka, mleti pa najmanj 0,8 ml.
56. člen
Koromačev oleoresin po tem pravilniku je začimbni
ekstrakt, pridobljen z ekstrakcijo aromatičnih snovi iz plodu
koromača (Foeniculum vulgare P. Miller), ki mora vsebovati
najmanj 8 ml eteričnega olja v 100 g izdelka.
29. Muškatni orešček
57. člen
Muškatni orešček po tem pravilniku je jedro semena
muškatovca (Myristica fragrans Houttuyn). Muškatni orešček, cel ali mlet, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 10% vode;
– da ne vsebuje več kot 5% celotnega pepela in ne več
kot 0,6% pepela, netopnega v kislini;
– da ne vsebuje več kot 0,5% drugih delov plodu muškatnega oreščka;
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– da cel vsebuje najmanj 5 ml eteričnega olja muškatnega oreščka v 100 g izdelka, mleti pa najmanj 3,6 ml.
Muškatni orešček se lahko beli z apnenim mlekom.
30. Papuanski muškatni orešček
58. člen
Papuanski muškatni orešček po tem pravilniku je jedro
semena muškatovca (Myristica argentea L.). Papuanski muškatni orešček, cel ali mlet, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 8% vode;
– da ne vsebuje več kot 5% celotnega pepela in ne več
kot 1% pepela, netopnega v kislini;
– da ne vsebuje več kot 0,5% drugih delov plodu papuanskega muškatnega oreščka;
– da cel vsebuje najmanj 3 ml eteričnega olja papuanskega muškatnega oreščka v 100 g izdelka, mleti pa najmanj 2 ml.
Papuanski muškatni orešček se lahko beli z apnenim
mlekom.
31. Muškatni cvet
59. člen
Muškatni cvet po tem pravilniku je posušen ovoj (arillus) semena vseh vrst muškatovca (Myristica fragrans Houtt., Myristica argentea L.). Muškatni cvet, cel ali mlet, mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 10% vode;
– da ne vsebuje več kot 5% celotnega pepela in ne več
kot 1% pepela, netopnega v kislini;
– da ne vsebuje več kot 2,5% drugih delov plodu muškatovca in ne več kot 0,5% tujih primesi;
– da vsebuje najmanj 2,3 ml eteričnega olja muškatovega cveta v 100 g izdelka.
60. člen
Muškatni oleoresin po tem pravilniku je začimbni ekstrakt, pridobljen z ekstrakcijo aromatičnih snovi iz muškatnega oreščka (Myristica fragrans Houtt.), ki mora vsebovati
najmanj 30 ml muškatnega eteričnega olja v 100 g izdelka.
Oleoresin muškatovega cveta je začimbni ekstrakt, pridobljen z ekstrakcijo aromatičnih snovi iz posušenega ovoja
(arillusa) semena muškatovca, ki mora vsebovati najmanj
25 ml eteričnega olja muškatovega cveta v 100 g izdelka.
32. Poprova meta
61. člen
Poprova meta po tem pravilniku je posušen list poprove
mete (Mentha piperita L.), ki mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da ne vsebuje več kot 14% vode;
– da ne vsebuje več kot 15% celotnega pepela in ne
več kot 2% pepela, netopnega v kislini;
– da ne vsebuje več kot 5% drugih delov poprove mete
in ne več kot 2% ostalih primesi;
– da vsebuje najmanj 0,8 ml eteričnega olja poprove
mete v 100 g izdelka.
33. Piment
62. člen
Piment po tem pravilniku je posušen plod pimentovca
(Pimenta officinalis Berg). Piment, v zrnu ali mlet, mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
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– da ne vsebuje več kot 12% vode;
– da ne vsebuje več kot 6% celotnega pepela in ne več
kot 1% pepela, netopnega v kislini;
– da ne vsebuje več kot 2% tujih primesi;
– da vsebuje najmanj 1 ml pimentovega eteričnega olja
v 100 g izdelka.
63. člen
Pimentov ekstrakt po tem pravilniku je začimbni ekstrakt, pridobljen z ekstrakcijo aromatičnih snovi iz plodov
rastline piment (Pimenta officinalis Berg), ki mora vsebovati
najmanj 30 ml pimentovega eteričnega olja v 100 g izdelka.
34. Peteršilj (list in koren)
64. člen
Peteršilj po tem pravilniku je posušen list peteršilja ali
koren rastline (Petroselinum crispum P. Miller, Nyman ex. A.
W. Hill), ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 12% vode;
– da ne vsebuje več kot 0,5% tujih primesi.
65. člen
Peteršiljev oleoresin po tem pravilniku je začimbni ekstrakt, pridobljen z ekstrakcijo aromatičnih snovi iz korena
oziroma lista peteršilja (Petroselinum crispum P. Miller, Nyman ex. A. W. Hill), ki mora vsebovati najmanj 6 ml peteršiljevega eteričnega olja v 100 g izdelka.
35. Rožmarin
66. člen
Rožmarin po tem pravilniku je posušen list ali vrh vejice
rožmarina (Rosmarinus officinalis L.). Rožmarin, cel ali mlet,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 12,5% vode;
– da ne vsebuje več kot 7% celotnega pepela in ne več
kot 2,5% pepela, netopnega v kislini;
– da ne vsebuje več kot 0,3% tujih primesi;
– da cel rožmarin vsebuje najmanj 1 ml rožmarinovega
eteričnega olja v 100 g izdelka, mleti pa najmanj 0,6 ml.
36. Grško seno
67. člen
Grško seno po tem pravilniku je posušeno seme rastline grško seno (Trigonella foenum graecum L.). Grško seno,
v zrnu ali mleto, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 12% vode;
– da ne vsebuje več kot 6% celotnega pepela in ne več
kot 2% pepela, netopnega v kislini;
– da ne vsebuje več kot 1% tujih primesi.
37. Luštrek
68. člen
Luštrek po tem pravilniku je posušen list (uporablja pa
se tudi koren) rastline luštrek (Levisticum officinale Koch), ki
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 12% vode;
– da ne vsebuje več kot 10% celotnega pepela;
– da ne vsebuje več kot 1% tujih primesi.
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38. Bela gorčica

43. Vanilija

69. člen
Bela gorčica po tem pravilniku je posušeno seme bele
gorčice (Sinapis alba L.). Bela gorčica, v zrnu ali mleta,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 14% vode;
– da ne vsebuje več kot 6% celotnega pepela in ne več
kot 1% pepela, netopnega v kislini;
– da ne vsebuje več kot 2% tujih primesi.

75. člen
Vanilija po tem pravilniku je nedozorel, fermentiran,
delno posušen plod tropske rastline vanilije (Vanilla fragrans
– Salisburi Ames ali Vanilla planifolia Andrews) in njenih
hibridov.
76. člen
Vanilijini plodovi (stroki) se razvrščajo po kakovosti v
I. in II. razred.

39. Črna gorčica
70. člen
Črna gorčica po tem pravilniku je posušeno seme črne
gorčice (Brassica nigra L., D.J. Koch). Črna gorčica, v zrnu
ali mleta, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 14% vode;
– da ne vsebuje več kot 6% celotnega pepela in ne več
kot 1% pepela, netopnega v kislini;
– da ne vsebuje več kot 2% tujih primesi;
– da vsebuje najmanj 0,3 ml eteričnega olja črne gorčice v 100 g izdelka.
40. Žafran
71. člen
Žafran po tem pravilniku je posušen cvetni pestič žafrana (Crocus sativus L.), ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 12,5% vode;
– da ne vsebuje več kot 8% celotnega pepela in ne več
kot 1,5% pepela, netopnega v kislini.
41. Žafranika (Barvilni rumenik)
72. člen
Žafranika (Barvilni rumenik) po tem pravilniku je posušen cvetni list divjega žafrana (Carthamustinctorius L.), ki
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 12,5% vode;
– da ne vsebuje več kot 15% celotnega pepela in ne
več kot 4% pepela, netopnega v kislini;
– da ne vsebuje več kot 2% tujih primesi.
42. Timijan
73. člen
Timijan (materina dušica) po tem pravilniku je posušen
osmukan list timijana (Thymus vulgaris L.). Timijan, cel ali
mlet, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 12,5% vode;
– da ne vsebuje več kot 14% celotnega pepela in ne
več kot 5% pepela, netopnega v kislini;
– da ne vsebuje več kot 10% delov timijanovih stebelc
in ne več kot 2% tujih primesi;
– da cel vsebuje najmanj 1 ml timijanovega eteričnega
olja v 100 g izdelka, mleti pa najmanj 0,5 ml.
74. člen
Timijanov oleoresin po tem pravilniku je začimbni ekstrakt, pridobljen z ekstrakcijo aromatičnih snovi iz rastline
timijan (Thymus vulgaris L.), ki mora vsebovati najmanj 30 ml
timijanovega eteričnega olja v 100 g izdelka.

77. člen
V I. razred so razvrščeni vanilijini plodovi (stroki), ki
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so celi in nepoškodovani;
– da ne vsebujejo več kot 35% vode;
– da vsebujejo najmanj 2% vanilina.
78. člen
V II. razred so razvrščeni vanilijini plodovi (stroki), ki
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so celi in nepoškodovani, razen zaraslih razpok,
ki ne smejo biti večje od polovice plodu;
– da ne vsebujejo več kot 30% vode;
– da vsebujejo najmanj 1% vanilina.
79. člen
Vanilija v prahu (mleta) je lahko v prometu samo kot
predpakiran izdelek.
44. Origano
80. člen
Origano (dobra misel) po tem pravilniku je posušen
osmukan list origana (Origanum vulgare L., Origanum vulgare var.creticum, Origanum heracleoticum L.). Origano, cel
ali rezan, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 12,5% vode;
– da ne vsebuje več kot 12% celotnega pepela;
– da ne vsebuje več kot 10% drugih origanovih delov in
ne več kot 0,5% tujih primesi;
– da vsebuje najmanj 1 ml origanovega eteričnega olja
v 100 g izdelka.
81. člen
Origanov oleoresin po tem pravilniku je začimbni ekstrakt, pridobljen z ekstrakcijo aromatičnih snovi iz listov
origana (Origanum vulgare L.), ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je v obliki temne rjavozelene pastozne tekočine;
– da vsebuje najmanj 10% origanovih eteričnih olj.
45. Zvezdasti janež
82. člen
Zvezdasti janež po tem pravilniku je posušen plod rastline zvezdasti janež (Illicium verum, Hooker), ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 12% vode;
– da ne vsebuje več kot 7% celotnega pepela in ne več
kot 2% pepela, netopnega v kislini;
– da vsebuje najmanj 5 ml eteričnega olja zvezdastega
janeža v 100 g izdelka.
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46. Začimbna mleta paprika

83. člen
Začimbna mleta paprika po tem pravilniku je proizvod,
pridobljen z mletjem zrelih plodov paprike (Capsicum annum I. var. longum, grossum, abreviatum, typicum itd.).
Meljeta se perikarp in seme.
Začimbna mleta paprika mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je značilno rdeča, rdeče oranžna, rdeče rjava ali
bledo rdeča;
– da je okus nepekoč, pekoč ali rahlo pekoč;
– da je vonj prijeten in značilen;
– da nima slabega okusa (npr. kiselkast, grenak, plesniv okus);
– da ne vsebuje mrčesa ali njegovih delov, drugih škodljivcev, nečistoč živalskega izvora, plesni ali drugih nečistoč,
vidnih s prostim očesom ali z desetkratnim povečanjem.
84. člen
Začimbna mleta paprika je:
– sladka;
– polpekoča;
– pekoča.
85. člen
Sladka začimbna mleta paprika mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je sladkega okusa s komaj zaznavnim pekočim
okusom;
– da ne vsebuje več kot 11% vode;
– da glede na suho snov ne vsebuje več kot 7,5%
pepela in ne več kot 0,55% pepela, netopnega v kislini;
– da vsebuje glede na suho snov največ 17% etrskega
ekstrakta;
– da vsebuje na 1 kg suhe snovi najmanj 2,5 g kapsantina;
– da vsebuje na 100 g suhe snovi največ 10 mg kapsaicina.
86. člen
Polpekoča začimbna mleta paprika mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je sladkega in rahlo pekočega okusa;
– da ne vsebuje več kot 11% vode;
– da glede na suho snov ne vsebuje več kot 7,5%
pepela in ne več kot 0,8% pepela, netopnega v kislini;
– da vsebuje glede na suho snov največ 17% etrskega
ekstrakta;
– da vsebuje na 1 kg suhe snovi najmanj 2 g kapsantina;
– da vsebuje na 100 g suhe snovi največ 20 mg kapsaicina.
87. člen
Pekoča začimbna mleta paprika mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pekočega, ostrega okusa;
– da ne vsebuje več kot 11% vode;
– da glede na suho snov ne vsebuje več kot 10%
pepela in ne več kot 1,6% pepela, netopnega v kislini;
– da vsebuje glede na suho snov največ 17% etrskega
ekstrakta;
– da vsebuje na 1 kg suhe snovi najmanj 1,5 g kapsantina;
– da vsebuje na 100 g suhe snovi več kot 20 mg
kapsaicina.
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88. člen
Začimbna mleta paprika je lahko v prometu samo kot
predpakiran izdelek.
89. člen
Ekstrakt paprike je proizvod, pridobljen z ekstrakcijo
mlete paprike, naravne barve in z osnovnimi začimbnimi
sestavinami, ki so raztopljene v naravnem olju paprike.
Ekstrakt paprike je dovoljeno izdelovati tudi kot mezgo.
90. člen
Ekstrakt paprike je lahko v prometu samo kot predpakiran izdelek, ki mora imeti označeno tudi vsebnost barvila
(naravnega kapsantina) in kapsaicina.
IV. VZORČENJE IN ANALIZNE METODE
91. člen
Za ugotavljanje predpisanih kriterijev kakovosti se lahko uporabljajo katerekoli preskušene in veljavne analizne
metode. V primeru spora so odločilni rezultati, pridobljeni z
metodami, v skladu z naslednjimi veljavnimi standardi:
SIST ISO 927

Začimbe – Določanje tujih primesi;

SIST ISO 928

Začimbe – Določanje celotnega pepela;

SIST ISO 930

Začimbe – Določanje v kislini netopnega
pepela;

SIST ISO 939

Začimbe – Določanje vlage – Metoda z
destilacijo;

SIST ISO 941

Začimbe – Določanje ekstrakta, topnega
v hladni vodi;

SIST ISO 948

Začimbe – Vzorčenje;

SIST ISO 1108

Začimbe – Določanje nehlapnega etrskega ekstrakta;

SIST ISO 1208

Začimbe – Določanje nečistoč;

SIST ISO 2825

Začimbe – Priprava mletega vzorca za
analizo;

SIST ISO 5564

Črni in beli poper, v zrnu ali mlet – Določanje piperina – Spektrofotometrijska metoda;

SIST ISO 5566

Kurkuma – Ugotavljanje sposobnosti obarvanja – Spektrofotometrijska metoda;

SIST ISO 6571

Začimbe in zelišča – Določanje eteričnega olja;

SIST ISO 7541

Mleta paprika (v prahu) – Določanje celotnih naravnih barvil;

SIST ISO 7543-1 Čiliji in čili oleoresini – Določanje celotnih
kapsaicinoidov – 1. del: Spektrometrijska
metoda;
SIST ISO 7543-2 Čiliji in čili oleoresini – Določanje celotnih
kapsaicinoidov – 2. del: Metoda s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti;
SIST ISO 11027 Poper in poper oleoresini – Določanje
piperina – Metoda s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti.
Standardi iz prejšnjega odstavka so dosegljivi pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
92. člen
Izdelki, ki so proizvedeni ter označeni v skladu z določbami pravilnika o začimbah, začimbnih ekstraktih in začimbnih mešanicah (Uradni list RS, št. 60/99 in 2/00), so
lahko v prometu do 31. decembra 2003.
93. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o začimbah, začimbnih ekstraktih in začimbnih mešanicah (Uradni list RS, št. 60/99 in 2/00).
94. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-42/01
Ljubljana, dne 20. junija 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

3055.

Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na
podlagi sklepa o razvrščanju zdravil na liste

Na podlagi določil 26. člena zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92,
13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 56/99 in 99/01), pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 3/98
– prečiščeno besedilo, 90/98, 6/99, 109/99, 61/00 in
64/00), sklepa o razvrščanju zdravil na liste (Uradni list RS,
št. 106/01 in 4/02) in sklepa o spremembi in dopolnitvi liste
zdravil na podlagi sklepa o razvrščanju zdravil na liste (Uradni
list RS, št. 24/02) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije na 11. seji dne 19. 6. 2002 sprejel

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi
sklepa o razvrščanju zdravil na liste
1. člen
Dopolni in spremeni se seznam zdravil, ki so razvrščena na pozitivno in vmesno listo. Ta seznam (prilogi 1 in 2) je
sestavni del tega sklepa.

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
ko da nanj soglasje minister za zdravje, in začne veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0202-11/3a-2002
Ljubljana, dne 19. junija 2002.
Predsednik
Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje
Slovenije
mag. Roman Matek l. r.

Minister za zdravje je dal soglasje k sklepu k spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o razvrščanju
zdravil na liste, ki jih je sprejel Upravni odbor Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije na 11. seji, dne 19. 6.
2002.
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PRILOGA 1
Seznam razvrstitev zdravil
ATC
delovna šifra

Ime zdravila
Nelastniško ime

Lista

Omejitve predpisovanja v breme OZZ

=D]GUDYOMHQMHOHGYLþQHRVWHRGLVWURILMH
hipoparatiroidizma inKLSRIRVIDWHPLþQHJD
rahitisa neodzivnega na vitamin D. Za
zdravljenje hude osteoporoze z zlomi po 70.
letu starosti – predpisovanje mora biti v skladu
s slovenskimi smernicami za zdravljenje
osteoporoze.
=D]GUDYOMHQMHOHGYLþQHRVWHRGLVWURILMH
KLSRSDUDWLURLGL]PDLQKLSRIRVIDWHPLþQHJD
rahitisa neodzivnega na vitamin D. Za
zdravljenje hude osteoporoze z zlomi po 70.
letu starosti – predpisovanje mora biti v skladu
s slovenskimi smernicami za zdravljenje
osteoporoze.

A11CC03
080721

ALPHA D3 0,25µg kapsula
50x0,25µg
alfakalcidol

V*

A11CC03
087025

ALPHA D3 1µg kapsula 50x1µg
alfakalcidol

V*

L02BG06
010960

$520$6,1REORåHQHWDEOHWH
30x25mg
eksemestan
$9$1',$PJILOPVNRREORåHQH
tablete 28x4mg
rosiglitazon

P

A10BG02
080136

R03AC04
019135

C02LA51
013692
M01AH01
022780
C04AD03
036536
N02AB03
008087
N02AB03
008109
N02AB03
007951
S01GX06
010758
C09AA02
028495
C09AA02
020109

BEROTEC N 100µg inhalacijska
raztopina pod tlakom 10ml za 200
odmerkov
fenoterol
BRINERDIN tablete 50x
rezerpin, dihidroergokristin in
klopamid
CELEBREX 200mg trde kapsule
20x200mg
celekoksib
DARTELIN tablete 20x400mg
pentoksifilin
DUROGESIC 25 µg/h transdermalni
REOLå[
fentanil
DUROGESIC 50 µg/h transdermalni
REOLå[
fentanil
DUROGESIC 100 µg/h
WUDQVGHUPDOQLREOLå[
fentanil
EMADINE 0,05% kapljice za oko,
raztopina 5ml
emedastin
ENAP tablete 2,5mg 90x
enalapril
ENAP tablete 5mg 90x
enalapril

P*

Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v
NRPELQDFLMLVSUHSDUDWRPVXOIRQLOVHþQLQHY
primeru kontraindikacij za metformin; samo na
osnovi izvida diabetologa.

P

V

V*

V*

P*

P*

P*

P

P
P

Za bolnike z revmatoidnim artritisom, ki nimajo
antiagregacijske terapije; samo po navodilu
revmatologa.
Samo na osnovi izvida internista DOLåLOQHJD
kirurga za motnje arterijskega obtoka udov z
QDQDSRUYH]DQRLVKHPLþQREROHþLQR VWDGLM,, 
=DODMãDQMHKXGHNURQLþQHEROHþLQHSUL
onkoloških bolnikih, kadar je zdravljenje s
SHURUDOQLPLRSLRLGLL]þUSDQRDOLQLPRåQR
=DODMãDQMHKXGHNURQLþQHEROHþLQHSUL
onkoloških bolnikih, kadar je zdravljenje s
SHURUDOQLPLRSLRLGLL]þUSDQRDOLQLPRåQR
=DODMãDQMHKXGHNURQLþQHEROHþLQHSUL
onkoloških bolnikih, kadar je zdravljenje s
SHURUDOQLPLRSLRLGLL]þUSDQRDOLQLPRåQR
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ATC
delovna šifra

C09AA02
028479
C09AA02
020087
C09AA02
028533
C09AA02
028509
B03XA01
074373
B03XA01
074330
B03XA01
074349
B03XA01
074365
B03XA01
075000
G03XC01
010227

B06AA02
020095
B06AA02
020060
S01BA07
002356
L01BB05
011045
L01BB05
011053
M05BA04
082937

M05BA04
015318
N05BA09
079286
H01AC01
096814

Ime zdravila
Nelastniško ime

ENAP tablete 10mg 90x
enalapril
ENAP tablete 20mg 90x
enalapril
ENAP H tablete 90x
enalapril, hidroklorotiazid
ENAP HL tablete 90x
enalapril, hidroklorotiazid
EPREX injekcije 6x10.000 ie/1ml
eritropoetin beta
EPREX injekcije 6x2.000 ie/0,5ml
eritropoetin beta
EPREX injekcije 6x3.000 ie/0,3ml
eritropoetin beta
EPREX injekcije 6x4.000 ie/0,4ml
eritropoetin beta
EPREX injekcijska brizga 6x1000
ie /0,5ml
eritropoetin beta
(9,67$ILOPVNRREORåHQDWDEOHWD
28x60mg
raloksifen
FIBROLAN dermal. prašek 1 stekl.
fibrinolizin in dezoksiribonukleaza
FIBROLAN mazilo 50g
fibrinolizin in dezoksiribonukleaza
FLAREX kapljice za oko,
suspenzija 5ml (0,1%)
fluorometolon
FLUDARA ORAL 10mg tablete 15x
fludarabinfosfat
FLUDARA ORAL 10mg tablete 20x
fludarabinfosfat
FOSAMAX tablete 28x 10mg
alendronska kislina

FOSAMAX enkrat tedensko tableta
4x70mg
alendronska kislina
FRISIUM 10 tableta 20x10mg
klobazam
GENOTROPIN 4 I.E. dvodelni
YORåHNVSUDãNRPLQWRSLORP
somatropin
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Omejitve predpisovanja v breme OZZ

P
P
P
P
P*
P*
P*
P*
P*

V*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
na obmRþQLHQRWL=DYRGD
Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
QDREPRþQLHQRWL=DYRGD
Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
QDREPRþQLHQRWL=DYRGD
Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
QDREPRþQLHQRWL=DYRGD
Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
QDREPRþQLHQRWL=DYRGD
Za zdravljenje bolnic s pomenopavzalno
osteoporozo. Predpisovanje mora biti v skladu
s slovenskimi smernicami za zdravljenje
osteoporoze.

