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Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst

Na podlagi 24. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00 – popravek) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o zatočišču za živali prosto živečih vrst
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(splošna določba)
Ta uredba določa način varstva živali prosto živečih vrst
(v nadaljnjem besedilu: živali) v zatočišču za živali prosto
živečih vrst (v nadaljnjem besedilu: zatočišče), naloge varstva živali v zatočišču, postopek izbire usposobljene osebe
za izvajanje nalog varstva v zatočišču, s pogoji, načinom
financiranja varstva živali v zatočišču in nadzorom.
2. ZATOČIŠČE
2. člen
(zatočišče)
(1) Zatočišče je prostor, namenjen za začasno oskrbo
oziroma zdravljenje bolnih ali ranjenih živali, zapuščenih mladičev, ki sami še niso sposobni preživeti v naravi, ter živali, ki
so bile odvzete imetniku zaradi protipravnega zadrževanja v
ujetništvu, nedovoljene trgovine, izvoza, uvoza ali zaradi drugih, z zakonom določenih razlogov.
(2) Vrste zatočišča so:
– zatočišče za velike sesalce,
– zatočišče za ptiče,
– zatočišče za male terestrične živali (male sesalce,
plazilce, dvoživke, nevretenčarje) in
– zatočišče za vodne živali (ribe, rake, mehkužce in
druge vodne živali).
3. člen
(naloge zatočišča)
Varstvo živali v zatočišču zajema izvajanje naslednjih
nalog (v nadaljnjem besedilu: naloge zatočišča):
1. sprejem živali v zatočišče,
2. namestitev živali v prostor z ustreznimi bivalnimi razmerami,
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3. ustrezna oskrba živali,
4. veterinarska oskrba živali,
5. prevoz živali z ustreznim prevoznim sredstvom in
ustrezno oskrbo,
6. odpustitev živali iz zatočišča oziroma njena usmrtitev in
7. vodenje podatkov o živalih.
4. člen
(ustrezne bivalne razmere in oskrba živali v zatočišču)
(1) Oskrba živali in bivalne razmere v zatočišču so
ustrezne, če so izpolnjene zahteve iz 4. in 5. člena odredbe
o bivalnih razmerah in oskrbi živali prosto živečih vrst v
ujetništvu (Uradni list RS, št. 90/01) in so izpolnjeni pogoji
iz te uredbe.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka za zagotovitev ustreznih bivalnih razmer v zatočišču ne veljajo določbe o predpisani socialni strukturi živali.
(3) V zatočišču mora biti urejen karantenski prostor v
skladu s predpisi s področja veterinarstva.
5. člen
(ustrezen prevoz)
(1) Prevoz živali v zatočišče in iz zatočišča se izvaja z
ustreznim prevoznim sredstvom, ob ustrezni oskrbi in na
način, da se živali ne povzroča nepotrebnega trpljenja v
skladu s predpisanimi pogoji.
(2) Prevozno sredstvo je ustrezno, če je dovolj prostorno, da žival lahko normalno stoji ali leži, zračno ter opremljeno tako, da se žival med prevozom ne more poškodovati.
Oskrba živali med prevozom je ustrezna, če so izpolnjene
osnovne biološke potrebe živali med prevozom.
3. VARSTVO ŽIVALI V ZATOČIŠČU
6. člen
(sprejem živali v zatočišče)
(1) V zatočišče se sprejmejo:
1. bolne in ranjene živali ter zapuščeni mladiči, ki sami
še niso sposobni preživeti v naravi, in so odvzeti iz narave,
ker se predvideva, da bodo po veterinarski oskrbi in začasni
oskrbi sposobni za življenje v naravi,
2. živali, za katere je carinski organ ali inšpektor odredil
zaseg na podlagi zakona, ki ureja ohranjanje narave, zakona, ki ureja zaščito živali in zakona, ki ureja lovstvo, ter na
njihovi podlagi izdanih predpisov,
3. živali, ki so bile zaplenjene ali zasežene zaradi izvajanja Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto
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živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Zakon o ratifikaciji
konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, spremembe konvencije ter dodatkov I, II, III in IV h konvenciji, Uradni list RS, MP
št. 31/99).
(2) Če se ob sprejemu živali iz 1. točke prejšnjega
odstavka v zatočišče oziroma ob prihodu na mesto najdbe
živali zaradi njenega prevoza v zatočišče strokovno ugotovi:
– da je bilo zatočišče pozvano na kraj najdbe oziroma
je bila žival prinesena v zatočišče zaradi napačne presoje,
se jo v naravi pusti oziroma nemudoma vrne nazaj v naravo
na mesto, kjer je bila odvzeta iz narave,
– da je žival tako telesno ali vedenjsko prizadeta, da ni
realnih možnosti, da po veterinarski oskrbi in začasni oskrbi
pridobi sposobnost za življenje v naravi, se jo takoj oziroma v
čim krajšem času usmrti na strokoven način, ki žival usmrti v
trenutku oziroma s predhodno ustrezno omamo, ali v skrajnem primeru na način, ki povzroča le neizogibne bolečine (v
nadaljnjem besedilu: usmrti na predpisan način).