N
N
P

P*
P*
V*

V*

Predpisovanje omejeno na hematologe in
onkologe.
Predpisovanje omejeno na hematologe in
onkologe.
Za zdravljenje primarne in sekundarne
osteoporoze. Predpisovanje mora biti v skladu
s slovenskimi smernicami za zdravljenje
osteoporoze.
Za zdravljenje primarne osteoporoze.
Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi
smernicami za zdravljenje osteoporoze.

P
P*

H01AC01
002321

GENOTROPIN 16 I.E. dvodelni
YORåHNVSUDãNRPLQ topilom
somatropin

P*

L01XX28
090050

GLIVEC 100mg trde kapsule
120x100mg
imatinib

P*

Omejitev predpisovanja na endokrinologe
3HGLDWULþQHLQ(QGRNULQRORãNHNOLQLNH=GUDYLOR
se sme izdati le na recept, ki je potrjen na OE
Zavoda.
Omejitev predpisovanja na endokrinologe
3HGLDWULþQHLQ(QGRNULQRORãNHNOLQLNH=GUDYLOR
se sme izdati le na recept, ki je potrjen na OE
Zavoda.
Predpisovanje omejeno na hematologe.
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ATC
delovna šifra

L01XX28
090042
GO3AA10
020117
H01AC01
095923

Ime zdravila
Nelastniško ime

GLIVEC 50mg trde kapsule
30x50mg
imatinib
+$5021(7REORåHQHWDEOHWH
gestoden, etinilestradiol
+80$7523(,(YORåHN
(0,25.i.e./0,04ml)
somatropin
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P*

P*

+80$7523(,(YORåHN
(0,5.i.e./0,04ml
somatropin

P*

N03AB52
037842
H02AB09
072095

HYDANPHEN kapsula 100x
fenitoin, kombinacije
HYDROCORTISON tableta
20x10mg
hidrokortizon
LEKOKLAR XL 500mg tablete s
SULUHMHQLPVSURãþDQMHP[PJ
klaritromicin
LINDRON tablete 28x10mg
alendronska kislina

N

M05BA04
016063

L01XX05
027960
H02AB01
076708
N07AA02
049808
H05BA01
093041

C10BA08
022144
C10BA08
022136
C10BA08
022128
B03XA01
003751
B03XA01
003700
B03XA01
003727

LITALIR kapsule 100x500mg
hidroksikarbamid
MEGACE tablete 100x160mg
megestrol
0(67,121REORåHQDWDEOHWD
20x60mg
piridostigmin
MIACALCIC NASAL 200 pršilo za
nos 2ml (2200 ie/1ml)
sintezni kalcitonin lososa

NEO- GYLURITMAL 100x20
prajmalin
NEO- GYLURITMAL 50x20mg
prajmalin
NEO-GYLURITMAL 20x20mg
prajmalin
NeoRecormon 10000 IE injekcijska
brizga 6x0,6ml
eritropoetin beta
NeoRecormon 2000 IE injekcijska
brizga 6x0,3ml
eritropoetin beta
NeoRecormon 5000 IE injekcijska
brizga 6x0,3ml
eritropoetin beta

Predpisovanje omejeno na hematologe.

P

H01AC01
095931

J01FA09
027227

Omejitve predpisovanja v breme OZZ

Omejitev predpisovanja na endokrinologe
3HGLDWULþQHLQ(QGRNULQRORãNHNOLQLNH=GUDYLOR
se sme izdati le na recept, ki je potrjen na OE
Zavoda.
Omejitev predpisovanja na endokrinologe
3HGLDWULþQHLQ(QGRNULQRORãNHNOLQLNH=GUDYLOR
se sme izdati le na recept, ki je potrjen na OE
Zavoda.

P

P

P*

Za zdravljenje primarne in sekundarne
osteoporoze. Predpisovanje mora biti v skladu
s slovenskimi smernicami za zdravljenje
osteoporoze.

P
P
P

V*

P*

Za zdravljenje Sudeckove distrofije in
Pagetove bolezni. Za zdravljenje hude
osteoporoze z zlomi v primeru kontraindikacij
za bisfosfonate in raloksifen – predpisovanje
mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za
zdravljenje osteoporoze.
Samo na osnovi izvida kardiologa.

P*

Samo na osnovi izvida kardiologa.

P*

Samo na osnovi izvida kardiologa.

P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
QDREPRþQLHQRWL=DYRGD

P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
QDREPRþQLHQRWL=DYRGD

P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
QDREPRþQLHQRWL=DYRGa.

Uradni list Republike Slovenije
ATC
delovna šifra

B03XA01
003689

Ime zdravila
Nelastniško ime

A10BX02
002623

NeoRecormon 500 IE injekcijska
brizga 6x0,3ml
eritropoetin beta
NeoRecormon 4000 IE napolnjene
injekcijske brizge 6x4000ie/0,3ml
eritropoetin beta
NeoRecormon 6000 IE napolnjene
injekcijske brizge 6x6000ie/0,3ml
eritropoetin beta
NeoRecormon 10000 I.E. prašek in
vehikel za raztopino za injiciranje v
YORåNX
eritropoetin beta
NeoRecormon 20000 I.E. prašek in
vehikel za raztopino za injiciranje v
YORåNX
eritropoetin beta
NeoRecormon 60000 IE prašek in
vehikel za raztopino za injiciranje v
YORåNX
eritropoetin beta
NIMOTOP tablete 30x30mg
nimodipin
NIMOTOP S tablete 100x30mg
nimodipin
NORDITROPIN PENSET 12
VWHNOHQLþNDVSUDãNRPLQMHNFLMVNL
YORåHNSRPOWRSLODWHUPHãDOQL
pribor
somatropin
NORDITROPIN PENSET 24
VWHNOHQLþNDVSUDãNRPLQMHNFLMVNL
YORåHNSRPOWRSLODWHUPHãDOQL
pribor
somatropin
NORDITROPIN SimpleXx
PJPOYORåHN]DLQMHNFLMVNR
pero NordiPen po 1,5ml raztopine
somatropin
NORDITROPIN SimpleXx
PJPOYORåHN]DLQMHNFLMVNR
pero NordiPen po 1,5ml raztopine
somatropin
NORDITROPIN SimpleXx
PJPOYORåHN]DLQMHNFLMVNR
pero NordiPen po 1,5ml raztopine
somatropin
NOVONORM tableta 90x0,5mg
repaglinid

A10BX02
002631

NOVONORM tableta 90x1mg
repaglinid

B03XA01
010510
B03XA01
010529
B03XA01
015016

B03XA01
015024

B03XA01
018007

C08CA06
068683
C08CA06
071897
H01AC01
060445

H01AC01
061263

H01AC01
009814

H01AC01
009792

H01AC01
009806

Št.
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P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
QDREPRþQLHQRWL=DYRGD

P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
QDREPRþQLHQRWL=DYRGD

P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
QDREPRþQLHQRWL=Dvoda.

P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
QDREPRþQLHQRWL=DYRGD

P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
QDREPRþQLHQRWL=DYRGD

P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
QDREPRþQLHQRWL=DYRGD

V*

Omejitev predpisovanja na stanje po
subarahnoidalni krvavitvi.
Omejitev predpisovanja na stanje po
subarahnoidalni krvavitvi.
Omejitev predpisovanja na endokrinologe
3HGLDWULþQHLQ(QGRNULQRORãNHNOLQLNH Zdravilo
se sme izdati le na recept, ki je potrjen na OE
Zavoda.

V*
P*

P*

Omejitev predpisovanja na endokrinologe
3HGLDWULþQHLQ(QGRNULnološke klinike. Zdravilo
se sme izdati le na recept, ki je potrjen na OE
Zavoda.

P*

Omejitev predpisovanja na endokrinologe
3HGLDWULþQHLQ(Qdokrinološke klinike. Zdravilo
se sme izdati le na recept, ki je potrjen na OE
Zavoda.
Omejitev predpisovanja na endokrinologe
3HGLDWULþQe in Endokrinološke klinike. Zdravilo
se sme izdati le na recept, ki je potrjen na OE
Zavoda.
Omejitev predpisovanja na endokrinologe
PedLDWULþQHLQ(QGRNULQRORãNHNOLQLNH=GUDYLOR
se sme izdati le na recept, ki je potrjen na OE
Zavoda.
Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v
monoterapiji ali v kombinaciji z metforminom;
samo na osnovi izvida diabetologa.
Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v
monoterapiji ali v kombinaciji z metforminom;
samo na osnovi izvida diabetologa.

P*

P*

P*

P*
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A10BX02
002658

NOVONORM tableta 90x2mg
repaglinid

P*

A11HA31
371491
A11HA31
344737
D03A
600199
D03A
600202
L03AB10
010812

PANTHOL raztopina 130g
D-pantenol
PANTHOL tablete 20X
D-pantenol
PANTHOL raztopina 130g
D-pantenol
PANTHOL tablete 20X
D-pantenol
PEGINTRON 50µg prašek in
vehikel za raztopino za injiciranje
(50µg/0,5ml)
peginterferon alfa-2b
PEGINTRON 100µg prašek in
vehikel za raztopino za injiciranje
(100µg/0,5ml)
peginterferon alfa-2b
PENTASA tablete 100x500mg
mesalazin
PENTILIN tableta retard 20x400mg
pentoksifilin

P*

Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v
monoterapiji ali v kombinaciji z metforminom;
samo na osnovi izvida diabetologa.
Samo za onkološke bolnike.

P*

Samo za onkološke bolnike.

L03AB10
010820

A07EC02
003301
C04AD03
089893
C04AD03
089907
M05BA01
079944

PENTILIN FORTE tableta retard
20x600mg
pentoksifilin
PLEOSTAT 400mg tablete
14x400mg
etidronat

N
N
P*

Predpisovanje omejeno QDSRREODãþHQH
specialiste. Zdravilo se sme izdati le na recept,
ki je potrjen na OE Zavoda.

P*

3UHGSLVRYDQMHRPHMHQRQDSRREODãþHQH
specialiste. Zdravilo se sme izdati le na recept,
ki je potrjen na OE Zavoda.

N
V*

V*

P*

N06DA04
040010

REMINYL tablete 56x4mg
galantamin

V*

N06DA04
040037

REMINYL tablete 56x8mg
galantamin

V*

N06DA04
040045

REMINYL tablete 56x12mg
galantamin

V*

N07BB04
022314

5(9,$ ILOPVNR REORåHQD WDEOHWD
28x50mg
naltrekson

V*

A11CC04
074934

ROCALTROL kapsula 100x0,25µg
kalcitriol

P*

6DPRQDRVQRYLL]YLGDLQWHUQLVWDDOLåLOQHJD
kirurga za motnje arterijskega obtoka udov z
QDQDSRUYH]DQRLVKHPLþQREROHþLQR VWDGLM,, 
6DPRQDRVQRYLL]YLGDLQWHUQLVWDDOLåLOQHJD
kirurga za motnje arterijskega obtoka udov z
na napor vezano ishemiþQREROHþLQR VWDGLM,, 
Za zdravljenje Pagetove bolezni,
KHWHURWRSLþQLKRVLILNDFLMWHUSULPDUQHLQ
sekundarne osteoporoze – predpisovanje mora
biti v skladu s slovenskimi smernicami za
zdravljenje osteoporoze.
Omejitev predpisovanja na osnovi izvida
nevrologa ali psihiatra; podrobnosti v
Zdravniškem vestniku, februar 2000; 69:107-8
Omejitev predpisovanja na osnovi izvida
nevrologa ali psihiatra; podrobnosti v
Zdravniškem vestniku, februar 2000; 69:107-8
Omejitev predpisovanja na osnovi izvida
nevrologa ali psihiatra; podrobnosti v
Zdravniškem vestniku, februar 2000; 69:107-8
3UHGSLVRYDQMHRPHMHQRQDSRREODãþHQH
psihiatre. Zdravilo se sme izdati le na recept, ki
je potrjen na OE Zavoda.
=D]GUDYOMHQMHOHGYLþQHRVWHRGLVWURILMH
KLSRSDUDWLURLGL]PDLQKLSRIRVIDWHPLþQHJD
rahitisa neodzivnega na vitamin D. Za
zdravljenje hude osteoporoze z zlomi po 70.
letu starosti – predpisovanje mora biti v skladu
s slovenskimi smernicami za zdravljenje
osteoporoze.
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=D]GUDYOMHQMHOHGYLþQHRVWHRGLVWURILMH
KLSRSDUDWLURLGL]PDLQKLSRIRVIDWHPLþQHJD
rahitisa neodzivnega na vitamin D. Za
zdravljenje hude osteoporoze z zlomi po 70.
letu starosti – predpisovanje mora biti v skladu
s slovenskimi smernicami za zdravljenje
osteoporoze.
Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve
EROQLãQLþQHNRPLVLMHDOLNRPLVLMHNOLQLNH

A11CC04
031976

ROCALTROL kapsula 100x0,50µg
kalcitriol

P*

L03AB04
020052

ROFERON-A 18 mio I.E./0,6 ml
UD]WRSLQD]DLQMLFLUDQMHYYORåNX
interferon alfa-2a

P*

N06AB03
011037
H01CB02
053066

P

A10BX03
080020

SALIPAX kapsule 30x20mg
fluoksetin
SANDOSTATIN 0,05mg raztopina
za injiciranje 5 ampul po 1 ml
(0,05mg/ml)
oktreotid
SANDOSTATIN 0,1mg raztopina za
injiciranje 5 ampul po 1 ml
(0,1mg/ml)
oktreotid
SANDOSTATIN 0,5mg raztopina za
injiciranje 5 ampul po 1 ml
(0,5mg/ml)
oktreotid
SINEPRES tablete 50x
rezerpin, hidroklorotiazid in
dihidroergotoksin
STARLIX 60mg tablete 84x60mg
nateglinid

A10BX03
080004

STARLIX 120mg tablete 84x120mg
nateglinid

V*

L01AX03
022810

TEMODAL 20mg trde kapsule
5x20mg
temozolomid
TEMODAL 100mg trde kapsule
5x100mg
temozolomid
TEMODAL 250mg trde kapsule
5x250mg
temozolomid
TIAREN kapsule 40x
hidroklorotiazid in diuretiki, ki
YDUþXMHMRVNDOLMHP
TRENTAL 400 obl. tableta
20x400mg
pentoksifilin
VIOXX 25mg tablete 28x25mg
rofekoksib

P*

Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v
kombinaciji z metforminom; samo na osnovi
izvida diabetologa.
Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v
kombinaciji z metforminom; samo na osnovi
izvida diabetologa.
Predpisovanje omejeno na onkologe.

P*

Predpisovanje omejeno na onkologe.

P*

Predpisovanje omejeno na onkologe.

H01CB02
053058

H01CB02
094080

C02LA51
032336

L01AX03
022799
L01AX03
022802
C03EA01
085391
C04AD03
086460
M01AH02
005754
S01ED51
070076

XALACOM kapljice za oko,
raztopina 2,5ml
timolol, latanoprost

P*

Predpisovanje omejeno na endokrinologe,
gastroenterologe in onkologe.

P*

Predpisovanje omejeno na endokrinologe,
gastroenterologe in onkologe.

P*

Predpisovanje omejeno na endokrinologe,
gastroenterologe in onkologe.

V

V*

N

V*

V*

P

SaPRQDRVQRYLL]YLGDLQWHUQLVWDDOLåLOQHJD
kirurga za motnje arterijskega obtoka udov z
QDQDSRUYH]DQRLVKHPLþQREROHþLQR VWDGLM,, 
Za bolnike z revmatoidnim artritisom, ki nimajo
antiagregacijske terapije; samo po navodilu
revmatologa.
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PRILOGA 2
6H]QDP]GUDYLONLMLPMHSRWHNORGRYROMHQMH]DSURPHWLQDOLMLKQLYHþQDVORYHQVNHPWUJX
Delovna
šifra
008915
039160
039535
039527
040940
001961
001945
040517
039551
080691
039799
001503
068969
068896
068934
068950
068888
068861
068802
068837
068845
068780
071943
068985
071927
071935
068977
036730
036706
056979
073962
073970
073946
073911
073938
086541
086568
086487
086533
098140
000469
000515
090522
095818
095826
005185
096954
000981

Ime zdravila
A.T.10 raztopina 1,5% 15ml
ACTRAPHANE HM 100 PEN GE 5X150IE/1,5ML
ACTRAPHANE HM ampula 1x10ml (40ie/1ml)
ACTRAPHANE HM PENFIL inj.brizga 5x150ie/1,5ml
ACTRAPHANE NOVOLET 5X150IE/1,5ML
ACTRAPID HM 100 PENFILL karpula 5x150ie/1,5
ACTRAPID HMVWHNOHQLþND[PO LHPO
$&75$3,'+0VWHNOHQLþNDLHPO
ACTRAPID HM PENFIL karpula 5x150ie/1,5ml
ACTRAPID HM PENFILL 5X300I.E./3ML
ACTRAPID MC 40 steNOHQLþND[PO LHPO
ADIABEN tableta 30x250mg
ADVANTAN krema 100g (0,1%)
ADVANTAN krema 10g (0,1%)
ADVANTAN krema 30g (0,1%)
ADVANTAN krema 50g (0,1%)
ADVANTAN krema 5g (0,1%)
ADVANTAN mazilo 100g (0,1%)
ADVANTAN mazilo 10g (0,1%)
ADVANTAN mazilo 30g (0,1%)
ADVANTAN mazilo 50g (0,1%)
ADVANTAN mazilo 5g (0,1%)
ADVANTAN mazilo brezvodno 100g (0,1%)
ADVANTAN mazilo brezvodno 10g (0,1%)
ADVANTAN mazilo brezvodno 30g (0,1%)
ADVANTAN mazilo brezvodno 50g (0,1%)
ADVANTAN mazilo brezvodno 5g (0,1%)
AFLODERM krema 100g 0,05%
AFLODERM mazilo 100g
AKINETON RETARD DRG 40X4MG
ALDACTONE CAPS 20X100MG
ALDACTONE CAPS 50X100MG
ALDACTONE DRG 20X25MG
ALDACTONE DRG 20X50MG
ALDACTONE DRG 50X50MG
ALDACTONE-SALTUCIN FORTE kapsula 20x
ALDACTONE-SALTUCIN FORTE kapsula 50x
ALDACTONE-6$/78&,1REORåHQDWDEOHWD[
ALDACTONE-6$/78&,1REORåHQDWDEOHWD[
ALOMIDE kapljice za oko 0,1% 15ml 1mg/ml
AMARYL 4,0 tableta 30x4mg
AMARYL 6,0 tableta 30x6mg
AMOKSICILIN kapsula 500x500mg
AMOKSICILIN raztopina 10ml (100mg/ml)
AMOKSICILIN sirup 100ml (250mg/5ml)
AMOKSIKLAV TBL 16X625MG
ANANDRON tableta 90x50mg
AQUAPHOR 10 tableta 30x10mg

Proizvajalec
BAYER
NOVO NORDISK
NOVO NORDISK
NOVO NORDISK
NOVO NORDISK
NOVO NORDISK
NOVO NORDISK
NOVO NORDISK
NOVO NORDISK
NOVO NORDISK
NOVO NORDISK
BELUPO
SCHERING
SCHERING
SCHERING
SCHERING
SCHERING
SCHERING
SCHERING
SCHERING
SCHERING
SCHERING
SCHERING
SCHERING
SCHERING
SCHERING
SCHERING
BELUPO
BELUPO

BOEHRINGER
BOEHRINGER
BOEHRINGER
BOEHRINGER
ALCON
HOECHST
HOECHST
BELUPO
BELUPO
BELUPO
HOECHST
KRKA

Lista
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N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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N
N
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N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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Delovna
šifra
001058
001066
019550
008079
065676
065668
011541
012181
072796
072893
057282
057258
057266
074802
067229
081477
081493
043877
037435
016888
049093
049085
059439
049182
049166
057320
021385
049263
049220
049247
049255
098116
098124
057681
007102
047945
081094
001562
074292
074268
074276
065781
065811
065803
063851
075396
099198
007420
007439
029106
001619
001600

Št.

Ime zdravila
AQUAPHOR 20 tableta 30x20mg
AQUAPHOR 40 tableta 30x40mg
ARFICIN kapsula 100x150mg
ARFICIN kapsula 16x150mg
AURORIX tableta 100x100mg
AURORIX tableta 30x100mg
BELOMET tableta 35x200mg
BEROTEC 200 aerosol za inhalacijo 15ml 300inhalacij
(200mcg/inhlacijo)
BETAKLAV suspenzija 100ml (156,25mg/5ml)
BETAKLAV tableta 15x375mg
BETAPRESSIN lakirana tableta 100x40mg
BETAPRESSIN lakirana tableta 20x40mg
BETAPRESSIN lakirana tableta 50x40mg
BURINEX 1MG TBL 20X1MG
%86&23$1VYHþND]DRWURNH[PJ
CECLOR kapsula 15x250mg
CECLOR kapsula 15x500mg
CHINIDIN DURULE 100x200mg
CHINIDIN DURULE 20x200mg
CHINIDIN DURULE 50x200mg
CLIACIL 1,2MEGA tableta 20x1.200.000ie
CLIACIL tableta 20x600.000 ie
CLOPIXOL tableta 50x25mg
CORVATON RETARD tableta 100x8mg
CORVATON RETARD tableta 50x8mg
CORVATON tableta 100x2mg
DABROSTON tableta 100x10mg
DERMATOP krema 100g 0,25% (2,5mg/1g)
DERMATOP krema 10g (2,5mg/1g)
DERMATOP krema 30g (2,5mg/1g)
DERMATOP krema 50g (2,5mg/1g)
DERMATOP mazilo 10g (2,5mg/1g)
DERMATOP mazilo 50g (2,5mg/1g)
DIAMOX TBL 12X250MG
DIAMOX TBL 20X250MG
DIAMOX TBL 30X250MG
DICLOFENAMID tableta 50x50mg
DIHYDERGOT pršilo za nos 1ml (4mg/ml)
DILATREND 25 TBL 10X50 TBL PO 25MG
DILATREND 25 TBL 28X25MG
DILATREND 25 TBL 50X25MG
DILZEM RETARD tableta 100x90mg
DILZEM RETARD tableta 30x90mg
DILZEM RETARD tableta 50x90mg
DIPIVEFRIN kapljice za oko 5ml 0,1%
DIPROZIN DRG 30X300MG
DYNABAC tableta 10x250mg
EBRANTIL RETARD kapsula 20x60mg
EBRANTIL RETARD kapsula 20x90mg
ERITROMICIN kapsula 100x250mg
ESTRADERM TTS 100 6X8MG
ESTRADERM TTS 25 6X2MG
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BELUPO

N
N
N
N
N
N
N

BOEHRINGER

N

KRKA

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

KRKA
KRKA
BELUPO
BELUPO
HOFF.-LA ROCHE
HOFF.-LA ROCHE

KRKA
HOECHST
HOECHST
HOECHST
BOEHRINGER
ELI LILY
ELI LILY
ASTRA
ASTRA
ASTRA
HOECHST
HOECHST
LUNDBECK
HOECHST
HOECHST
HOECHST
BELUPO
HOECHST
HOECHST
HOECHST
HOECHST
HOECHST
HOECHST

NOVARTIS

PARKE-DAVIS
PARKE-DAVIS
PARKE-DAVIS
ALCON
ELI LILY
BYK GULDEN
BYK GULDEN
BELUPO
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Delovna
šifra
001422
024414
029998
000248
008605
086592
086606
045411
002720
054674
024686
032328
032344
038075
032867
074179
096806
076465
066249
066230
081884
065064
035335
035327
037052
037117
037060
001546
081957
082198
081973
082228
081981
082236
082139
082252
082155
057584
088056
088048
088021
076570
076309
053392
057738
044830
044881
004162
061468
061441
071501
071579
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Ime zdravila
ESTRADERM TTS 50 6X4MG
ESTROFEM FORTE TBL 28X(4+2MG)
ESTROFEM TBL 28X(2+1MG)
FAVISTAN tableta 20x20mg
FAVISTAN tableta 50x20mg
)(02'(1REORåHQDWDEOHWD[
)(02'(1REORåHQDWDEOHWD[
FIBROLAN mazilo 100g
FIBROLAN mazilo 30g
FLAGYL TABL 10X400MG
FLAGYL TBL 20X250MG
FLAGYL TBL 20X400MG
FLAGYL VAG 10X500MG
FLUCINOM TBL 50X250MG
FLUONATRIL tableta 1000x0,25mg
FRISIUM 10 tableta 50x10mg
GENOTROPIN KABIPEN 16I.E.(16I.E./1ML)
GENOTROP,1.$%,48,&.,(YORåNL[LHLJOH
*(9,/21ILOPVNRREORåHQDWDEOHWD[PJ
*(9,/21ILOPVNRREORåHQDWDEOHWD[PJ
GLUCAGON injekcija 1x1mg+1x1ml topila
GLUCAGON NOVO 1MG H<32.,7VWHNOHQLþND
1x1mg+brizga
GLUCAGON NOVO ampula 10x1mg+10x1mltop
GLUCAGON NOVO ampula 1x1mg+1mltop.
HEPTANON SOL 1% 10ML-STARA SIFRA
HEPTANON TBL 20X5MG-STARA SIFRA
HUMATROPE ampula 1x4ie/2ml
+80$7523(VWHNOHQLþND[LHLQ[POWRSLOD
HUMULIN L (LENTE) injekcije 1x400 ie/10
HUMULIN M1 (10/90) susp.za inj.5x150 ie/1,5ml
HUMULIN M1(10/90) stekleniþND[LHPO
HUMULIN M2 (20/80) susp.za inj.5x150 ie/1,5ml
+808/,10  VWHNOHQLþND[LHPO
HUMULIN M3 (30/70) susp.za inj. 5x150 ie/1,5ml
+808/,10  VWHNOHQLþka 1x400ie/10ml
HUMULIN M4 (40/60) susp.za inj.5x150 ie/1,5ml
+808/,10  VWHNOHQLþND[LHPO
IBUSTRIN tableta 30x200mg
INDERAL LA kapsula 16x160mg
INDERAL LA kapsula 30x80mg
INDERAL tableta 50x80mg
,168/$7$5'+0VWHNOHQLþND[PO LHPO
,168/$7$5'+03(1),/YORåNL[POLHPO
INSULATARD PENFIL 5X3ML (100I.E./1ML)
IOPIDINE kapljice za oko 5ml 0,5%
IRUMED tableta 100x10mg
IRUMED tableta 100x20mg
IRUMED tableta 100x5mg
ISO MACK RETARD kapsula 100x60mg
ISO MACK RETARD kapsula 50x60mg
KEFLEX kapsula 28x250mg
KEFLEX kapsula 28x500mg
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ASTA MEDICA
ASTA MEDICA
SCHERING
SCHERING
GOEDECKE/P-DAVIS
GOEDECKE/P-DAVIS

BELUPO
USPIPHAR
KABI
PARKE-DAVIS
PARKE-DAVIS

NOVO NORDISK

LILY
LILY
ELI LILY
ELI LILY
ELI LILY
ELI LILY
ELI LILY
ELI LILY
ELI LILY
ELI LILY
ELI LILY
FARMITALIA C.ERBA
ICI
ICI
ICI
NOVO NORDISK
NOVO NORDISK
ALCON
BELUPO
BELUPO
BELUPO
HENRICH MACK
HENRICH MACK
ELI LILY
ELI LILY
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Delovna
šifra
043095
069116
085162
085189
054348
054321
088900
088919
083526
063991
072680
047333
047368
047694
047783
066451
066478
088676
083623
083550
083615
083666
083631
083658
083690
083682
083674
083704
059099
059242
059226
059218
059188
059129
059145
049867
049832
089281
089303
089311
056138
054550
018309
060860
018392
076864
018260
018554
060887
019089
060895
002119
090735

Št.

Ime zdravila
KRYPTOCUR pršilo za nos 10 g 2%
LAMISIL krema 30g 10mg/1g
LAMISIL tableta 28x125mg
LAMISIL tableta 28x250mg
LASIX tableta 10x40mg
LASIX tableta 50x40mg
LEUCOVORIN tableta 10x15mg
LEUCOVORIN tableta 50x15mg
LIPSANA kapsula 30x200mg
LODRONAT CAPS 60X400MG
LOFENALAC prašek 454g
LORSILAN tableta 100x1mg
LORSILAN tableta 100x2,5mg
LUCELAN TBL 30X10MG
LUCELAN TBL 30X5MG
MADOPAR kapsula 30x(100+25)mg
MADOPAR kapsula 30x(200+50)mg
MAXIDEX kapljice za oko 15ml 0,1%
MEGAMOX 1000 tableta 100x1000mg
MEGAMOX 1000 tableta 10x1000mg
MEGAMOX 1000 tableta 20x1000mg
MEGAMOX 500 tableta 100x500mg
MEGAMOX 500 tableta 10x500mg
MEGAMOX 500 tableta 20x500mg
MEGAMOX 750 tableta 100x750mg
MEGAMOX 750 tableta 10x750mg
MEGAMOX 750 tableta 20x750mg
MEGAMOX suspenzija 60ml (375mg/5ml)
MELLERIL raztopina 10ml 30mg/1ml
MELLERIL RETARD tableta 100x200mg
MELLERIL RETARD tableta 10x200mg
MELLERIL RETARD tableta 20x30mg
MELLERIL tableta 100x100mg
MELLERIL tableta 100x10mg
MELLERIL tableta 100x25mg
MESTINON tableta 150x60mg
MESTINON tableta 50x10mg
METHOTREXAT tableta 100x2,5mg
METHOTREXAT tableta 30x10mg
METHOTREXAT tableta 50x10mg
MIACALCIC NASAL 50 aerosol 2ml (550ie/1ml)
MINIDIAB tableta 30x5mg
MIXTARD 10 PENFILL 5X3ML 300IE/3ML
MIXTARD 10 PENFILL karpula 5x150ie/1,5ml
MIXTARD 20 PENFILL 5X3ML 300IE/3ML
0,;7$5'+0VWHNOHQLþND[PO LHPO
MIXTARD 30 PENFILL 5X3ML 300IE/3ML
MIXTARD 40 PENFILL 5X3ML 300IE/3ML
MIXTARD 40 PENFILL karpula 5x150ie/1,5ml
MIXTARD 50 PENFILL 5X3ML 300IE/3ML
MIXTARD 50 PENFILL karpula 5x150ie/1,5ml
MONOTARD HM 40 ampula 1x10ml(40ie/1ml)
MYCOSPOR raztopina 15ml (10mg/1ml)
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HOECHST
NOVARTIS
BELUPO
NOVARTIS
HOECHST
USPIPHAR
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HOFF.-LA ROCHE
HOFF.-LA ROCHE
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CYANAMID INT.
CYANAMID INT.
NOVARTIS
FARMITALIA C.ERBA
NOVO NORDISK
NOVO NORDISK

NOVO NORDISK
NOVO NORDISK
NOVO NORDISK
BAYER
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Delovna
šifra
066532
037370
054801
042390
006947
006955
006963
065331
057908
057932
057967
057991
058688
057657
004324
004375
072389
082902
068209
068233
072400
072419
073385
082392
031550
071013
040568
002194
040959
073393
005355
004960
005541
005770
091480
091588
066826
066834
086614
065447
076996
057150
007374
070009
070033
035858
061719
058332
068489
068500
078115
078077
019771
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Ime zdravila
NAKOM R TBL RETARD 100X(200+50)MG
NAVOBAN kapsula 10x5mg
1(2*<121REORåHQDWDEOHWD[
NIMOTOP S LAKIRANE TBL 30X30MG
NORPROLAC 150 tableta 30x150 mcg
NORPROLAC 25MCG/50MCG tableta
NORPROLAC 75 tableta 30x75 mcg
NOVOKAMIDREORåHQDWDEOHWD[PJ
NOZINAN tableta 100x100mg
NOZINAN TBL 100X25MG
NOZINAN TBL 20X100MG
NOZINAN TBL 20X25MG
OKSAZEPAM tableta 25x10mg
OLBETAM kapsula 30x250mg
PENACTAM prašek za peroral.susp.60ml(250mg/5ml)
PENACTAM tableta 10x375mg
PHENYL-FREE prašek 454g
PILOGEL HS gel za oko 5 g 4%
PLODIN tableta 50x20mg
PLODIN tableta 50x40mg
PRE-PAR RETARD kapsula 30x40mg
PRE-PAR RETARD kapsula 60x40mg
PROGYNOVA 21 tableta 21x2mg
PROSTIDE TBL 28X5MG
PROSTIGMIN tableta 20x15mg
PROSTIGMIN tableta 250x15mg
PROTAPHANE HM 100 PENFILL 5x150ie/1,5ml
PROTAPHANE HM 40 ampula 1x10ml(40ie/1ml)
PROTAPHANE NOVOLET 5X1,5ML
PROVIRON 25 tableta 20x25mg
RECORMON SE 5X1.000IE/31,2MG+5X1ML AQ
RECORMON SE 5X10.000IE/31,2MG+5X1ML AQ
RECORMON SE 5X2.000IE/31,2MG+5X1ML AQ
RECORMON SE 5X5.000IE/31,2MG+5X1ML AQ
RISPERDAL 1MG tableta 60x1mg
RISPERDAL tableta 60x4mg
ROFERON-$OLRVWHNOHQLþND[LH
ROFERON-$OLRVWHNOHQLþND[LH
ROFERON-$VWHNOHQLþND[LH
RUNAC tableta 10x150mg
SALOFALK mikroklizme 7x4g
6$/2)$/.VYHþND[PJ
SALOZINAL tableta 50x250mg
SANDIMMUN CAPS 50X100MG
SANDIMMUN CAPS 50X25MG
SANDIMMUN SOL 50ML (100MG/1ML)
SINECOD SYR 200ML (4MG/5ML)
SINTRON 30X4MG
SINVACOR TBL 20X10MG
SINVACOR TBL 20X20MG
SIRDALUD tableta 30x6mg
SIRDALUD TBL 100X6MG
SPORANOX CAPS 6X100MG

Proizvajalec
NOVARTIS
SCHERING
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HOECHST
BIEFFE
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FARMITALIA C.ERBA
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KRKA
JOHNSON
ALCON
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HOFF.-LA ROCHE
NOVO NORDISK
NOVO NORDISK
SCHERING

JANSSEN-CILAG
JANSSEN-CILAG
HOFF.-LA ROCHE
HOFF.-LA ROCHE
HOFF.-LA ROCHE
HOECHST
PRO.MED.CS.
PRO.MED.CS.
PRO.MED.CS.

NOVARTIS
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Delovna
šifra
080888
080969
080918
080942
080977
032743
032735
081205
081183
081159
073253
087912
082430
082422
009229
009288
033200
068543
082546
082562
082570
082589
067512
067482
081353
052795
086835
086843
067334
002224
072524
072427
062928
062871
088250
088285
095451

Št.

Ime zdravila
SULOTRIM sirup 100ml 240mg/5ml
SULOTRIM tableta 1000x480mg
SULOTRIM tableta 100x120mg
SULOTRIM tableta 100x480mg
SULOTRIM tableta 20x120mg
SULOTRIM tableta 20x480mg
SULOTRIM tableta 500x480mg
SYNALAR gel 30 g (0,25mg/1 g)
SYNALAR krema 15 g (0,25mg/1 g)
SYNALAR mazilo 15 g (0,25mg/1 g)
SYNAREL pršilo za nos za 60 vpihov 200mcg/vpih
SYNTEX MENOPHASE tableta 28x
SYSCOR 10 lakirana tableta 20x10mg
SYSCOR lakirana tableta 20x5mg
TARACEF prašek za peroral.susp. 60ml (125mg/5ml)
TARACEF prašek za peroral.susp. 60ml (250mg/5ml)
TENORMIN tableta 30x100mg
TOLVON FILM TBL 14X30MG
TOPISOLON mazilo 15g 0,25%
TOPISOLON mazilo 50g 0,25%
TOPISOLON MITE mazilo 15g 0,05%
TOPISOLON MITE mazilo 50g 0,05%
TRANXILIUM kapsula 20x10mg
TRANXILIUM kapsula 20x5mg
TRANXILIUM tableta 50x10mg
TRANXILIUM tableta 50x5mg
TRISEQUENS FORTE TBL 28
TRISEQUENS TBL 28 TBL
ULTRALAN ORAL tableta 50x20mg
ULTRATARD HM 40 ampula 1x10ml(40ie/1ml)
URBASON 16 tableta 30x16mg
URBASON 40 tableta 50x40mg
URBASON 8 tableta 100x8mg
URBASON 8 tableta 10x8mg
VANCOCIN CP kapsula 20x125mg
VIVALAN tableta 30x50mg
YOMESAN tableta 4x500mg

Legenda:
P
V
P*
V*
N

pozitivna lista
vmesna lista
omejitev predpisovanja zdravil s pozitivne liste v breme OZZ
omejitev predpisovanja zdravil z vmesne liste v breme OZZ
QHUD]YUãþHQR]GUDYLOR

63 / 19. 7. 2002 / Stran 6761
Proizvajalec

BELUPO
BELUPO
BELUPO
BELUPO
BELUPO
BELUPO
BELUPO
ZENECA
ZENECA
ZENECA
SYNTEX
SYNTEX
BAYER
BAYER
KRKA
KRKA
ZENECA
HOECHST
HOECHST
HOECHST
HOECHST

SCHERING
NOVO NORDISK
HOECHST
HOECHST
HOECHST
HOECHST
ELI LILY
ZENECA
BAYER

Lista
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Stran

6762 / Št. 63 / 19. 7. 2002
3056.

Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza
in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa klasične prašičje kuge

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

ODLOČBO
o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in
prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa klasične prašičje kuge
I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih
pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge (Uradni list RS, št. 56/01, 62/01, 82/01, 90/01, 6/02, 20/02,
36/02, 44/02 in 52/02), se v prilogi 1 za besedilom “Republika Koreja“ doda besedilo “Republika Hrvaška –
Sisačko-Moslovačka županija“.
II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-27/01-10
Ljubljana, dne 2. julija 2002.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor VURS

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3057.

Statut javnega zavoda Slovenska akreditacija

Na podlagi 45. in 46. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in 8/96), v zvezi s prvim odstavkom 5. člena
zakona o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99) in na podlagi
sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija
(Uradni list RS, št. 36/00 in 23/01) je Svet Slovenske akreditacije na 2. redni seji dne 18. 12. 2001 sprejel

STATUT
javnega zavoda Slovenska akreditacija
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Slovenska akreditacija (v nadaljnjem besedilu: SA) je
javni zavod, ki na način in pod pogoji, ki veljajo za javno
službo, v Republiki Sloveniji opravlja naloge nacionalne akreditacijske službe skladno z zakonom o akreditaciji (v nadaljnjem besedilu: zakon) in sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija.
2. člen
SA je ustanovila Republika Slovenija s sklepom Vlade
RS, št. 392-05/2000-1 z dne 20. 4. 2000, objavljenim v
Uradnem listu RS, št. 36/00, s spremembo sklepa, št.
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392-05/2001-2 z dne 22. 3. 2001, objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 23/01 (v nadaljnjem besedilu: sklep o ustanovitvi), pa je bil spremenjen sedež SA.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike Slovenije.
Ustanovitelj svoje pravice in obveznosti izvaja tako, da
je zagotovljena taka stopnja neodvisnosti, nepristranosti in
integritete, ki omogoča SA mednarodno primerljivost z drugimi nacionalnimi akreditacijskimi službami, njeno članstvo v
evropskih in mednarodnih organizacijah za akreditacijo ter
pristop in izvajanje sporazumov o medsebojnem priznavanju
akreditacijskih listin in listin, ki jih izdajajo akreditirani organi.
3. člen
SA je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/33740/00.
4. člen
SA je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v
okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi brez omejitev, v svojem imenu in za svoj račun.
SA odgovarja za svoje delo z vsemi sredstvi, s katerimi
razpolaga.
SA se povezuje in sodeluje z drugimi institucijami s
področja tehnične kakovostne infrastrukture v Republiki Sloveniji z namenom skladnega razvoja teh področij in usklajevanja interesov Republike Slovenije. SA še posebej sodeluje z: ministrstvi in drugimi državnimi organi, nacionalnimi
institucijami s področja meroslovja, standardizacije, preskušanja in ostalih dejavnosti ugotavljanja skladnosti ter njihovimi združenji, strokovnimi združenji s področja svojega delovanja ter visokošolskimi inštitucijami. Sodelovanje poteka na
način, ki ne ogroža neodvisnosti, nepristranosti in integritete
SA, in sicer z aktivno izmenjavo izkušenj, podatkov in obvestil s področja dela SA ter z udeležbo v skupnih projektih.
SA se vključuje v dejavnost akreditiranja na mednarodni ravni in se v ta namen povezuje in sklepa sporazume s
sorodnimi organizacijami. SA sodeluje v evropskih in mednarodnih združenjih za akreditacijo in predstavlja interese
Republike Slovenije v njih.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti SA iz naslova
opravljanja nalog iz drugega odstavka 3. člena zakona.
2. IME, SEDEŽ IN PEČAT
5. člen
Ime javnega zavoda je: Slovenska akreditacija.
Skrajšano ime je: SA.
Ime javnega zavoda v angleškem jeziku je: Slovenian
Accreditation.
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 140.
6. člen
Znak SA sestavlja grb RS, okrog katerega je v krožni
obliki z velikimi tiskanimi črkami napis SLOVENSKA AKREDITACIJA, tako da se beseda SLOVENSKA nahaja nad grbom, beseda AKREDITACIJA pa pod njim. Obe besedi sta
zapisani tako, da se začneta na levem robu pečata.
7. člen
SA ima pečat pravokotne oblike. V zgornjem delu pečata je znak SA, pod njim pa napis LJUBLJANA. Pečat je
obrobljen z enojno črto, tako da razmerje med dolžino vodoravnih in navpičnih črt znaša 7: 8.
Če se uporablja več pečatov, morajo biti ti označeni z
zaporednimi številkami.
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3. DEJAVNOST
8. člen
SA opravlja dejavnost, kot je opredeljena v 3. členu
sklepa o ustanovitvi:
– L/75.13 – dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti,
– M/80.422 – drugo izobraževanje,
– K/74.841 – prirejanje razstav, sejmov, kongresov,
– K/74.843 – druge poslovne dejavnosti,
– DE/22.11 – izdajanje knjig,
– DE/22.13 – izdajanje revij in periodike,
– DE/22.15 – drugo založništvo,
– DE/22.33 – razmnoževanje računalniških zapisov,
– K/74.831 – prevajanje,
– K/74.832 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K/72.30 – obdelava podatkov,
– K/72.40 – dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami.
9. člen
V okviru dejavnosti iz prejšnjega člena SA opravlja naslednje naloge:
1. Temeljne naloge SA so vezane na akreditacijo:
– akreditiranje preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev,
– akreditiranje certifikacijskih organov za certificiranje
proizvodov, sistemov vodenja in osebja,
– akreditiranje kontrolnih organov,
– izdajanje strokovnih publikacij,
– promocija akreditacije,
– druge naloge, povezane z izvajanjem sistema akreditiranja,
– svetovanje državni upravi na področju akreditiranja.
2. Druge naloge:
– drugo ugotavljanje in potrjevanje usposobljenosti za
izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti, vključno z ugotavljanjem izpolnjevanja zahtev za organe za ugotavljanje
skladnosti skladno s posameznimi predpisi, ki določajo ugotavljanje skladnosti,
– svetovanje državni upravi na področju drugega ugotavljanja ali potrjevanja usposobljenosti za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti.
Akreditacijske aktivnosti morajo biti določene v splošnih aktih SA, ki jih sprejme svet. SA lahko izvaja naloge iz
prve alinee 2. točke prejšnjega odstavka le na pobudo vseh
zainteresiranih strani ob vzpostavitvi ustrezne sheme preko
ustreznega sektorskega odbora, z udeležbo odbora za akreditacijo v skladu s tem statutom in s potrditvijo sheme v obliki
izdaje potrebnih splošnih aktov, ki jih sprejme svet SA. Svetovanje državni upravi obsega le sodelovanje z državno upravo pri določanju postopkov ugotavljanja in potrjevanja usposobljenosti.
4. ORGANIZACIJA
10. člen
Za opravljanje strokovnih del, povezanih z izvajanjem
akreditiranja oziroma drugih postopkov ugotavljanja in potrjevanja usposobljenosti, se v okviru SA organizira Tehnični
oddelek. Tehnični oddelek opravlja predvsem naslednje naloge:
– vzpostavitev in vzdrževanje sistema akreditiranja,
– vzpostavitev in vzdrževanje sistemov drugega ugotavljanja usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti,
vključno s sistemom ugotavljanja usposobljenosti organov
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za ugotavljanje skladnosti skladno s posameznimi predpisi,
ki določajo ugotavljanje skladnosti,
– sodelovanje z institucijami v Republiki Sloveniji pri
vprašanjih akreditiranja oziroma ugotavljanja usposobljenosti,
– sodelovanje z mednarodnimi institucijami in zastopanje interesov Republike Sloveniji v njih,
– usklajevanje sistema akreditiranja SA z mednarodnimi načeli,
– izvajanje postopkov akreditiranja in drugega ugotavljanja usposobljenosti.
11. člen
Dela, ki so nujno potrebna za podporo opravljanja strokovnih del iz prejšnjega člena, izvajajo delavci, ki so neposredno vezani na direktorja. Ta dela so predvsem:
– administrativno-organizacijske in organizacijskotehnične naloge,
– finančno poslovanje,
– kadrovske zadeve,
– pravne naloge,
– promocija SA in stiki z javnostjo,
– organiziranje izobraževanja.
12. člen
Za vodenje kakovosti poslovanja lahko direktor določi
delavca, ki mu je na tem področju neposredno odgovoren.
Za opravljanje posameznih nalog lahko direktor določi
posamezne delavce ali pa za njihovo opravljanje ustanovi
delovna telesa, sestavljena iz posameznih delavcev SA.
13. člen
Organizacija dela v SA se podrobneje določi s splošnimi akti, zlasti pa z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
5. ORGANI
14. člen
V skladu s sklepom o ustanovitvi so organi SA:
– svet,
– direktor in
– odbor za akreditacijo.
Na podlagi tega statuta je organ SA tudi disciplinska
komisija.
a) Svet
15. člen
Organ upravljanja SA je svet, ki šteje trinajst članov.
Člane sveta imenujejo:
1. štiri člane ustanovitelj, in sicer:
– enega na predlog ministrstva, pristojnega za trg,
– enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
– enega na predlog ministrstev, pristojnih za tehnično
zakonodajo,
– enega na predlog ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
2. tri člane Gospodarska zbornica Slovenije, in sicer:
– enega predstavnika proizvajalcev oziroma izvajalcev
storitev,
– enega predstavnika trgovskih organizacij,
– enega predstavnika organov za ugotavljanje
skladnosti;
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3. tri člane Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije, in
sicer:
– enega predstavnika strokovnih združenj,
– dva predstavnika organov za ugotavljanje skladnosti;
4. enega člana Strokovni meroslovni svet iz 5. člena
zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) kot predstavnika industrijskega meroslovja,
5. enega člana zveza potrošniških organizacij kot predstavnika potrošnikov.
Enega člana izvolijo delavci Slovenske akreditacije kot
predstavnika delavcev na neposrednih in tajnih volitvah.

ki so bile obravnavane že na kateri od prejšnjih rednih ali
izrednih sejah.
Svet veljavno odloča, če se je seje udeležila več kot
polovica njegovih članov, odločitve pa sprejema z večino
navzočih članov. Svet sprejme statut z večino vseh članov.“

16. člen
Mandat članov sveta je štiri leta.
Po preteku mandata so člani sveta lahko imenovani
oziroma izvoljeni ponovno.

21. člen
Svet odloča na drugi stopnji o vseh pritožbah v postopkih akreditiranja in drugega ugotavljanja usposobljenosti.
Za zagotovitev strokovno utemeljenega odločanja v smislu prejšnjega odstavka svet kot svoje delovno telo ustanovi
komisijo za pritožbe z nalogo priprave poročil, na podlagi
katerih lahko svet sprejme potrebne sklepe.
Svet lahko po potrebi ustanovi tudi druge komisije ali
odbore kot svoja delovna telesa.
Delovna telesa sveta opravljajo svoje naloge skladno s
poslovniki, ki jih sprejme svet.

17. člen
Svet obravnava in sprejema:
– statut s soglasjem z ustanovitelja,
– splošne akte o zahtevah za akreditacijo in drugega
ugotavljanja in potrjevanja usposobljenosti,
– splošne akte o pravilih postopkov akreditiranja in drugega ugotavljanja in potrjevanja usposobljenosti,
– splošni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s soglasjem ustanovitelja,
– druge splošne akte, če ni s tem statutom določeno,
da jih sprejme direktor,
– program razvoja,
– letni program dela s soglasjem ustanovitelja,
– poročilo o izvajanju letnega programa dela,
– finančni načrt in zaključni račun s soglasjem ustanovitelja,
– cenik storitev s soglasjem ustanovitelja,
– merila za nagrajevanje članov sveta in odbora za
akreditacijo s soglasjem ustanovitelja.
Splošni akti, ki urejajo organizacijo in delovanje SA,
postopke in zahteve za akreditacijo morajo temeljiti na ustreznih nacionalnih, evropskih in mednarodnih standardih
ter dokumentih evropskih in mednarodnih organizacij za
akreditacijo.
18. člen
Svet imenuje in razrešuje direktorja SA s soglasjem
ustanovitelja, imenuje člane odbora za akreditacijo na predlog direktorja, odloča o varstvu pravic delavcev Slovenske
akreditacije na drugi stopnji ter opravlja druge naloge, skladne z zakonom in statutom. V postopkih akreditiranja in
drugega ugotavljanja oziroma potrjevanja usposobljenosti
obravnava in odloča o pritožbah v zvezi z odločitvami o
akreditaciji.
Svet vsako leto poroča ustanovitelju o delu SA.
19. člen
Svet opravlja svoje delo na rednih, izrednih in dopisnih
sejah.
Redne seje se opravijo najmanj štirikrat letno. Vabilo z
gradivom mora biti poslano najmanj 8 dni pred sejo.
Sklic seje sveta lahko predlaga vsak njegov član, direktor in predsednik odbora za akreditacijo. O sklicu seje odloči predsednik sveta v 8 dneh od prejema pisnega predloga.
Predsednik sveta je dolžan sklicati izredno sejo na
zahtevo štirih članov sveta ali treh članov in direktorja najpozneje v 14 dneh od prejema zahteve.
Dopisna seja se izvede praviloma samo za obravnavo
tistih zadev, ki se zaradi nujnosti odločitve ne morejo uvrstiti
na redno ali izredno sejo, ter končno odločitev tistih zadev,

20. člen
Člani sveta izvolijo na prvi seji izmed sebe predsednika
sveta in njegovega namestnika. Predsednik sveta sklicuje in
vodi seje sveta.
O sejah sveta se vodi zapisnik.

22. člen
Pravico predlagati kandidata za člana sveta izmed delavcev SA ima vsak delavec SA z aktivno volilno pravico.
Svet razpiše volitve najpozneje 30 dni pred potekom svojega mandata.
Sklep o razpisu volitev določa dan, čas in kraj volitev,
število članov sveta, ki se volijo, in sestavo volilne komisije.
Volitve vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in
dva člana.
Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev, pripravi seznam volilnih upravičencev, sestavi enotno kandidatno listo,
pripravi glasovnice, spremlja potek glasovanja in ugotavlja
ter razglaša rezultate volitev.
Po opravljenem glasovanju volilna komisija sestavi zapisnik o izidu volitev, ki ga objavi najpozneje naslednji dan po
opravljenem glasovanju.
23. člen
Izvoljen je tisti kandidat, ki je prejel največ glasov. Če
dva ali več kandidatov dobijo enako število glasov, ki bi
zadoščali za izvolitev, se o teh kandidatih ponovno glasuje.
24. člen
Predstavniku delavcev v svetu preneha mandat pred
potekom časa, za katerega je bil izvoljen:
– če mu preneha delovno razmerje v SA,
– če je odpoklican,
– če je sprejet njegov odstop in
– če nastopi delo oziroma funkcijo, ki je nezdružljiva s
članstvom v svetu.
25. člen
Posamezni član sveta je lahko odpoklican, če s svojim
ravnanjem škoduje delu in ugledu akreditacije, če deluje v
nasprotju z zakonom ali tem statutom ali če se neupravičeno
ne udeležuje sej sveta.
Predlog za odpoklic svojega člana poda svet, o njem
pa odločajo:
– v primeru odpoklica predstavnika delavcev delavci
SA z neposrednim in tajnim glasovanjem,
– v primeru odpoklica ostalih članov pa tisti, ki so jih
imenovali.
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26. člen
Če članu sveta preneha funkcija pred potekom časa,
za katerega je bil izvoljen oziroma imenovan, se takoj razpišejo nadomestne volitve oziroma opravijo nadomestna imenovanja.
27. člen
Način dela sveta se podrobneje določi s poslovnikom.
b) Direktor
28. člen
Direktor organizira in vodi strokovno delo in poslovanje, pri čemer predstavlja in zastopa SA brez omejitev ter je
odgovoren za strokovno delo in zakonitost dela SA.
Pristojnosti direktorja za izvrševanje nalog iz prejšnjega
odstavka so:
– oblikuje strokovno in poslovno politiko,
– svetu predlaga v obravnavo in sprejem splošne akte,
programe in druge dokumente iz prvega odstavka 8. člena
sklepa o ustanovitvi in sprejema ukrepe za njihovo izvajanje,
– svetu poroča o opravljenem delu in rezultatih poslovanja,
– izvaja sklepe sveta in drugih organov SA,
– sprejema odločitve v postopkih akreditiranja in drugega ugotavljanja oziroma potrjevanja usposobljenosti ter
odloča o ugovorih v teh postopkih,
– odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja, razporeja delavce in izvaja druge pristojnosti s področja
delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo
in splošnimi akti SA,
– izdaja sklepe, odredbe in druge posamične akte ter
imenuje komisije, delovne skupine in druga delovna telesa
za izvedbo posameznih nalog ali za proučitev posameznih
vprašanj,
– izvaja pristojnosti s področja disciplinske in odškodninske odgovornosti delavcev skladno z zakonom in kolektivno pogodbo,
– opravlja druge naloge skladno z zakonom, kolektivno
pogodbo in splošnimi akti SA.
29. člen
Direktor je pristojen za sprejem splošnih aktov na naslednjih področjih:
– finančno in blagajniško poslovanje,
– javna naročila,
– delovna razmerja in varstvo pri delu,
– tajnost podatkov,
– interni postopki za izvajanje sistema akreditiranja (sistem kakovosti).
Direktor sprejema splošne akte tudi na področjih, za
katere ga je s sklepom pooblastil svet.
Splošni akti iz pete alinee prvega odstavka tega člena ne
smejo spreminjati pravic ali obveznosti strank SA, ki izhajajo iz
zakona, podzakonskih predpisov in splošnih aktov SA v pristojnosti sveta, ter morajo biti usklajeni s splošnimi akti, navedenimi v drugem odstavku 17. člena tega statuta.
30. člen
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– izkušnje z uporabo mednarodnih standardov s področja akreditiranja,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– druge pogoje, določene z zakonom.
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31. člen
Svet izbira direktorja preko javnega razpisa, ki ga objavi
vsaj v enem od javnih glasil Republike Slovenije. Rok za
prijavo je 15 dni od objave. Rok za obravnavo in izbiro je
30 dni. V primeru, da se izbor ne izvede, se razpis ponovi.
Svet izmed svojih članov imenuje tričlansko komisijo za
odpiranje in obravnavo prispelih vlog.
Svet opravi z vsakim kandidatom, ki izpolnjuje razpisane pogoje, razgovor.
Svet o izboru obvesti kandidate v roku 7 dni.
32. člen
Mandat direktorja traja 5 let in je po izteku mandata
lahko imenovan ponovno. Direktor je imenovan in razrešen
pod pogoji in po postopku, ki jih določa zakon, sklep o
ustanovitvi in ta statut.
Če nov direktor ni imenovan do poteka mandata starega direktorja, opravlja v vmesnem času naloge direktorja
oseba, ki jo imenuje svet z mandatom, ki ni daljši od enega
leta. V tem času je svet dolžan izpeljati ponoven javni razpis
za direktorja.
c) Odbor za akreditacijo
33. člen
Strokovno delo SA usmerja odbor za akreditacijo, ki
lahko šteje največ petnajst članov.
Odbor za akreditacijo ima predvsem naslednje pristojnosti oziroma naloge:
– sprejema potrebne strokovne razlage zahtev in postopkov akreditiranja,
– sprejema potrebne strokovne razlagalne (interpretacijske) dokumente v smislu prejšnje alinee,
– usklajuje strokovne podlage in razlage s prakso v
tujini,
– na pobudo direktorja ali sveta posreduje mnenja o
strokovnih vprašanjih sistema akreditiranja oziroma izvajanja
akreditacijskih postopkov,
– usklajuje delo sektorskih odborov.
34. člen
Odbor za akreditacijo sestavljajo zaposleni v SA, ki so
odgovorni za posamezna področja akreditiranja, zunanji strokovnjaki in uporabniki z vseh področij akreditiranja ter predstavnik ocenjevalcev.
Sestava odbora za akreditacijo mora omogočati udeležbo strokovnjakov zainteresiranih strani za sistem akreditiranja v Republiki Sloveniji tako, da noben izmed interesov ne
more prevladati.
Direktor in delavci SA, odgovorni za posamezna področja akreditiranja, so člani odbora za akreditacijo po funkciji.
Ostale člane odbora za akreditacijo imenuje svet.
35. člen
Mandat članov, ki jih imenuje svet, traja štiri leta in so
po preteku mandata lahko imenovani ponovno.
Predsednika odbora za akreditacijo izvolijo člani odbora izmed sebe, pri čemer direktor SA ne more biti izvoljen za
predsednika.
36. člen
Odbor za akreditacijo lahko za pripravljanje strokovno
tehničnih podlag za delovanje sistema akreditiranja na specifičnih strokovnih področjih ustanovi sektorske odbore (v
nadaljnjem besedilu: SO). Praviloma se SO ustanovijo začasno na podlagi ugotovljene potrebe za izvedbo posamez-
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nih nalog. SO se organizirajo kot pododbori odbora za akreditacijo.
V okviru SO se lahko po potrebi oblikujejo sektorski
pododbori za posamezna še bolj specifična področja.
SO vodijo delavci SA, odgovorni za posamezno strokovno področje. Sestava SO mora omogočati udeležbo neodvisnih strokovnjakov in strokovnjakov zainteresiranih strani za sistem akreditiranja na določenem specifičnem strokovnem področju v Republiki Sloveniji tako, da noben izmed
interesov ne more prevladati. Člane SO imenuje odbor za
akreditacijo.

Iz drugih virov lahko SA pridobiva sredstva le s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
Računovodsko vodenje prilivov in porabe sredstev za
sredstva iz proračuna oziroma drugih javnofinančnih sredstev ter od izvajanja storitev na trgu se vodi ločeno, tako da
je zagotovljena preglednost prilivov in namenskost porabe
sredstev.
O razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki in
o kritju primanjkljaja odloča ustanovitelj. Primanjkljaja, ki
nastane pri izvajanju dejavnosti za trg, ustanovitelj ne krije.

37. člen
Odbor za akreditacijo je sklepčen, če je na seji navzoča več kot polovica njegovih članov, pri čemer mora biti na
seji navzoča več kot polovica vseh članov odbora, ki niso
delavci SA.
Odbor za akreditacijo sprejema odločitve s konsenzom.

8. JAVNOST DELA

38. člen
Način ustanovitve odbora za akreditacijo in način njegovega delovanja, imenovanje članov in delo SO se podrobneje določijo s poslovnikom odbora za akreditacijo.
d) Disciplinska komisija
39. člen
Za odločanje o disciplinski odgovornosti delavca zaradi suma kršitve delovne obveznosti, za katero se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja, svet v soglasju s
sindikatom imenuje disciplinsko komisijo.
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani in njihovi
namestniki. Mandat članov disciplinske komisije traja dve
leti, po preteku tega roka so člani lahko imenovani ponovno.
Kršitve delovne obveznosti, postopek za njihovo ugotavljanje in izrek disciplinskega ukrepa določata zakon, kolektivna pogodba in splošni akti SA.
6. ZASTOPANJE
40. člen
SA zastopa in predstavlja direktor, ki v imenu in za
račun SA sklepa pogodbe in opravlja druga pravna dejanja.
Pri prevzemanju obveznosti, ki so skladne s poslovno
in strokovno politiko, ter s programskimi dokumenti SA,
direktor nima omejitev.
Direktor lahko v mejah svojih pooblastil za zastopanje v
posameznih zadevah oziroma na posameznih področjih pooblasti drugo osebo, ki tega pooblastila ne more prenesti
naprej. Direktor lahko z začasnim ali s trajnim pooblastilom
določi osebo, ki je pooblaščena za zastopanje SA v njegovi
odsotnosti.
7. SREDSTVA ZA DELO
41. člen
SA pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– s plačili za storitve,
– iz drugih virov.

42. člen
Delo SA je javno. Javnosti so dostopne vse informacije
o njenem delu, z izjemo tistih podatkov oziroma dokumentov
(v nadaljnjem besedilu: tajni podatki), ki so opredeljeni kot
tajni.
SA obvešča javnost o svojem delu predvsem:
– z objavo programa dela,
– z objavo letnih poročil o delu,
– s posredovanjem informacij sredstvom javnega obveščanja,
– z udeležbo na konferencah in okroglih mizah.
Informacije o delu SA posredujeta javnosti predsednik
sveta oziroma direktor, po njunem pooblastilu pa tudi drugi
člani sveta oziroma delavci SA.
9. TAJNOST DOLOČENIH PODATKOV
43. člen
Kot tajni se obravnavajo vsi podatki, ki jih SA dobi od
strank v postopkih akreditiranja, razen podatkov o akreditiranih organih in obsegih podeljenih akreditacij. Tajni podatki
ne smejo biti posredovani tretjim osebam brez pisnega soglasja stranke, razen če je obveznost posredovanja podatkov določena z zakonom ali na zakonu temelječim predpisom.
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka so tajni tudi tisti
podatki, ki so izrecno opredeljeni kot državna, vojaška, poslovna, strokovna ali druga tajnost. Tajnost lahko opredeljuje zakon, podzakonski predpisi, splošni akt SA ali pogodba.
Delavci in člani organov SA so dolžni varovati tajne
podatke, s katerimi se seznanijo pri svojem delu. Posredovanje tajnih podatkov nepooblaščenim osebam predstavlja
hujšo kršitev delovne obveznosti delavca, storilec pa zanjo
odgovarja disciplinsko in odškodninsko.
10. SOUPRAVLJANJE DELAVCEV IN SINDIKALNA
DEJAVNOST
44. člen
Delavci SA uresničujejo svojo pravico do soupravljanja
skladno s predpisi o soupravljanju delavcev in kolektivno
pogodbo.
45. člen
SA je dolžna omogočiti delovanje reprezentativnih sindikatov s tem, da jim zagotavlja pogoje za opravljanje sindikalne dejavnosti po vsebini in obsegu, ki ga določata zakon
in kolektivna pogodba.
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11. KONČNA DOLOČBA
46. člen
Ta statut začne veljati, ko da nanj soglasje Vlada Republike Slovenije in se objavi na oglasni deski SA.
Ljubljana, dne 18. decembra 2001.
Predsednica
sveta
mag. Mira Zupanc Kos l. r.
K temu statutu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije, pod št. 392-05/2001-5 z dne 12. 2. 2002.

3058.

Cenik storitev slovenske akreditacije

Na podlagi 17. člena statuta je svet Slovenske akreditacije na svoji 2. dopisni seji dne 26. 4. 2002 sprejel

CENIK
storitev Slovenske akreditacije
I
1 Prijava
2 Razširitev obsega akreditacije
3 Vzdrževanje akreditacije laboratorija ali
kontrolnega organa
4 Vzdrževanje akreditacije certifikacijskega
organa
5 Predhodni obisk
6 Ocenjevalni dan enega ocenjevalca

100.000 SIT
50.000 SIT
50.000 SIT
100.000 SIT
150.000 SIT
120.000 SIT

II
1. Cena za prijavo obsega:
– informativne razgovore,
– dokumente, ki jih izdaja SA ali organizacija akreditacijskih služb, katere članica je SA (EA …) – obseg dokumentov po dogovoru s stranko,
– pripravo pogodbe o akreditiranju,
– pripravo in organizacijo začetnega ocenjevanja,
– pripravo in izdajo akreditacijske listine s prilogo (obsegom akreditacije).
2. Cena za razširitev obsega akreditacije obsega:
– stroške s prijavo za razširitev obsega akreditacije,
– organizacijo dodatno potrebnega ocenjevanja zaradi
razširitve obsega,
– pripravo in izdelavo nove priloge k akreditacijski listini.
3. Cena vzdrževanja akreditacije laboratorija ali kontrolnega organa obsega:
– pripravo in organizacijo nadzora,
– obveščanje in informiranje o novostih in spremembah v sistemu akreditiranja,
– ažuriranje dokumentov, ki jih izdaja SA ali organizacija akreditacijskih služb, katere članica je SA (EA…) – obseg
dokumentov po dogovoru s stranko,
– informiranje o medlaboratorijskih primerjalnih preskusih, v katere je vključena SA.
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Vzdrževanje akreditacije se zaračunava za nadzor in
ponovno ocenjevanje.
4. Cena vzdrževanja akreditacije certifikacijskega organa obsega:
– pripravo in organizacijo nadzora,
– obveščanje in informiranje o novostih in spremembah v sistemu akreditiranja,
– ažuriranje dokumentov, ki jih izdaja SA ali organizacija akreditacijskih služb, katere članica je SA (EA …) – obseg
dokumentov po dogovoru s stranko.
Vzdrževanje akreditacije se zaračunava za nadzor in
ponovno ocenjevanje.
5. Cena predhodnega obiska obsega:
– pregled dokumentacije stranke,
– priprava na predhodni obisk,
– izvedba predhodnega obiska pri stranki,
– potni in ostali stroški ocenjevalca/ev.
6. Cena za ocenjevalni dan enega ocenjevalca obsega
ocenjevanje usposobljenosti stranke, ki ga opravi en ocenjevalec v enem dnevu, ne glede na to od kje izvira ocenjevalec. Cena obsega tudi vse dodatne stroške, ki jih ima
ocenjevalec ali strokovnjak pri izvedbi ocenjevanja, ne glede na to, od kod prihaja. Cena velja za izvedbo začetnega
ocenjevanja, rednega in izrednega nadzora ter ponovnega
ocenjevanja.
Število potrebnih dni za ocenjevanje in število ocenjevalcev določi direktor SA v vsakem postopku posebej na
podlagi področja in obsega željene akreditacije ter razpoložljivosti ocenjevalcev.
Poleg dela ocenjevalcev pri stranki se upošteva tudi
čas za pripravo ocenjevalcev na ocenjevanje, pisanje poročil o ocenjevanju in ocenjevanje korektivnih ukrepov (1 x in
če ni potrebno ponovno/dodatno ocenjevanje pri stranki). V
normalnih okoliščinah se upoštevajo naslednje norme za
pripravo in poocenjevalne aktivnosti:
– vodilni ocenjevalec:
w začetno ocenjevanje, ponovno ocenjevanje:
· priprava: min. 1 dan – max. 50% predvidenega časa
ocenjevanja pri stranki,
· poocenjevalne aktivnosti: min. 1 dan – max. 50%
časa ocenjevanja pri stranki,
w nadzor:
· priprava: min. 0,5 dni – max. 50% predvidenega časa
ocenjevanja pri stranki,
· poocenjevalne aktivnosti: min. 0,5 dni – max. 50%
časa ocenjevanja pri stranki,
– strokovni ocenjevalec in strokovnjak – vse vrste ocenjevanj:
· priprava: min 0,5 dni – max. 50% predvidenega časa
ocenjevanja pri stranki,
· poocenjevalne aktivnosti: min. 0,5 dni – max. 50%
časa ocenjevanja pri stranki.
Čas, potreben za pripravo na ocenjevanje in poocenjevalne aktivnosti določi direktor SA v vsakem postopku posebej in je odvisen od obsega akreditacije, zahtevnosti ocenjevanja, zahtevnosti ocenjevanega področja, zahtevnosti oziroma obsežnosti in preglednosti strankine dokumentacije,
obsežnosti potrebnih korektivnih ukrepov, ter lahko v izjemnih primerih (zelo velik obseg akreditacije, zelo majhen obseg akreditacije, zelo raznovrsten obseg …) odstopa od
zgoraj navedenih norm.
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III
Cene od točke 1 do točke 5 se štejejo na prijavo na
enem področju akreditacije (kalibracijski laboratorij, preskuševalni laboratorij, certifikacijski organ za proizvode, certifikacijski organ za sisteme kakovosti, certifikacijski organ za
upravljanje z okoljem, certifikacijski organ za osebje, kontrolni organ) na en akreditirani organ/organ v postopku.
Šteje se, da sta dva organa ločena/samostojna, če nimata
skupnega izvršilnega vodstva in/ali če nimata istega sistema
kakovosti.
IV
V primeru izraženih in utemeljenih posebnih potreb
stranke, ki odstopajo od standardnih postopkov in se izražajo v povečanju stroškov za SA, se cena določi sporazumno s
stranko. Pri tem se smiselno uporabljajo določila tega cenika in dejanski stroški postopka.
V
Stroške, ki nastanejo zaradi zahtev SA za sodelovanje v
medlaboratorijskih primerjavah ali drugih programih preverjanja usposobljenosti nosi akreditirani organ.
VI
Akreditirani organ je dolžan plačevati stroške izrednega
nadzora pod enakimi pogoji in na enak način, kot se plačujejo stroški za redni nadzor, če se pri izrednem nadzoru
ugotovijo neskladnosti pri njegovem delovanju, zaradi katerih je bil opravljen izredni nadzor.
VII
Zgornje cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
VIII
Ta cenik storitev SA se uporablja za vsa ocenjevanja, ki
se bodo izvajala po uveljavitvi tega cenika. Za ocenjevanja,
ki se bodo izvedla pred uveljavitvijo tega cenika se uporablja
začasni cenik storitev SA z dne 18. 1. 2001.
IX
Cene enkratnih storitev SA, ki se ne nanašajo na izvajanje akreditiranja in drugega potrjevanja in ugotavljanja usposobljenosti, določi direktor SA na neprofiten način.
X
Ta cenik začne veljati z dnem, ko da nanj soglasje
Vlada RS.
Ta cenik se objavi na oglasni deski SA in mora biti
stalno objavljen na spletni strani SA, ter dosegljiv vsem
strankam SA.
Ljubljana, dne 26. aprila 2002.
mag. Mira Zupanc Kos l. r.
Predsednica
sveta SA

K temu ceniku je dala soglasje Vlada Republike Slovenije, pod št. 389-08/2001-17 z dne 27. 6. 2002.

Letni program statističnih raziskovanj za leto
2002

Na podlagi 23.c člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) določa predstojnik Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi
izvajalci dopolnitev

LETNEGA PROGRAMA
statističnih raziskovanj za leto 2002

Uradni list Republike Slovenije

3059.

Št.

Št. 94-01-49/2002
Ljubljana, dne 15. julija 2002.
Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
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Dopolnitev velja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Objava začetka javne predstavitve osnutka
načrta zaščite in reševanja ob množičnem pojavu
kužnih bolezni pri živalih v Republiki Sloveniji

Na podlagi 16. člena uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št 3/02 in 17/02)
Uprava RS za zaščito in reševanje

OBJAVLJA
začetek javne predstavitve osnutka načrta
zaščite in reševanja ob množičnem pojavu
kužnih bolezni pri živalih v Republiki Sloveniji
Osnutek načrta zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni v Republiki Sloveniji je objavljen na internetni strani: http://www.mo-rs.si/urszr/, na naslovu OSNUTEK
NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB MNOŽIČNEM POJAVU KUŽNIH BOLEZNI PRI ŽIVALIH V RS.
V pisni obliki je načrt na vpogled v prostorih Uprave RS
za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
vsak delavnik od 9. do 12. ure, v sobi številka 111, 30 dni
od objave v Uradnem listu RS.
Predloge in mnenja pričakujemo po elektronski pošti
na naslov: tajnistvo.urszr@pub.mo-rs.si., oziroma po pošti, na naslov Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za
zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana, 30
dni po objavi v Uradnem listu RS.

3061. Poročilo o gibanju plač za maj 2002
Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)

POROČILO
o gibanju plač za maj 2002
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za maj 2002 je znašala 231.072 SIT in je bila za
1,0 odstotka višja kot aprila 2002.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za maj 2002 je znašala 145.097 SIT in je bila za
1,2 odstotka višja kot aprila 2002.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje marec –
maj 2002 je znašala 228.964 SIT.
Indeks povprečne mesečne bruto plače za maj 2002
na junij 2001 – maj 2002 znaša 103,7.
Št. 941-07-51/02
Ljubljana, dne 16. julija 2002.

Št. 842-00-2/2002-7
Ljubljana, dne 21. junija 2002.

Generalni direktor
Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.

Bojan Žmavc l. r.
Direktor

OBČINE
AJDOVŠČINA
3062.

Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Ajdovščina za leto 2002

Na podlagi 10. in 40. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) ter 33. člena statuta
Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 6. 6. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine
Ajdovščina za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2002
se spremeni 3. člen, tako da se glasi:
Zap.
št.

Vrsta prihodkov

A)
I.
70
700
703
704
71
710

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupaj prihodki
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni

711
712

Realizacija
2001

Ocean realizacije
2001

Rebalans plana
2002

1.595.343.018,24
962.530.682,41
795.565.335,91
98.900.239,12
68.065.107,38
198.476.860,97

1.969.149.153,16
1.110.750.083,36
883.466.084,17
113.164.684,93
114.119.314,26
252.037.877,35

2.658.476.000,00
1.275.256.000,00
946.517.000,00
145.089.000,00
183.650.000,00
286.943.500,00

157.423.030,85
9.494.606,88
477.466,08

196.553.122,97
11.831.881,02
582.058,28

137.737.000,00
12.017.000,00
1.000.000,00

Uradni list Republike Slovenije

Št.

63 / 19. 7. 2002 / Stran 6771

Zap.
št.

Vrsta prihodkov

Realizacija
2001

Ocean realizacije
2001

Rebalans plana
2002

713
714
72
720
722
73
730
731
74
740
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
430
III.
B)
V.
441
C)
VII.
VIII.
550
IX.

Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.982.268,26
Drugi nedavčni prihodki
29.099.488,90
KAPITALSKI PRIHODKI
52.443.370,00
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
48.735.456,00
Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premož. 3.707.914,00
PREJETE DONACIJE
12.204.565,50
Prejete donacije iz domačih virov
0
Prejete donacije iz tujine
12.204.565.,50
TRANSFERNI PRIHODKI
369.687.539,54
Transferni prih. iz drugih javnofin. institucij
369.687.539,54
Skupaj odhodki
1.696.844.101,91
TEKOČI ODHODKI
257.571.353,72
Plače in drugi izdatki zaposlenih
66.085.096,41
Prispevki delodajalcev za soc. varnost
8.986.365,30
Izdatki za blago in storitve
172.734.768,81
Plačila domačih obresti
372,700,00
Sredstva, izločena v rezerve
9.392.423,20
TEKOČI TRANSFERI
639.987.540,90
Subvencije
0
Transferi posameznikom in gospodijstvom
295.057.891.62
Transferi neprofitnim org.in ustanovam
43.757.253,34
Drugi tekoči domači transferi
301.172.395,94
INVESTICIJSKI ODHODKI
691.064.867,71
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
691.064.867,71
INVESTICIJSKI TRANSFERI
108.220.339,58
Investicijski transferi
108.220.339,58
Proračunski presežek - primanjkljaj
-101.501.083,49
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 16.034.000,00
Povečanje kapitalskih deležev
16.034.000,00
RAČUN FINANCIRANJA
Zadolževanje
Odplačila dolga
807.746,90
Odplačila domačega dolga
807.746,90
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
tekočega leta
-118.342.830,39
Prenos sredstev na računih iz preteklih let
491.556.449,19
Skupno povečanje sredstev
373.213.618,80

1.956.404,02
41.114.411,06
99.650.032,08
77.472.807,03
22.177.225,05
14.527.395,50
0
14.527.395,50
492.183.764,87
492.183.764,87
2.168.165.374,18
341.840.215,47
89.830.370,10
12.492.685,20
234.870.270,31
435.815,30
4.211.074,56
790.368.200,95
9.000.000,00
353.365.393,31
44.576.248,00
383.426.559,64
856.914.533,91
856.914.533,91
179.042.423,85
179.042.423,85
-199.016.221,02

5.112.000,00
131.077.500,00
75.000.000,00
11.000.000,00
64.000.000,00
213.884.500,00
18.584.500,00
194.900.000,00
807.792.000,00
807.792.000,00
2.928.228.704,34
361.166.601,40
94.389.000,00
13.145.000,00
243.448,601,40
464.000,00
10.000.000,00
832.625.652,94
12.000.000,00
380.904.000,00
40.321.000,00
399.400.652,94
1.616.705.450,00
1.616.705.450,00
117.731.000,00
117.731.000,00
-269.752.704,34

850.849,00
850.849,00

653.640,00
653.640,00

-199.867.070,02
373.212.968,00
173.345.897,98

-270.406.344,34
270.406.347,00
2,66

X.
XI.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-6/00-02
Ajdovščina, dne 6. junija 2002.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

3063.

Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Ajdovščina za leto 2002

Na podlagi 10. in 40. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) ter 33. člena statuta
Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 11. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine
Ajdovščina za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2002
se spremeni 3. člen, tako da se glasi:
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Zap.
št.

Vrsta prihodkov

A)
I.
70
700
703
704
71
710

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupaj prihodki
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.
premož.
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prih. iz drugih javnofin. institucij
Skupaj odhodki
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenih
Prispevki delodajalcev za soc. varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Sredstva, izločena v rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodijstvom
Transferi neprofitnim org. in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Proračunski presežek - primanjkljaj
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
Povečanje kapitalskih deležev
RAČUN FINANCIRANJA
Zadolževanje
Odplačila dolga
Odplačila domačega dolga
Povečanje(zmanjšanje) sredstev na računih
tekočega leta
Prenos sredstev na računih iz preteklih let
Skupno povečanje sredstev

711
712
713
714
72
720
722
73
730
731
74
740
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
430
III.
B)
V.
441
C)
VII.
VIII.
550
IX.
X.
XI.
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Plan
2002

Realizacija
jan. - maj

Rebalans plana
2002

2.658.476.000,00
1.275.256.000,00
946.517.000,00
145.089.000,00
183.650.000,00
286.943.500,00

630.572.654,94
424.926.904,36
389.082.475,51
12.911.583,76
22.932.845,09
94.131.354,16

2.615.475.751,00
1.302.774.000,00
965.735.000,00
154.750.000,00
182.289.000,00
316.443.939,00

137.737.000,00
12.017.000,00
1.000.000,00
5.112.000,00
131.077.500,00
75.000.000,00
11.000.000,00

59.411.779,37
5.392.641,84
378.681,98
1.351.763,40
27.596.487,57
10.752.872,67
2.309.319,00

152.153.424,00
12.942.000,00
1.000.000,00
6.408.000,00
143.940.515,00
75.000.000,00
11.000.000,00

64.000.000,00
213.484.500,00
18.584.500,00
194.900.000,00
807.792.000,00
807.792.000,00
2.928.228.704,34
361.446.601,40
94.389.000,00
13.145.000,00
243.448.601,40
464.000,00
10.000.000,00
832.345.652,94
12.000.000,00
379.904.000,00
40.321.000,00
400.120.652,94
1.616.405.450,00
1.616.405.450,00
118.031.000,00
118.031.000,00
- 269.732.704,34

8.443.5532,67
0,00
0,00
0,00
100.761.523,75
100.761.523,75
592.617.587,22
121.268.102,19
40.497.696,20
5.682.435,50
73.593.406,,09
166.306,40
1.328.258,00
297.693.791,43
3.200.000,00
150.654.701,27
15.426.739,45
128.412.350,71
152.429.655,60
152.429.655,60
21.226.038,58
21.226.038,00
37.955.067,72

64.000.000,00
150.396.500,00
22.123.500,00
128.273.000,00
770.861.312,00
770.861.312,00
2.884.324.764,59
403.350.340,65
98.620.120,00
12.944.000,00
281.376.620,65
410.000,00
10.000.000,00
747.054.452,94
12.200.000,00
392.583.000,00
48.772.552,94
293.498.900,00
1.589.986.971,00
1.589.986.971,00
141.933.000,00
141.933.000,00
- 268.849.013,59

870.391,08
870.391,08

-

653.640,00
653.640,00

850.849,00
850.849,00

930.000,00
930.000,00

- 270.406.344,34
270.406.347,00
2,66

37.104.218,72

- 270.649.404,67
270.649.503,67
99,00

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-8/2001
Ajdovščina, dne 11. julija 2002.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.
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Št.

LJUBLJANA
3064.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za
obdobje 1986-2000 in družbenega plana občin
Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič-Rudnik za
obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine
Ljubljana v letu 2002

Na podlagi 34. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), 45.d člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89,
Uradni list RS, št. 726/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter
na podlagi 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet občine Ljubljana na 40.
seji dne 8. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 19862000 in družbenega plana občin Ljubljana – Šiška
in Ljubljana – Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990 za
območje Mestne občine Ljubljana v letu 2002
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986-2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št.
23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99,
41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01)
za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
prostorski plan Mestne občine Ljubljana) in družbenega plana
Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS,
št.45/86, 47/87, 48/87, 2/88, 23/88, 27/88, 19/89, 20/89
in Uradni list RS, št. 45/90, 20/91, 2/92, 49/92, 4/94) in
družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje
1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in
Uradni list RS, št. 19/91, 40/92, 10/94) za območje Mestne
občine Ljubljana, ki se nanašajo na spremembe namenske rabe
in zasnovo cestnega omrežja ter na programsko zasnovo za
avtocesto na odseku Šentvid–Koseze.
2. člen
V tekstualnem delu prostorskega plana Mestne občine
Ljubljana se:
– 4. poglavje dolgoročni plan po dejavnostih in območjih
spremeni tako, da se:
· v točki 4.2.1. regionalni prometni sistem, v podpoglavju
Cestna infrastruktura, v drugem stavku drugega odstavka črta
druga alinea, tako da se stavek pravilno glasi:
Do leta 2000 bodo zgrajeni naslednji odseki avtocest:
– dokončanje južne obvozne ceste,
– Ljubljana–Zagreb
– in del vzhodne obvoznice med Litijsko cesto in severno
obvoznico:
· v točki 4.2.3. Razvoj prometnega sistema po letu 2000
se doda alineo:
– avtocesto na odseku Šentvid–Koseze,
· 9. poglavje tabele spremeni in dopolni tako, da se v točki
9.6. Načini urejanja območij s prostorskimi izvedbenimi akti v
tabelarični del doda:
Prostorska celota

Oznaka
območja
urejanja

Ime
območja
urejanja

Predlog
spremembe
načina urejanja

Š3 Podutik
Š6 Stanežiče
– Vižmarje

ŠT 3/1

Avtocesta

LN

ŠT 6/2

Avtocesta

LN
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Kartografski del
Spremeni se kartografski del prostorskega plana Mestne
občine Ljubljana v kartah:
– zasnova cestnega omrežja, M 1:50.000
– usmeritve glede načinov urejanja s prostorsko izvedbenimi akti, M 1:25 000
– kartografska dokumentacija k planu, M 1:5000, karte
LJ-S-22, LJ-S-32, LJ-S-42.
Spremembe se nanašajo na spremembo kmetijskih, gozdnih, rekreacijskih, proizvodnih območij in območij za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti v korist površin za promet.
3. člen
Družbeni plan Občine Ljubljana Šiška in družbeni plan Občine Ljubljana Vič-Rudnik se spremenita in dopolnita tako, da se
doda programsko zasnovo za avtocesto na odseku Šentvid–
Koseze.
1. Tekstualni del programske zasnove
Opis trase
Dolžina trase je 5.550 km. Odsek avtoceste poteka v smeri
sever–jug, s začetkom na priključku Brod in zaključkom s priključitvijo na obstoječo štiripasovno zahodno ljubljansko obvoznico. Od
priključka Brod do Celovške ceste je trasa že zgrajena in poteka v
vkopu do galerije, ki je deloma že izvedena (v dolžini ca. 270 m od
severnega portala, manjka pa še ca. 170 m do začetka klasičnega dela predora). Pod Šentviškim hribom poteka avtocesta po
dveh predorskih ceveh v dolžini 1051 oziroma 1049 m. Od
izstopa iz tunela poteka trasa najprej v vkopu med Iskro in Pržanom, nato prečka Ulico Andreja Bitenca, potok Pržanec ter v
nadaljevanju Kamnogoriško in Zapuško cesto ter Draveljsko gmajno s Podutiško cesto. Na območju ostanka ravninskega gozda je
načrtovan priključek Koseze, kjer se severna ljubljanska obvoznica priključuje na avtocesto. Vse prečne lokalne povezave se
spelje po devijacijah, ki prevzemajo motorni promet, mestni potniški promet, promet s kmetijsko mehanizacijo ter kolesarske in peš
komunikacije. Ceste, ki povezujejo širše območje v prečni smeri
(Cesta Andreja Bitenca, Kamnogoriška in Podutiška cesta) prečkajo avtocesto v nadvozih.
Območje obdelave
Programska zasnova je izdelana za območja urejanja ŠT
3/1 Avtocesta in ŠT 6/2 Avtocesta.
Območje obdelave zajema območje izključne rabe avtoceste s spremljajočimi objekti in ureditvami (deviacije cest in
poti, prestavitve avtobusnih postajališč, nadvoze, podhod, mostove, portale, prepuste, priključke), območje ureditev obcestnega prostora, vključno z rekultivacijo zemljišč, območje ureditev vodotokov, območje prestavitev in navezav infrastrukturnih objektov in naprav, območje okoljevarstvenih ukrepov, območje začasnih ureditev.
Meja območja obdelave je določena v kartografskem delu:
– kartografska dokumentacija k planu (listi 3.1 do 3.3),
– programske zasnove – meja območja urejanja (list 4.0),
– programske zasnove – situacija obstoječega parcelnega
stanja z namensko rabo (listi 4.1 do 4.3),
– programske zasnove – situacija obstoječega stanja z
mejo kompleksnega urejanja (listi 6.1 do 6.3).
Tehnološki pogoji in omejitve
Avtocesta se izvede kot štiripasovnica z odstavnimi pasovi
in vmesnim ločilnim pasom.
Vertikalne in horizontalne elemente odseka avtoceste se
projektira z upoštevanjem računske hitrosti 120 km/h. Uporabljen je najmanjši horizontalni radij 1,500 m, največji vzpon 2,8%
in najmanjši konveksni vertikalni radij 18,000 m.
Projektirani normalni prečni profil znaša 28 m, in sicer štirje
vozni pasovi po 3,75 m, dva odstavna pasova po 2,50 m, srednji
ločilni pas 4 m, dva notranja robna pasova po 0,50 m, dva
zunanja robna pasova po 0,20 m in dve bankini po 1,30 m.
Predvidene prometno-tehnične ureditve
Predvidena je gradnja:
– priključka Koseze, za navezovanje na severno ljubljansko
obvoznico. Priključek se izvede s krožnim vodenjem ramp in
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nadvozom čez zahodno obvoznico. Oblikuje se ga tako, da je
ljubljanska obvoznica podrejena avtocesti,
– priključkov Šentvid in Podutiška. Priključek Šentvid je
lociran na prečkanju Celovške ceste. Ohranja obstoječo obliko
kot polovični diamant z dvema priključnima rampama. Priključek
Podutiška se deviira. Oblikuje se ga s tremi rampami, dvema
priključnima in eno odcepno,
– novogradnje in rekonstrukcije križišč: na Podutiški cesti
6 nivojskih križišč, od katerih je 5 semaforiziranih in 1 nesemaforizirano; semaforizirano križišče priključka Podutiške na severno
obvoznico; semaforizirano križišče Podutiške z Ulico Bratov Babnik, ki se ga razširi; semaforizirani križišči s priključno in odcepno rampo na zahodni strani avtoceste; križišča s priključno
rampo na vzhodni strani se ne semaforizira, doda pa se dodatni
vozni pas za leve zavijalce v trasi Podutiške ceste; semaforizirano križišče Podutiške ceste z novo cesto v naselje pri Podutiku
se semaforizira,
– deviacij prekinjenih cest in poti (podhod v Šentvidu, začasna deviacija Celovške ceste, deviacija ceste Andreja Bitenca,
Kamnogoriške ceste, nadhod v podaljšku Zapuške ceste, deviacija Podutiške ceste, Ulice bratov Babnik na območju križišča s
Podutiško cesto, deviacija prekinjenega dostopa do Iskre, stanovanjske ceste, izvedba dovoza do Plinarne, deviacija lokalne poti,
ki povezuje z avtocesto prekinjeno Zapuško cesto s Kozakovo
ulico, povezava prekinjene Zapuške ceste proti pasji šoli),
– galerije Šentvid,
– podhoda v Šentvidu,
– nadvozov na deviacijo Ceste A. Bitenca, na deviacijo
Kamnogoriške ceste, na deviacijo Podutiške ceste, na priključku Koseze,
– nadhoda v podaljšku Zapuške ceste,
– prepust za Pržanec,
– mostovi preko Pržanca,
– prestavitve dveh postajališč mestnega potniškega prometa na Podutiški cesti.
Infrastrukturna omrežja, objekti in naprave
Infrastrukturne objekte in naprave (vodovod, kanalizacija,
elektroenergetski vodi visoke, srednje in nizke napetosti, telekomunikacijski vodi, plinovoda), ki jih križa predvidena trasa avtoceste je treba ustrezno zaščititi oziroma po potrebi prestaviti.
Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje
Trasa avtoceste z objekti in opremo ceste
Odbojne ograje na avtocesti se izvede v kovinski izvedbi,
dopustna višina je 0,75 m. Izjemoma se dopusti izvedba betonskih ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami.
Vmesni ločilni pas se zatravi ali zasadi z nizkimi grmovnicami s plitkim koreninskim sistemom.
Zaščitna žična ograja se odmakne od nožice nasipa oziroma od zunanjega roba jarka 1-2 m. Potek ograje se prilagodi
poteku trase avtoceste in ramp.
Cestna oprema in razsvetljava ceste mora izkazovati enotne oblikovne elemente.
Cestni objekti (nadvozi, mostovi) morajo biti arhitekturno
oblikovani, skladno z drugimi spremljajočimi objekti ob avtocesti
ter značilnostmi urbane in krajinske podobe prostora.
Protihrupne ograje morajo biti oblikovane tako, da se vzpostavi kakovosten prostor tako na notranji kot na zunanji strani
ceste, s prilagajanjem izvedbe različnih tipov protihrupne zaščite
stanju in značilnostim prostora na konkretnem odseku. Upoštevana mora biti prostorska zveznost postavitve različnih tipov protihrupne zaščite in enotnost v oblikovanju in materialih na celotnem odseku ter upoštevanje že izvedenih ukrepov na ostalih
odsekih avtoceste.
Zasaditve
Za zagotovitev vpetosti posega v prostor in sanacijo degradiranih površin je treba obcestni prostor mestoma zasaditi z višjo
vegetacijo. Pri tem je potrebno upoštevati naslednja izhodišča:
– čim bolj racionalen posek za gradnjo potrebnih gozdnih
površin z učinkovito saniranim in oblikovanim gozdnim robom;
– sanacija obrežne vegetacije pri regulacijskih ureditvah z
navezavo na ohranjeno vegetacijo in z namenom obnove naravnih biotopov in ekoloških značilnosti območja;
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– prilagajanje značilnim vegetacijskim vzorcem in vrstni sestavi, predvsem navezava na obstoječo, avtohtono vegetacijo
tako v vrstni sestavi kot v obliki;
– oblikovanje v smislu optičnega vodenja in izboljšanja kakovosti obcestnega prostora (intenzivna ozelenitev v območjih,
kjer se prepleta in stika več cest (priključki, rampe, deviacije);
– zakrivanje pred nezaželenimi pogledi oziroma zakrivanje
gradbenih konstrukcij in protihrupnih ograj, kjer to dopušča prostor in njegove značilnosti;
– obnova travniških površin v območjih kmetijske rabe z
možnostjo ponovne uporabe (zunanje brežine nasipov).
Oblikovanje reliefa
Nasipne in vkopne brežine je treba oblikovati z zaokrožitvijo
iztekov v okoliški teren oziroma tako, da se nove oblike logično
in brez očitnih stikov navežejo na obstoječi naravni relief oziroma
na obstoječe nasipne oziroma vkopne brežine avtoceste. Brežine je treba mestoma zasaditi z višjo vegetacijo tako, da se
zagotovi stabilnost brežin in omili prehode v ravnine.
Brežine na območju izstopa obeh predorskih cevi je treba
oblikovati skladno z zasnovo portalov in tako, da se doseže
skladno izpeljavo v naravni relief. Tudi na vstopni predorski strani
na severu je po dokončanju gradbenih del treba sanirati brežine
z novo gozdno zasaditvijo.
Pri oblikovanju protihrupnih nasipov je treba upoštevati naslednja izhodišča:
– protihrupne nasipe se na odsekih, kjer se približajo pozidavi zaradi racionalne porabe prostora oblikuje v strmejših nagibih (1:1,5) in kombinira z zasaditvijo v iztekih proti naravnemu
terenu; km 2,85-3,2;
– v območju med deviacijama Kamnogoriške in Bitenčeve
ceste je treba protihrupna nasipa na zunanji strani oblikovati s
široko, položno brežino, z nagibom ca. 1:3,5 tako, da ustvari
naravno brežino in doseže položen iztek v naraven teren. Zaradi
racionalne rabe prostora se na cestni strani izvede strmejši nasip
1,5:1, utrjen z armirano zemljino in zasajen s pokrovnimi rastlinami; km 2,37-2,75.
Rekultivacije
Dele cest in poti, ki po izgradnji avtoceste in spremljajočih
objektov ostanejo brez funkcije, je treba humusirati in zatraviti ali
zasaditi z višjo vegetacijo.
Ureditve vodnega in obvodnega prostora
Prestavitev vodotokov mora biti izvedena z upoštevanjem
načel sonaravnega urejanja in z zasaditvijo avtohtone, drevesne
in grmovne obvodne vegetacije.
Usmeritve za varovanje naravne dediščine, flore in vegetacije, favne in biotopov
Prečkanje zavarovanega območja krajinskega parka Polhograjski dolomiti se izvede v dvocevnem predoru. Poseg v
zavarovano območje predstavlja izstopni portal v Pržanu.
Začasno zavarovanje gradbene jame pri gradnji predora pa
bo pomenilo tudi poseg v severni del pobočja.
Za varovanje naravne dediščine, flore in vegetacije, favne
in biotopov je treba upoštevati:
– za nove zasaditve je treba uporabljati avtohtono vegetacijo,
– z gradnjo ne smejo biti prizadeta naravno ohranjena območja, na katerih niso neposredno predvideni posegi ali gradbišča, predvsem pa vodotoki.
Ob zahodni strani avtoceste v Pržanu se izvedeta 2 nadomestna biotopa za dvoživke, v km 2.100 in v km 2.300.
Usmeritve za varovanje kulturne dediščine
Zaradi deviacije ceste Andreja Bitenca bo potrebna tudi
odstranitev oziroma prestavitev baročnega znamenja v Pržanu,
medtem ko se deviacija Kamnogoriške ceste izogne posegu v
območje Kamnogoriškega osamelca in apnenice. Znamenje je
treba v celoti ohraniti in urediti ambientalne značilnosti ob njem.
Pri operativnem posegu mora biti zagotovljen nadzor s strani
Zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine oziroma pristojne območne enote.
Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Pred hrupom prometa leta 2025 bo za zaščito naselij ob
obravnavanem delu AC na odseku Šentvid–Koseze potrebno

Uradni list Republike Slovenije

Št.

63 / 19. 7. 2002 / Stran 6775

postaviti protihrupno zaščito v dolžini 3.982 m. Protihrupna zaščita je predlagana v različnih izvedbah: protihrupne ograje v
višini 2,5 do 4,5 m, protihrupni nasipi 3,5 do 6,0 m, pasivni
protihrupni ukrepi.
Gradnja mora biti organizirana in izvajana tako, da se v čim
večji možni meri prepreči dodatno onesnaženje zraka.
Zaradi izgradnje avtoceste se požarna varnost bližnjih objektov ne bo poslabšala. Vsi ti objekti imajo zagotovljen dovoz za
intervencijska vozila.
Potrebno je zagotoviti dostop na kmetijska zemljišča v času
izgradnje in po izgradnji.

2. Grafični del programske zasnove
Kartografski del družbenega plana Občine Ljubljana Šiška
in Občine Ljubljana Vič-Rudnik se dopolni s kartami programske
zasnove:
Situacija obstoječega parcelnega stanja z namensko rabo,
PKN M 1:5000
Usmeritve za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje ter varovanje in izboljšanje naravnega in bivalnega okolja,
M 1: 5000
Situacija obstoječega parcelnega stanja z mejo kompleksnega urejanja M 1: 5000
Komunalna in energetska infrastruktura, M 1: 2000.

Usmeritve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Za zagotovitev požarne varnosti objektov mora biti zagotovljen dovoz za intervencijska vozila.
Vsi nasipi in regulacije vodotokov morajo biti utrjeni tako,
da ne bo prihajalo do erozije zemljišč.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ostali pogoji
V lokacijskem načrtu je treba določiti obveznosti investitorjev in izvajalcev, vključno z določitvijo izvedbe monitoringa za
spremljanje negativnih vplivov na sestavine okolja. Na podlagi
rezultatov monitoringa mora investitor izvesti dodatne ukrepe:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ustrezni ukrepi.
Sestavni del lokacijskega načrta mora biti tudi poročilo o
vplivih na okolje.
Pri izdelavi prostorske oziroma tehnične dokumentacije je
potrebno upoštevati še naslednje pogoje:
– med gradnjo se prst odstrani in deponira ter uporabi za
sanacijo degradiranih tal;
– po končani gradnji mora investitor zagotoviti izvedbo kmetijskih prostorsko-ureditvenih operacij, s katerimi bodo ponovno
vzpostavljene možnosti za kmetijsko rabo;
– viške materiala, predvidoma do 350.000 m3, ki so iz
slabo nosilnega materiala, se deponira v obeh pentljah AC priključka Brod ter v zahodni pentlji priključka Šmartno. Deponiranje materiala izven ureditvenega območja lokacijskega načrta se
mora izvajati na podlagi ustrezne prostorske dokumentacije in
dovoljenj za poseg v prostor;
– posebno pozornost je treba posvetiti organizaciji gradbišča. Območje gradbišča naj se čimbolj omeji na območje posega. Za potrebe gradbišča naj se uporablja že obstoječe komunikacije in ustvarja čimmanj novih dovoznih poti. Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih določilih, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji tudi:
– zagotoviti varno odvijanje prometa na obstoječem cestnem omrežju,
– zgraditi dostope, ki v načrtu niso predvideni, bodo pa
utemeljeno zahtevani v postopku zaslišanih prizadetih strank,
– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali transportom med gradnjo pred pričetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji priključka pa po potrebi obnoviti,
– infrastrukturne vode in ostale objekte obnoviti oziroma
sanirati, če bo na njih pri gradnji priključka zaradi prevelikih
obremenitev ali tresljajev prišlo do poškodb,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi
graditve in obratovanja avtocestnega odseka,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko
vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe
in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno prekomerno
onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

Št. 3511-107/00-43
Ljubljana, dne 8. julija 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3065.

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Mestni občini Ljubljana

Na podlagi 6. in 7. člena zakona o nadzoru državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 1/00 in 30/01-ZODPM-C), 2. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) in 18. ter
27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.
26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
40. seji dne 15. 7. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju državnih pomoči za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Mestni občini Ljubljana
1. člen
Ta pravilnik določa namene, upravičence, upravičene stroške in njihovo višino, instrumente in pogoje za dodeljevanje
državne pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Mestni občini Ljubljana.
2. člen
Sredstva za državne pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se zagotavljajo v proračunu Mestne občine
Ljubljana.
3. člen
Državne pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se dodeljujejo za namene povezovanja podjetij.
Državne pomoči se dodeljujejo kot razvojne spodbude po
principu sofinanciranja upravičenih stroškov skupnih strateških
razvojnih programov (v nadaljevanju: skupni programi) podjetij.
4. člen
Za podjetje se po tem pravilniku šteje gospodarska družba in samostojni podjetnik posameznik.
5. člen
Upravičenci do državnih pomoči so podjetja, ki:
– imajo sedež v Mestni občini Ljubljana,
– imajo manj kot 50 zaposlenih,
– imajo letni promet, ki je manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR.
Upravičenec, ki je gospodarska družba, mora biti neodvisno podjetje.
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Neodvisno podjetje po tem pravilniku je gospodarska
družba, v kateri posamezna gospodarska družba ali povezana
družba, ki ne ustreza pogojem za majhna in srednjevelika podjetja, razpolaga z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami,
manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v
lasti delniških družb ali institucionalnih investitorjev in pri tem
ne izvajajo aktivne lastniške politike.
6. člen
Do državnih pomoči niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in
prestrukturiranje,
– sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski
transport, kmetijstvo in ribištvo.
7. člen
Upravičeni stroški so stroški za:
– svetovanje pri pripravi skupnih programov za povezovanje malih podjetij v višini do 50% stroškov svetovanja,
– svetovanje in razširjanje specifičnega znanja za potrebe
izvajanja skupnih programov v višini do 50% stroškov svetovanja in razširjanja znanja,
– posebno usposabljanje podjetnikov in zaposlenih za
pripravo in izvajanje skupnih programov v višini do 45% stroškov usposabljanja,
– promocijo proizvodov in storitev pri prvi predstavitvi skupnih programov na določenem sejmu ali razstavi v višini do
50% stroškov promocije.
8. člen
Instrument pomoči so dotacije.
9. člen
Državne pomoči se dodeljujejo za skupne programe, ki
jih izvajajo najmanj tri povezana podjetja in vsaj ena razvojna
institucija.
Na javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči lahko
sodeluje skupina najmanj treh podjetij in vsaj ene razvojne
institucije:
– ki so sklenila dogovor o sodelovanju pri skupnem programu,
– ki so določila nosilno podjetje, ki v imenu skupine nastopa kot predlagatelj vloge in pogodbena stranka.
10. člen
Skupna višina vseh prejetih pomoči iz proračuna Republike Slovenije in proračunov lokalnih skupnosti ne sme preseči
zgornje meje pomoči, določene v uredbi o namenih in pogojih
za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem pomoči (Uradni list RS,
št. 59/00).
11. člen
Državne pomoči se dodeljujejo na podlagi predhodno
izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem list Republike Slovenije, skladno s pogoji in po postopku, določenem v
veljavnih predpisih.
12. člen
Medsebojne obveznosti med Mestno občino Ljubljana in
prejemnikom državnih pomoči se uredijo s pogodbo.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-39/2002-2
Ljubljana, dne 15. julija 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

Uradni list Republike Slovenije

3066.

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za
programe kmetijstva v Mestni občini Ljubljana

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 54/00), 6. in 7. člena zakona o nadzoru državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 1/00 in 30/01), 2. člena uredbe o namenih
in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) in 27. člena statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni
svet mestne občine Ljubljana na 40. seji dne 15. 7. 2002
sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju državnih pomoči za programe
kmetijstva v Mestni občini Ljubljana
1. člen
Ta pravilnik določa obliko, upravičence, namene, višino
in pogoje ter merila za dodeljevanje državnih pomoči za izvajanje programov kmetijstva v Mestni občini Ljubljana.
2. člen
Sredstva za državne pomoči za izvajanje programov kmetijstva se zagotavljajo v proračunu Mestne občine Ljubljana.
3. člen
Državne pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v
obliki dotacij.
Skupna višina vseh prejetih državnih pomoči, iz proračuna Republike Slovenije, proračunov lokalnih skupnosti in mednarodnih virov za posamezne namene iz tega pravilnika, ne
sme preseči zgornje meje pomoči, določene s smernicami
skupnosti za državno pomoč v kmetijskem sektorju (2000/C
28/02).
4. člen
Državna pomoč po tem pravilniku se lahko dodeli, če
predstavlja spodbudo za izvedbo programa oziroma je zanj
nujno potrebna.
5. člen
Upravičenci do dodelitve državne pomoči so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče in so lastniki najmanj 3 ha
obdelovalnih površin na območju Mestne občine Ljubljana,
opravljajo kmetijsko dejavnost in so vključene v eno od organizacij kmetijskih proizvajalcev (zadruga, društvo, združenje, druge oblike povezovanja) ter izpolnjujejo druge pogoje, predpisane s tem pravilnikom.
Upravičenci do dodelitve državne pomoči za programe v
konjereji so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost,
sodelujejo v programu spodbujanja reje konj s krmo pridelano
na barju in imajo najmanj 2 ha obdelovalnih površin na delu
Ljubljanskega barja, ki leži v Mestni občini Ljubljana.
Upravičenci do dodelitve državne pomoči za programe
organizacij kmetijskih proizvajalcev so pravne osebe, ki združujejo kmetijske proizvajalce z območja Mestne občine Ljubljana
in za njih organizirajo proizvodnjo, skupno dodelavo in predelavo ter izvajajo trženje kmetijskih pridelkov ter živil in imajo
najmanj 50 članov.
Upravičenci do dodelitve državne pomoči za ukrepe za razvoj podeželja so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in
imajo obdelovalne površine na območju Mestne občine Ljubljana
ter izpolnjujejo druge pogoje, predpisane s tem pravilnikom.
6. člen
Državne pomoči se dodeljujejo za naslednje namene:
1. investicije v kmetijsko pridelavo in proizvodnjo ter dopolnilne dejavnosti,
2. programe organizacij kmetijskih proizvajalcev,
3. program varnega dela s kmetijskimi stroji,
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4. odpravo posledic naravnih nesreč in izrednih dogodkov,
5. programe racionalne rabe gnojil na kmetijskih površinah, pravilne prehrane v živinoreji in optimalne rabe škropilnih
naprav v kmetijstvu,
6. ukrepe za razvoj podeželja.
Državne pomoči za investicije v kmetijsko pridelavo in
proizvodnjo ter dopolnilne dejavnosti se dodeljujejo le za investicije začete v tekočem letu.
1. Investicije v kmetijsko pridelavo in proizvodnjo ter dopolnilne dejavnosti
1.1. Investicije v zelenjadarsko proizvodnjo
Državne pomoči se dodeljujejo za nakup rastlinjakov za
pridelavo zelenjave.
Višina pomoči znaša do 40% stroškov nakupa rastlinjakov.
Pogoji za pridobitev državne pomoči:
– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, minimalne površine 300 m2,
– vrtnine morajo biti pridelane po metodi kontrolirane pridelave (ekološko, integrirano),
– upravičenec mora biti član organizacije kmetijskih proizvajalcev in imeti z njo sklenjen dogovor o prodaji pridelka.
Prednost pri dodeljevanju državne pomoči imajo predlagatelji vlog:
– ki pridelujejo zelenjavo po ekološki in integrirani metodi
pridelave na varstvenih pasovih virov pitne vode, in sicer ekološka pridelava pred integrirano,
– ki so prodali več pridelkov preko organizacije kmetijskih proizvajalcev (zadruge).
1.2. Investicije v sadjarsko proizvodnjo:
a) postavitev mrež proti toči v obstoječih sadovnjakih
Državne pomoči se dodeljujejo za nakup in postavitev
mrež proti toči.
Višina pomoči znaša do 40% stroškov nakupa in postavitve mrež.
Pogoji za pridobitev državne pomoči:
– upravičenec mora imeti potrjen načrt za postavitev mreže proti toči v sadovnjakih, ki ga je izdelala usposobljena organizacija,
– upravičenec mora imeti v lasti nasad pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev,
– sadje mora biti pridelano po metodi kontrolirane pridelave (ekološko, integrirano),
– upravičenec mora del svoje proizvodnje prodajati preko
organizacije kmetijskih proizvajalcev ali biti član sadne ceste
med Javorom in Jančami.
Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči imajo predlagatelji vlog:
– ki pridelujejo sadje na ekološki način,
– ki imajo večje površine pod obstoječimi sadovnjaki.
b) postavitev mrež proti toči ob saditvi novega sadnega
nasada
Državne pomoči se dodeljujejo za nakup in postavitev
mrež proti toči.
Višina pomoči znaša do 40% stroškov nakupa in postavitve mrež.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– upravičenec mora imeti potrjen načrt za postavitev mreže proti toči v sadovnjakih, ki ga je izdelala usposobljena organizacija,
– upravičenec namerava na novo posaditi nasad pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev,
– sadje mora biti pridelano po metodi kontrolirane pridelave (ekološko, integrirano),
– upravičenec mora del svoje proizvodnje prodajati preko
organizacije kmetijskih proizvajalcev ali biti član sadne ceste
med Javorom in Jančami.
Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči imajo predlagatelji vlog:
– ki bodo pridelovali sadje na ekološki način,
– ki bodo posadili večji nasad.
c) postavitev tunelov za pridelavo jagod
Državne pomoči se dodeljujejo za nakup in postavitev
tunelov za pridelavo jagod.
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Pri ekološki pridelavi višina pomoči znaša do 40%, pri
integrirani pridelavi do 30% stroškov nakupa in postavitve tunela.
Pogoji za pridobitev državne pomoči:
– upravičenec mora imeti dovoljenje za izvedbo investicije,
– upravičenec mora pri ekološki pridelavi imeti v lasti
najmanj 5 arov, pri integrirani pridelavi pa najmanj 10 arov
nasada jagod,
– upravičenec mora del svoje proizvodnje prodajati preko
organizacije kmetijskih proizvajalcev ali biti član sadne ceste
med Javorom in Jančami.
Prednost pri dodeljevanju pomoči imajo predlagatelji vlog:
– ki pridelujejo jagode na ekološki način,
– ki imajo večje nasade jagod.
1.3. Investicije v živinoreji
a) Za prosto rejo in rejo v boksih z izpusti za konje hladnokrvnih pasem
Državne pomoči se dodeljujejo za kritje stroškov za:
– izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
za gradnje ali rekonstrukcije hlevov,
– nakup materiala za novogradnjo ali rekonstrukcijo hlevov,
– nakup materiala za adaptacijo hlevov iz obstoječe reje v
prosto rejo ali v smislu ureditve dodatnih ležišč ter ureditve
izpustov.
Višina pomoči za novogradnje znaša do 500.000 SIT/
hlev, za rekonstrukcije ali adaptacije do 250.000 SIT/hlev.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– upravičenec mora imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije,
– upravičenec mora imeti v obdelavi ustrezno površino
lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi velike
živine na hektar (v nadaljevanju: GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha ter najmanj 2 ha obdelovalnih površin na delu Ljubljanskega barja, ki leži v Mestni
občini Ljubljana,
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti 5 ležišč za kobile
v boksih ali v prosti reji z izpustom.
b) Za prosto rejo drobnice
Državne pomoči se dodeljujejo za kritje stroškov za:
– izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
za gradnje ali rekonstrukcije hlevov,
– nakup materiala za novogradnjo ali rekonstrukcijo hlevov,
– nakup materiala za adaptacijo hlevov.
Višina pomoči za novogradnje znaša do 450.000 SIT/
hlev, za rekonstrukcije ali adaptacije do 230.000 SIT/hlev.
Pogoji za pridobitev državne pomoči:
– upravičenec mora imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije,
– upravičenec mora imeti v obdelavi ustrezno površino
lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5 GVŽ/ha, na
varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha,
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti 30 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.
c) Za prosto rejo govedi (krave molznice, krave dojilje,
kombinirana reja)
Državne pomoči se dodeljujejo za kritje stroškov za:
– izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
za gradnje ali rekonstrukcije hlevov,
– nakup materiala za novogradnjo hlevov,
– nakup materiala za rekonstrukcijo hlevov,
– nakup materiala za adaptacijo hlevov iz obstoječe reje v
prosto rejo ali v smislu ureditve dodatnih ležišč ter ureditve
izpustov.
Višina pomoči za novogradnje znaša do 1,500.000 SIT/
hlev, za rekonstrukcije ali adaptacije iz obstoječe reje v prosto
rejo do 1,000.000 SIT/hlev in za adaptacije hlevov v smislu
ureditve ležišč in ureditve izpustov do 750.000 SIT/hlev.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– upravičenec mora imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije,
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– upravičenec mora imeti v obdelavi ustrezno površino
lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja, gnojnice, in sicer največ 2,5 GVŽ/ha, na
varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha,
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti 15 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in 30 ležišč v nižinskem območju za
rejo krav molznic, najmanj 30 ležišč v območjih z omejenimi
dejavniki in 40 ležišč v nižinskem območju za kombinirano rejo
(molznice, mlada živina) ter 10 ležišč v območjih z omejenimi
dejavniki za krave dojilje.
Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči za namene,
določene v točkah 1.3.a), 1.3.b) in 1.3.c) imajo predlagatelji
vlog:
– ki izvajajo investicije v hleve primernejše fiziološkim in
etološkim potrebam živali ter investicije, ki bodo živalim omogočile izpust po naslednjem vrstnem redu:
– za rejo konj,
– prosto rejo drobnice,
– prosto rejo govedi (krave molznice, krave dojilje, kombinirana reja).
d) Za skladiščenje gnoja, gnojevke in gnojnice na varstvenih pasovih virov pitne vode
Državne pomoči se dodeljujejo za nakup materiala za
gradnjo ali obnovo gnojišča, gnojne jame za gnojevko in gnojnico.
Višina pomoči znaša do 40% stroškov nakupa materiala
za gradnjo ali obnovo objekta.
Pogoja za pridobitev državne pomoči:
– upravičenec mora imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije,
– upravičenec mora imeti v obdelavi ustrezno površino
lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 1,9 GVŽ/ha.
Prednost pri dodeljevanju državne pomoči imajo upravičenci, ki redijo več živine in imajo hlev v varstvenem pasu virov
pitne vode s strožjim režimom varovanja.
1.4. Investicije v dopolnilne dejavnosti
a) Turizem na kmetiji
Državne pomoči se dodeljujejo za:
– nakup notranje opreme sob na že obstoječih turističnih
kmetijah z namenom preoblikovanja in nadgradnje v kmetijo z
nastanitvijo in prehrano,
– nakup gradbenega materiala in notranje opreme za izgradnjo nove kmetije z nastanitvijo in prehrano,
– nakup notranje opreme za izletniške kmetije (kmetije
odprtih vrat),
– nakup gradbenega materiala in notranje opreme za izgradnjo nove izletniške kmetije (kmetije odprtih vrat).
Višina pomoči znaša do 40% stroškov nakupa gradbenega materiala in notranje opreme.
Pogoji za pridobitev državnih pomoči:
– upravičenec mora imeti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, če ga nima, ga mora pridobiti v dveh letih po
končani investiciji,
– objekti, ki so predmet investicije, morajo izpolnjevati
predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v njih.
Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči imajo predlagatelji vlog, ki bodo zagotovili in imeli višjo stopnjo realizacije
investicije, večje število ležišč, višjo kategorizacijo nastanitvenega obrata, bolj raznovrstno in obsežno obstoječo ali predvideno ponudbo ter urejenost kmetije in okolice pri izletniških
kmetijah in kmetijah odprtih vrat.
b) Predelava produktov primarne kmetijske in gozdarske
dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa in lesa
Državne pomoči se dodeljujejo za nakup opreme in naprav za predelavo.
Višina pomoči znaša do 50% stroškov nakupa opreme in
naprav za predelavo.
Pogoj za pridobitev državne pomoči:
– upravičenec mora imeti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, če ga nima, ga mora pridobiti v dveh letih po
končani investiciji.
Prednost pri dodeljevanju državne pomoči imajo predlagatelji vlog:
– ki imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
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– ki imajo ustrezno nadgradnjo osnovne dejavnosti,
– ki imajo predelavo vključeno v različne programe povezovanja in opravljajo storitve za druge kmete.
c) Domača in umetna obrt
Državne pomoči se dodeljujejo za nakup materiala in opreme za ureditev prostorov za opravljanje dejavnosti.
Višina pomoči znaša do 50% stroškov nakupa materiala in
opreme.
Pogoj za pridobitev državnih pomoči:
– upravičenec mora imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če ga nima, ga mora pridobiti v dveh letih po končani
investiciji.
Pri dodelitvi državnih pomoči imajo prednost predlagatelji
vlog:
– ki imajo dovoljene za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
– ki imajo višjo stopnjo realizacije investicije.
1.5. Programi v konjereji
Državne pomoči se dodeljujejo za kritje stroškov za:
– nakup ali privez plemenskih žrebic in nevoznih kobil
hladnokrvnih pasem,
– nakup voznih kobil hladnokrvnih pasem,
– nakup vozov ali opreme za vozove ali konje za organizirano vožnjo z vozovi,
– popravilo vozov ali opreme za vozove ali konje za organizirano vožnjo z vozovi.
Višina pomoči znaša do 90.000 SIT za nakup ali privez
plemenskih žrebic ter za nakup nevoznih plemenskih kobil
hladnokrvnih pasem, do 200.000 SIT za nakup voznih plemenskih kobil, do 40% stroškov za nakup vozov in opreme za
vozove ali konje ter do 40% stroškov za popravilo vozov in
opreme za vozove ali konje.
Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči za programe v
konjereji imajo predlagatelji vlog za posamezne namene po
naslednjem vrstnem redu:
– nakup voznih kobil hladnokrvnih pasem,
– nakup ali privez plemenskih žrebic in nevoznih kobil
hladnokrvnih pasem,
– popravilo vozov ali opreme za vozove ali konje za organizirano vožnjo z vozovi,
– nakup vozov ali opreme za organizirano vožnjo z vozovi.
Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči za nakup voznih kobil hladnokrvnih pasem imajo predlagatelji:
– ki imajo najmanj eno plemensko vozno kobilo,
– ki imajo voz in opremo za vožnjo z vozovi.
Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči za nakup ali
privez plemenskih žrebic hladnokrvnih pasem imajo predlagatelji vlog, ki povečujejo stalež žrebic z žrebicami iz rej z območja Mestne občine Ljubljana.
Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči za popravilo
vozov in opreme za organizirano vožnjo z vozovi imajo predlagatelji vlog:
– ki prispevajo večji delež lastnih sredstev,
– ki popravljajo voz za prevoz 10 do 15 ljudi.
Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči za nakup vozov
in opreme za organizirano vožnjo z vozovi imajo predlagatelji vlog:
– ki prispevajo večji delež lastnih sredstev,
– ki kupujejo voz za prevoz 10 do 15 ljudi.
2. Programi organizacij kmetijskih proizvajalcev
Državne pomoči se dodeljujejo za nakup opreme in strojev za dodelavo in predelavo kmetijskih pridelkov in pripravo
živil za trg.
Višina pomoči znaša do 25% stroškov nakupa opreme in
strojev za dodelavo in predelavo kmetijskih pridelkov in pripravo živil za trg.
Prednost pri dodeljevanju državne pomoči imajo predlagatelji vlog, ki združujejo več proizvajalcev z območja Mestne
občine Ljubljana.
3. Program varnega dela s kmetijskimi stroji
Državne pomoči se dodeljujejo za kritje stroškov zavarovanja in tehničnega pregleda traktorjev.
Višina pomoči znaša do 50% stroškov zavarovanja in tehničnega pregleda traktorjev.
Pogoja za pridobitev državne pomoči:
– upravičenec mora imeti prebivališče na hribovitem območju,
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– traktor mora biti zavarovan in registriran za tekoče leto.
4. Odprava posledic naravnih nesreč in izrednih dogodkov
Državne pomoči se dodeljujejo za kritje dela škode na
gospodarskih objektih, posevkih in trajnih nasadih zaradi pozebe, suše, toče, poplave, žleda ali požara.
Višina pomoči znaša do 10% nastale škode.
Pogoji za pridobitev državne pomoči je, da višina škode
presega 30% vrednosti gospodarskega objekta, posevka ali
trajnega nasada.
5. Programi racionalne rabe gnojil na kmetijskih površinah, pravilne prehrane v živinoreji in optimalne rabe škropilnih
naprav v kmetijstvu
a) Analiza zemlje
Državne pomoči se dodeljujejo za kritje stroškov analize
zemlje.
Višina pomoči znaša do 70% stroškov analize zemlje.
Pogoj za pridobitev državne pomoči:
– upravičenec mora imeti na podlagi analize zemlje izdelan gnojilni načrt, ki je podlaga za načrtno usmerjanje gnojenja.
b) Analiza krme
Državne pomoči se dodeljujejo za kritje stroškov analize
krme.
Višina pomoči znaša do 70% stroškov analize krme.
Pogoj za pridobitev državne pomoči:
– upravičenec mora imeti na podlagi analize krme izdelan
krmni obrok za posamezno vrsto živali.
c) Pregled škropilnic
Državne pomoči se dodeljujejo za kritje stroškov testiranja škropilnic.
Višina pomoči znaša do 50% stroškov pregleda škropilnic.
Pogoj za pridobitev državne pomoči:
– opravljen strokovni pregled škropilnice, ki ga je izvedla
pooblaščena organizacija.
6. Ukrepi za razvoj podeželja
a) Postavitev trajnih sadnih nasadov
Državne pomoči se dodeljujejo za kritje stroškov:
– priprave zemljišča,
– nakup opore,
– nakup mreže za ograjo.
Višina pomoči znaša do 40% investicije.
Pogoj za pridobitev državne pomoči:
– upravičenec mora imeti potrjen izvedbeni načrt za postavitev sadnega nasada minimalne površine 0,4 ha pečkarjev
ali 0,1 ha koščičarjev, ki ga izdela usposobljena organizacija.
Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči imajo predlagatelji vlog:
– ki bodo pridelovali sadje na ekološki način,
– ki bodo posadili večji nasad.
b) Urejanje pašnih površin
Državne pomoči se dodeljujejo za:
– nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– nakup opreme za ureditev napajališč za živino.
Višina pomoči znaša do 40% stroškov investicije.
Pogoj za pridobitev državne pomoči:
– upravičenec mora imeti potrjen načrt ureditve pašnika
minimalne površine 3 ha, ki ga je izdelala usposobljena organizacija.
Prednost pri dodeljevanju državne pomoči imajo predlagatelji vlog, ki bodo urejali večje pašnike.
c) Urejanje kolovoznih in poljskih poti oziroma dostopa do
kmetijskih površin
Državne pomoči se dodeljujejo za:
– nakup in dovoz gramoza,
– kritje stroškov posipanja in valjanja cestišča ter čiščenja
brežin.
Višina pomoči znaša do 40% stroškov investicije.
Pogoj za pridobitev pomoči:
– upravičenec mora imeti potrjen načrt ureditve poti, ki ga
je izdelala usposobljena organizacija.
Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči imajo predlagatelji vlog, katerih poti uporablja več lastnikov ali zakupnikov
kmetijskih zemljišč.

Št.
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7. člen
Če so predložene vloge predlagateljev za dodelitev državnih pomoči po posameznih namenih iz prejšnjega člena tega
pravilnika enakovredne, ima prednost predlagatelj, ki do sedaj
še ni prejel nobene podpore iz javnih sredstev in mu je kmetijstvo osnovna dejavnost, program z območja z omejenimi proizvodnimi dejavniki in program, v katerem je prejemnik zagotovil
večji delež lastnih sredstev.
8. člen
Državne pomoči se dodeljujejo na podlagi predhodno
izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, skladno s pogoji in po postopku, določenem
v veljavnih predpisih.
9. člen
Medsebojne obveznosti med Mestno občino Ljubljana in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati pravilnik o dodelitvi subvencij za urejanje kmetijskih zemljišč v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 22/97) in pravilnik o
dodelitvi posojil za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni
občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 22/97).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-251/2002-2
Ljubljana, dne 15. julija 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

ŠKOFJA LOKA
3067.

Odlok o lokalni turistični vodniški službi v
občinah Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka,
Železniki in Žiri

V skladu z določili 40. in 41. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) ter 16. člena statuta
Občine Gorenja vas – Poljane (UVG, št. 22/99), 18. člena
statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98),
17. člena statuta Občine Železniki (UVG, št. 6/95, 18/96,
47/96, 36/98, 21/99) in statutom Občine Žiri (UVG 18/99)
so Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na 25. redni
seji dne, 18. 4. 2002, Občinski svet občine Škofja Loka na
23. redni seji dne, 25. 4. 2002, Občinski svet občine Železniki na 30. redni seji dne 24. 4. 2002 in Občinski svet občine
Žiri na 20. redni seji dne 30. 5. 2002 sprejeli

ODLOK
o lokalni turistični vodniški službi v občinah
Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka,
Železniki in Žiri
1. člen
Lokalno turistično vodniško službo v Občinah Gorenja vas
– Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri organizira in vodi Zavod
za pospeševanje turizma Blegoš (v nadaljevanju: ZPTB).
2. člen
Lokalni turistični vodnik po tem odloku je oseba, ki domačim in tujim obiskovalcem občin Gorenja vas – Poljane, Škofja
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Loka, Železniki in Žiri razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturnozgodovinske znamenitosti, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti.
Za lokalnega turističnega vodnika po tem odloku se ne
štejejo delavci v muzejih, galerijah, šolah in drugih pomembnih
objektih, ko opravljajo posle vodnika v okviru svoje službe, planinski, gorski in jamski vodniki ter vodniki po gozdnih učnih poteh.
3. člen
Lokalno turistično vodniško službo lahko opravljajo osebe, ki
imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega
jezika na stopnji srednje strokovne izobrazbe in opravijo izpit strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika.
4. člen
Izobraževanje za pridobitev strokovne usposobljenosti za
lokalnega turističnega vodnika organizira ZPTB, ko ugotovi potrebo po strokovno usposobljenem kadru.
Izobraževanju strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika sledi preizkus znanja.
Preizkus znanja se opravlja pred strokovno komisijo, ki jo
imenuje ZPTB in jo sestavljajo trije člani z visoko izobrazbo
družboslovne ali turistične smeri. Preizkus znanja vsebuje teoretični in praktični del. 60% ocene predstavlja praktični, 40%
pa teoretični del preizkusa.
5. člen
Ko strokovna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalnega turističnega vodnika potrebno teoretično in praktično znanje in da izpolnjuje tudi druge pogoje iz 3. člena tega odloka,
mu izda izkaznico, ki velja tri leta. Obliko in vsebino izkaznice
določi ZPTB.
Kandidat, ki ni pozitivno opravil preizkusa znanja za turističnega vodnika, se lahko ponovno priglasi na naslednji preizkus, ki ga organizira ZPTB.
Izkaznico iz prvega odstavka tega člena je po treh letih
mogoče podaljšati na podlagi ponovnega preizkusa oziroma v
primeru, da je vodnik v obdobju treh let opravil vsaj deset vodenj.
6. člen
Osebe, ki jim je bila izdana izkaznica za opravljanje dela
lokalnega turističnega vodnika, se vpišejo v register lokalnih
turističnih vodnikov, ki ga v imenu občin vodi ZPTB.
Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje
podatke:
– ime in priimek,
– evidenčna matična in davčna številka osebe,
– prebivališče, telefon, e-pošta,
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
7. člen
Lokalna turistična vodniška služba se izvaja v obliki razpisanih rednih in naročenih občasnih ogledov občin Gorenja vas
– Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Naročila sprejema
ZPTB ali z njegovim soglasjem turistična ali druga organizacija.
8. člen
Turistična vodstva pri rednih in občasnih ogledih območja
občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri se
zaračunavajo po ceniku, ki ga izdela ZPTB, potrdijo pa občinski sveti vseh štirih občin.
9. člen
Lokalni turistični vodnik mora na vodenjih nositi priponko,
ki mu jo izda ZPTB, biti mora primerno urejen in opremljen.
10. člen
ZPTB vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih ter
o tem pošlje letno poročilo Občinskim svetom občin Gorenja
vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri, Območni obrtni
zbornici Škofja Loka ter Gospodarski zbornici Slovenije. Evidenca mora poleg ostalih podatkov vsebovati tudi podatke, ki
jih določa 6. člen tega odloka.
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Turistične ali druge organizacije iz 7. člena tega odloka
so dolžne trimesečno poročati ZPTB o opravljenih vodstvih po
občinah Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri.
11. člen
Lokalni turistični vodniki, ki so že ob uveljavitvi zakona o
pospeševanju turizma opravljali dejavnost lokalnega turističnega vodenja, lahko nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti, pod
pogojem, da v roku enega leta, od sprejema tega odloka,
opravijo preizkus znanja, kot to določa 4. člen tega odloka.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvajajo občinski inšpektorji
in/ali občinski redarji.
Pri izvajanju pooblastil iz prejšnjega odstavka so zbrane
kazni prihodek ZPTB.
13. člen
Nadzor in ukrepanje v skladu z odlokom se začne z objavo v Uradnem listu RS.
14. člen
Lokalni turistični vodnik ne sme neposredno prevzemati
vodstev in jih opravljati na svoj račun, ampak samo po naročilu
organizacij iz 7. člena.
Oseba oziroma turistični vodnik, ki nima veljavne izkaznice za vodenje iz 4. člena tega odloka ne sme voditi turističnih
skupin po območju občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka,
Železniki in Žiri.
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
lokalni turistični vodnik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, z denarno kaznijo 20.000 tolarjev pa turistični vodnik pravne
osebe, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
15. člen
ZPTB pripravi program za izvajanje Tečaja strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika v roku enega
meseca od uveljavitve tega odloka (4. člen).
ZPTB imenuje komisijo za preverjanje znanja v roku meseca dni od uveljavitve tega odloka (4. člen).
ZPTB določi obliko in vsebino izkaznice in obliko priponke za lokalne turistične vodnike v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka (5. in 9. člen).
ZPTB v imenu občin vzpostavi register lokalnih turističnih
vodnikov v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka
(6. člen).
ZPTB izdela cenik storitev za dejavnost, ki jo opravljajo
lokalni turistični vodniki, v roku enega meseca od uveljavitve
tega odloka (8. člen).
ZPTB pripravi obrazec za vodenje evidence o opravljenih
turističnih vodenjih v roku enega meseca od uveljavitve tega
odloka (10. člen).
ZPTB pripravi obvestila in informacijske table s katerimi
seznani javnost z uveljavitvijo odloka.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
RS.
Št. 0200-353-05/02
Gorenja vas – Poljane, dne 18. aprila 2002.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.
Št. 332-01/01
Škofja Loka, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.
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Št. 080-09-7886
Železniki, dne 28. novembra 2001.

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.
Št. 0250-69/02
Žiri, dne 30. maja 2002.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.

3068.

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.
Št. 0250-34/01
Žiri, dne 18. oktobra 2001.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.
Št. 405
Škofja Loka, dne 3. decembra 2001.

Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi
Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš

V skladu z določili 3. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,12/99,
70/00) in v skladu z določili zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 3. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98) in 16. člena statuta Občine Gorenja
vas – Poljane (UVG, št. 22/99) ter 10. in 18. člena statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98 ) in 17.
člena statuta Občine Železniki (UVG, št. 6/95, 18/96, 47/96,
36/98, 21/99) in statutom Občine Žiri (UVG, št. 18/99) so
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 21. redni seji
dne 21. 9. 2001 in 22. redni seji dne 22. 11. 2001, Občinski
svet občine Škofja Loka na 19. redni seji, dne, 4. 10. 2001 in
23. redni seji dne 25. 4. 2002, Občinski svet občine Železniki
na 26. redni seji, dne 28. 11. 2001 in Občinski svet občine
Žiri na 17. redni seji dne 18. 10. 2001 sprejeli

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
akta o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje
turizma Blegoš
1. člen
Spremeni se tretji odstavek 2. člena akta o ustanovitvi
Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš (Uradni list RS, št.
73/00), tako, da se glasi:
»Sedež zavoda je v Škofji Loki, Poljanska cesta 2.«
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se za dejavnostjo K/74.843
Druge poslovne dejavnosti, d.n. doda dejavnost »L/75.130 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti.«
3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotnih vsaj
sedem članov. Odloča z večino glasov članov sveta zavoda.«
4. člen
Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi Zavoda za
pospeševanje turizma Blegoš začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0200-353-28/01
Gorenja vas – Poljane, dne 22. 11. 2001.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.
Št. 026-1/00
Škofja Loka, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

Območna
obrtna zbornica Škofja Loka
Predsednik
Milan Hafner l. r.
Št. 1154/2001
Kranj, dne 25. oktobra 2001.
Gospodarska zbornica Slovenije
– Območna zbornica za Gorenjsko
Kranj
Predsednik
Andrej Prislan l. r.

ŠKOFLJICA
3069.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana občine Ljubljana Vič Rudnik
za obdobje 1986–1990, za območje Občine
Škofljica

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list SRS, št. 48/90 in
Uradni list RS, št. 85/00), določil zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 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, 44/97) in 18. člena statuta Občine
Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96) je Občinski svet občine
Škofljica na 35. redni seji dne 27. 6. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega
plana občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje
1986–1990, za območje Občine Škofljica
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–
2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91,
71/93) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za
obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 14/89 in
Uradni list RS, št. 40/92), za območje Občine Škofljica, v
nadaljevanju: dolgoročni plan Občine Škofljica.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo
načinov urejanja prostora.
2. člen
Dolgoročni plan Občine Škofljica se dopolni v tekstualnem
delu v poglavju 9. “Tabele” tako, da se v točki 9.6. “Načini urejanja
s prostorskimi izvedbenimi akti na območju Občine Škofljica”
dopolni tabela, in sicer z naslednjim območjem urejanja:
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Prostorska
celota

Oznaka
območja
urejanja

Ime
območja
urejanja

Vrsta
PIA

V9 Škofljica

VT9/3

dvojno križišče

lokacijski načrt

3. člen
V skladu s spremembami, navedenimi v 2. členu tega
odloka se spremeni in dopolni: kartografski del dolgoročnega
plana Občine Škofljica, in sicer:
– kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000,
list: Ljubljana J 26.
4. člen
Dolgoročni plan Občine Škofljica se dopolni s Programsko zasnovo za izdelavo lokacijskega načrta dvojnega križišča
v Škofljici, G2-106/215 z G2-106/216 in G2-106/260 z R3646/1194.
Programska zasnova podrobno obravnava obstoječe dvojno križišče na Škofljici, ki je predvideno za rekonstrukcijo.
Rekonstrukcija dvojnega križišča obsega del ceste
G2/106 odsek 215 in 216, Ljubljana (priključek Dolenjska)Škofljica-Šmarje Sap od katere se v naselju Škofljica odcepi
cesta G2/106, odsek 260, Škofljica-Ribnica-Kočevje in od te
ceste, cesta R3/646, odsek 1194, Šmarje Sap-GrosupljeIvančna Gorica.
Programska zasnova določa:
1. opredelitev programa,
2. območje urejanja,
3. organizacijo dejavnosti,
4. podrobnejšo namensko rabo in zmogljivosti,
5. pogoje in usmeritve za varovanje in razvoj naravne in
kulturne dediščine ter prvin krajine,
6. pogoje in usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in
krajinsko oblikovanje,
7. usmeritve za varovanje in izboljšanje naravnega, delovnega in bivalnega okolja,
8. pogoje in usmeritve za infrastrukturno omrežje, objekte in naprave,
9. pogoje in usmeritve glede zaporednosti gradnje,
10. potrebna rušenja,
11. tolerance.
1. Opredelitev programa
Program rekonstrukcije dvojnega križišča zajema:
– izboljšanje geometrije dvojnega križišča,
– ureditev površin za pešce in kolesarje v območju obravnavanega križišča.
2. Območje urejanja
Predvideni poseg meji na območja urejanja:
na severozahodni strani:
R – stavbna zemljišča na območju razpršene gradnje
II – druga kmetijska zemljišča, ki so manj primerna za
kmetijsko obdelavo
na južni in zahodni strani:
VO9/1 – ureditveno območje naselja Škofljica.
Predvideni program gradnje tangira naslednje parcele oziroma dele parcel v k.o. Lanišče: 449/1, 449/2, 451/2,
461/1, 461/2, 666/1, 666/5, 666/8, 738/1, 741/1,
741/2, 742/1, 742/2, 766/1, 766/3, 766/4, 769, 774/2,
774/3, 774/4, 781/3, 782/1, 784/1, 785/3, 787, 788,
2335/1, 2352/3, 2395/1, 2987/1, 2992.
Skupna površina navedenih parcel obsega površino ca.
1,2 ha zemljišča.
3. Organizacija dejavnosti
Prometni tokovi, v dvojnem križišču ceste G2 106, so se
po izgradnji avtocestnega odseka Malence-Višnja Gora bistveno
spremenili. Mnogo večji prometni tok poteka danes v smeri proti
Kočevju in obratno, kot pa v smeri Šmarje- Sap, saj je cesta G2
106 osrednja prometnica, ki povezuje kočevsko subregijo z
mestom Ljubljana. Istočasno je osnovna komunikacija medkrajevnih avtobusnih linij v južni smeri iz Ljubljane kot tudi morebitnega podaljška mestnih linij javnega potniškega prometa.
Izboljšana geometrija križišča zagotavlja boljšo pretočnost
križišča in varnejše odvijanje prometa pešcev in kolesarjev v križišču, z ureditvijo dostopov do objektov v območju križišča.

4. Podrobnejša namenska raba in zmogljivosti
Predvidena rekonstrukcija dvojnega križišča v Škofljici obsega del:
– ceste G2-106, odsek 215, Ljubljana, priključek Dolenjska–Škofljica, v dolžini 150m,
– ceste G2-106, odsek 216, Škofljica–Šmarje-Sap, v dolžini 180m,
– ceste G2-106, odsek 260, Škofljica–Ribnica–Kočevje, v
dolžini 201,30m in
– ceste R3 646, odsek 1194, Šmarje-Sap–Grosuplje–Ivančna Gorica, v dolžini 213m.
Križišče bo zasnovano kot semaforizirano križišče s pasovi
za leve zavijalce oziroma z razširitvijo voznih pasov, s površinami
za pešce in kolesarje, ki se navezujejo na obstoječe poti, s
prehodi za pešce in kolesarje v območju križišča in z ureditvijo
avtobusnih postajališč neposredno za križiščem. Zagotovljen bo
dostop do objektov v območju dvojnega križišča.
Osnovni prečni prerezi:
– 15,45m – cesta G2 106/215, v križišču, (trije vozni pasovi po 3,25m, dve kolesarski stezi po 1,75m, dva hodnika za
pešce po 0,80m in dve bankini po 0,30m),
– 10,6m – cesta G2 106/216 (dva vozna pasova po 3,55m,
dve koritnici po 0,75m in dve bankini po 1,00m,
– 14,90m – cesta G2 106/260, med križiščema (dva vozna pasova po 3,30m, en vozni pas 3,0m, dve kolesarski stezi po
1,75m, dva hodnika za pešce po 0,80m + 0,10m),
– 6,20m – cesta G2 106/260, za križiščem (dva vozna
pasova po 3,30m, ena kalesarska steza 1,75m, en hodnik za
pešce 1,60m in dve bankini po 0,30m),
– 9,50m cesta R3 646/1194 (dva vozna pasova po 3,30m,
en hodnik za pešce 1,60m in dve bankini po 0,30m in 1,0m).
Navedeni pasovi z izjemo bankin so v asfaltni izvedbi.
5. Pogoji in usmeritve za varovanje in razvoj naravne in
kulturne dediščine ter prvin krajine
Na obravnavanem območju ni objektov in območij naravne in
kulturne dediščine.
Predvidena rekonstrukcija dvojnega križišča v Škofljici posega le v vplivno območje štirih evidentiranih objektov kulturne dediščine s približevanjem cestnega telesa objektom in spremembo
vizualne slike.
Predvidena je postavitev kapelice “Žegnani studenec” na
parc. št. 2992 k.o. Lanišče, v neposredni bližini avtobusnega
postajališča.
6. Pogoji in usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
Oprema in objekti morajo biti arhitektonsko oblikovani v
skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter usklajeni z urbano in
krajinsko podobo tako, da bodo v največji možni meri ublaženi
negativni vplivi in dosežena nova kakovostna razmerja.
Cestna oprema in razsvetljava ceste mora izkazovati enotne oblikovne elemente. Nadstrešnica na avtobusnem postajališču mora biti tipološko in dimenzijsko usklajena z okoliškimi
objekti, locirana pa tako, da bo vizura na stavbno dediščino
čim manj motena.
Oporne zidove ustrezno obdelati in ozeleniti.
7. Usmeritve za varovanje in izboljšanje naravnega, delovnega in bivalnega okolja
Ob izdelavi idejnega projekta za rekonstrukcijo dvojnega
križišča (kot osnova za izdelavo in pogoje PZ) je bilo izdelano tudi
poročilo o vplivih na okolje, ki ga je izdelalo podjetje EPI SPEKTRUM, Pesnica pri Mariboru, pod številko projekta PVO/095-99
v februarju 2000.
Ob realizaciji je treba upoštevati vse izsledke tega gradiva.
8. Pogoji in usmeritve za infrastrukturno omrežje, objekte in
naprave
Na območju obravnavane rekonstrukcije dvojnega križišča
Škofljica potekajo obstoječi infrastrukturni vodi, ki prečkajo vozišče obstoječe ceste ali potekajo ob njem. Pri načrtovanem posegu je treba upoštevati vse že obstoječe in predvidene komunalne
vode, ki tangirajo območje predvidene rekonstrukcije oziroma
bodo tangirani s predvidenim pose gom.
Kanalizacija
Odvodnjavanje ceste
Na celotnem odseku rekonstruiranega dvojnega križišča
Škofljica je treba v strugo naravnih odvodnikov spuščati le čisto
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meteorno vodo oziroma vodo, ki po kvaliteti ustreza določilom
uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz
virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
Cesta G106/216 poteka v ukopu in ima na obeh straneh
projektirano koritnico širine 0,75m. Odvodnjavanje cestišča je
treba predvideti preko požiralnikov z vtokom pod robnikom z
navezavo na obstoječe ali nove jaške, opremljene z lovilci olj.
Meteorna kanalizacija
Javna kanalizacija za odvod padavinskih voda na obravnavanem območju ni zgrajena, vse padavinske vode so speljane v
odprte jarke.
Odpadne vode
Na obravnavanem območju je zgrajen betonski kanal za
odvod odpadne vode, dimenzije DN 300mm. Odpadne vode
se odvajajo do črpališča Škofljica I ter naprej do čistilne naprave Škofljica.
Predvidena je gradnja odpadne kanalizacije delno po Kočevski cesti (G2 106/260) in Šmarski cesti (R3 646 /1194).
Vodovod
Vsi predvideni posegi v obstoječe vodovodno omrežje
(prestavitve izven vozišča, novogradnje) morajo zagotoviti stanovalcem v naselju v času gradnje nemoteno preskrbo z vodo.
S predvideno rekonstrukcijo dvojnega križišča v Škofljici
je tangirano obstoječe vodovodno omrežje, katero je potrebno
obnoviti, z izvedbo odcepov in po potrebi tudi zamenjavo hišnih
priključkov.
Elektrika
Zaradi rekonstrukcije dvojnega križišča v Škofljici in drugih ureditev je treba obstoječe nizkonapetostne vode prestaviti
ali prilagoditi in ustrezno zaščititi.
9. Pogoji in usmeritve glede zaporednosti gradnje
Vse v PZ predvidene posege na obravnavanem območju
je treba izvesti v eni etapi.
10. Potrebna rušenja
Za realizacijo v PZ predvidenega posega je treba porušiti
dva objekta, in sicer:
– pritlični stanovanjski objekt in
– gospodarsko poslopje na parc. št. 774/4, k.o. Lanišče.
11. Tolerance
Tolerance bodo opredeljene v lokacijskem načrtu. Pri
realizaciji določil iz programske zasnove so dopustna odstopanja, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju poiščejo
rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, okoljevarstvenega ali oblikovalskega vidika. Ta odstopanja ne smejo biti
v nasprotju z javnimi interesi.
12. Kartografska dokumentacija
Sestavni del programskih zasnov je tudi kartografska dokumentacija, in sicer:
– meja ureditvenega območja v M 1:5000,
– katastrski načrt z mejo ureditvenega območja v M 1:1000,
– organizacija dejavnosti in namenska raba površin
M 1:1000,
– komunalna infrastruktura M 1:1000,
– osnovni prečni prerez M 1:50.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine
Škofljica so na vpogled na:
– Občini Škofljica,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Vič Rudnik.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
RS.
Št. 35003/11/2002
Škofljica, dne 8. julija 2002.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto V9 –
Škofljica (za potrebe gradnje – Mali dom Barje)

Na podlagi drugega odstavka 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) ter 16. člena statuta Občine Škofljica
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na
35. redni seji dne 27. 6. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto V9 –
Škofljica (za potrebe gradnje – Mali dom Barje)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V9
– Škofljica (Uradni list RS, št. 9/94 in 77/98) v skladu s
spremembami in dopolnitvami z odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Škofljica za potrebe gradnje Centra Dolfke Boštjančič Draga –
za osebe s prizadetostjo v telesnem in duševnem razvoju (Mali
dom Barje).
2. člen
V 3. členu se za piko doda novi stavek, ki glasi:
Meja območja urejanja VI 9/1 je prikazana na načrtih TTN
in PKN v merilu 1:5000, ki jih je izdelal UNIARH, Inštitut za
projektiranje, d.o.o., Ljubljana.
3. člen
4. člen odloka se dopolni tako, da se za dvopičjem doda:
»VI 9/1 Mali dom Barje«.
4. člen
Posebna merila in pogoji
V 6. členu se za dvopičjem doda naslednje besedilo:
»Območje urejanja VI 9/1 Mali dom Barje«.
Posegi v prostor so dovoljeni v skladu s splošnimi pogoji
za morfološko enoto 5C.
Vodovod: Po Ahlinovi ulici je predvidena obnova vodovoda za katerega je že izdelana programska rešitev št.: 1944V,
2623K: Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda za naselje
Za žago – Škofljica, avgust 1998, JP Vodovod – Kanalizacija,
ki jo je treba upoštevati.
Kanalizacija: Objekte je treba priključiti na kanal za odvod
komunalne odpadne vode, ločeno od padavinske vode.
Promet: Glavni dostop do objekta je iz Ceste ob Barju. Za
potrebe intervencije se omogoči dostop tudi na Ahlinovo.
Naravovarstvene smernice: Za ozelenitev okolice objektov se uporabijo izključno domače, za Ljubljansko barje značilne grmovne in drevesne vrste.
Vodnogospodarske smernice: Predvideti je treba ukrepe
za zagotovitev varnosti objektov pred stoletnimi vodami z upoštevanjem 50 cm varnostne višine.
Elektro: Lokacija objektov mora biti izven koridorja 20kV
DV, ki je 15m ali pa se ga pokabli.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
RS.
Št. 35005/06/02
Škofljica, dne 8. julija 2002.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
3025. Nacionalni program varnosti cestnega prometa v
Republiki Sloveniji (NPVCP)
3026. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3027. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3028. Odlok o razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega odbora Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
3029. Odlok o sestavi in izvolitvi Mandatno-volilne komisije Državnega zbora Republike Slovenije
3030. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za
poslovnik
3031. Odlok o spremembi odloka o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev odgovornosti odgovornih oseb in nosilcev javnih pooblastil glede
nakupa in prodaje električne energije, zaradi česar je bila domnevno povzročena gospodarska
škoda v sistemu slovenskega elektrogospodarstva
3032. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delu služb Državnega zbora (OdODSDZ-B)

6689
6708
6708
6708
6708
6709

6709
6710

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3033. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Helenski republiki
3034. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije na Japonskem
3035. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kanadi
3036. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini
Španiji
3037. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški
3038. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Bolgariji
3039. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Ukrajini

6710
6710
6711
6711
6711
6711
6711

VLADA
3040. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami
3041. Uredba o cestni taksi za motorna in priklopna vozila registrirana izven Republike Slovenije, s katerimi se opravlja prevoz potnikov in blaga po javnih cestah v Republiki Sloveniji
3042. Uredba o postopkih zagotavljanja enotnih tehnoloških zahtev na področju skupnih informacijskih
rešitev v organih državne uprave
3043. Odlok o določitvi varnih tretjih držav

6712

6712
6714
6715

MINISTRSTVA
3044. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
6715
3045. Pravilnik o spremembi pravilnika o sestavi, organizaciji in nalogah Agencije Republike Slovenije
za regionalni razvoj
6715

3046. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih
za parkirna mesta za motorna in priklopna vozila
ter mesta za njihovo vzdrževanje
3047. Pravilnik o stroških
3048. Pravilnik o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil
3049. Pravilnik o varnosti zamrznjenih živil
3050. Pravilnik o integrirani pridelavi sadja
3051. Pravilnik o integrirani pridelavi zelenjave
3052. Pravilnik o integrirani pridelavi grozdja in vina
3053. Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil
3054. Pravilnik o začimbah, začimbnih ekstraktih in začimbnih mešanicah
3055. Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na
podlagi sklepa o razvrščanju zdravil na liste
3056. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza
in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa klasične prašičje kuge

6716
6717
6719
6721
6722
6728
6733
6740
6740
6749
6762

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3057.
3058.
3059.
3060.

Statut javnega zavoda Slovenska akreditacija
Cenik storitev slovenske akreditacije
Letni program statističnih raziskovanj za leto 2002
Objava začetka javne predstavitve osnutka načrta
zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih
bolezni pri živalih v Republiki Sloveniji
3061. Poročilo o gibanju plač za maj 2002

6762
6767
6769
6770
6770

OBČINE
AJDOVŠČINA
3062. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine
Ajdovščina za leto 2002
3063. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine
Ajdovščina za leto 2002
LJUBLJANA
3064. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje
1986-2000 in družbenega plana občin Ljubljana
Šiška in Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 19861990 za območje Mestne občine Ljubljana v letu
2002
3065. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Ljubljana
3066. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe kmetijstva v Mestni občini Ljubljana
ŠKOFJA LOKA
3067. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v občinah Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri
3068. Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš
ŠKOFLJICA
3069. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–
1990, za območje Občine Škofljica
3070. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto V9 – Škofljica (za potrebe gradnje – Mali dom Barje)
a
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za
tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57,
telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:
objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767