7. člen
(prevoz)
(1) Prevoz živali
– iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena v zatočišče praviloma zagotovi oseba, ki najde žival,
– iz 2. in 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena v
zatočišče praviloma zagotovi organ, ki je odredil zaseg ali
zaplembo.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v
okviru izvajanja nalog zatočišča zagotovi prevoz v zatočišče
za velike sesalce, velike ptiče in človeku nevarne živali ter v
drugih primerih, ko je to potrebno zaradi slabega zdravstvenega stanja živali, ali na podlagi zahteve organa, ki je odredil
zaseg ali zaplembo.
(3) V okviru izvajanja nalog zatočišča se zagotovi prevoz živali iz zatočišča.
8. člen
(veterinarska oskrba, namestitev in oskrba živali)
(1) Živalim, ki so sprejete v zatočišče, se nudi:
– veterinarsko oskrbo, če je potrebna,
– namestitev v prostor z ustreznimi bivalnimi razmerami, pri čemer se pri velikosti prostora lahko upošteva trenutno zdravstveno stanje živali,
– ustrezno oskrbo.
(2) Živali se namesti tako, da jim je onemogočeno
razmnoževanje.
(3) Živali domorodnih vrst, ki so bile odvzete iz narave,
se namesti in oskrbuje tako, da jim je onemogočeno navajanje na človeka ali domače živali.
9. člen
(trajanje začasne oskrbe živali)
(1) Trajanje začasne oskrbe živali iz 1. točke prvega
odstavka 6. člena te uredbe v zatočišču je odvisno od vrste
živali in zdravstvenega stanja, v katerem se je žival nahajala
ob sprejemu v zatočišče, vendar ne sme trajati več kot tri
mesece.
(2) Trajanje začasne oskrbe živali iz 2. in 3. točke
prvega odstavka 6. člena te uredbe je odvisno od dokončne
odločbe, na podlagi katere je bila žival zaplenjena ali zasežena.
10. člen
(odstranitev živali)
(1) Po preteku začasne oskrbe se živali iz 1. in 2. točke
prvega odstavka 6. člena te uredbe odstrani iz zatočišča.
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(2) Žival se odstrani iz zatočišča tako, da se jo:
1. izpusti v naravo, če je pridobila sposobnost za življenje v naravi,
2. odda v drug ustrezen prostor v ujetništvu ali
3. usmrti na predpisan način.
(3) Živali iz 3. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe se odstrani iz zatočišča v skladu s predpisi, ki urejajo
trgovino z mednarodno ogroženimi vrstami.
11. člen
(izpustitev v naravo)
(1) Izpustitev v naravo je za živali domorodnih vrst obvezni prednostni način odstranitve iz zatočišča.
(2) Bolne in ranjene živali ter zapuščeni mladiči živali
domorodnih vrst, ki so po veterinarski oskrbi oziroma začasni oskrbi pridobile sposobnost za življenje v naravi, se
vrnejo v naravo takoj, ko je to mogoče.
(3) Žival iz prejšnjega odstavka se praviloma vrne na
mesto, kjer je bila odvzeta iz narave. Če živali ni mogoče
vrniti na mesto, kjer je bila odvzeta iz narave, se vrne v drug
ustrezen življenjski prostor, vendar le v ekosistem, v katerem je vrsta ali podvrsta domorodna. Če je za izpustitev živali
v drug ustrezen prostor treba pridobiti dovoljenje, skladno s
predpisi s področja lovstva, se žival izpusti po pridobitvi tega
dovoljenja.
12. člen
(oddaja živali v drug ustrezen prostor v ujetništvu)
(1) Žival iz 1. in 2. točke prvega odstavka 6. člena te
uredbe, ki ni sposobna za življenje v naravi, se lahko odda
fizični ali pravni osebi, ki izkaže, da lahko zagotovi oskrbo in
bivalne razmere, ki ustrezajo potrebam živali, in so določene
v 4. in 5. členu odredbe o bivalnih razmerah in oskrbi živali
prosto živečih vrst v ujetništvu.
(2) Oddaja živali se izvede na podlagi obvestila javnosti
o živalih, ki se nameravajo oddati iz zatočišča v oskrbo fizični
ali pravni osebi. V obvestilu se navedejo poleg bistvenih
identifikacijskih podatkov o živalih tudi zahtevana dokazila o
izpolnjevanju pogojev za pridobitev živali, v skladu s predpisi
s področja ohranjanja narave.
(3) Žival iz zatočišča se odda tisti fizični ali pravni osebi,
ki poleg izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena, izkaže najbolj optimalne dodatne pogoje za življenje
živali v ujetništvu. Dodatni pogoji se podrobneje navedejo v
razpisu.
(4) Če je žival, ki se oddaja iz zatočišča, zavarovana na
podlagi predpisov s področja ohranjanja narave, si mora
fizična ali pravna oseba pred prevzemom živali v oskrbo
pridobiti dovoljenje za zadrževanje zavarovane živali v ujetništvu, skladno s predpisi s področja ohranjanja narave.
(5) Žival iz prvega odstavka tega člena se praviloma
predhodno sterilizira, če se strokovno ugotovi, da je za
konkretno žival to primerno in ustrezno trajno označi.
(6) Fizična ali pravna oseba, ki pridobi žival na način iz
prvega odstavka tega člena, zadržuje žival v ujetništvu in jo
oskrbuje na lastne stroške. Pred prevzemom živali mora
plačati zatočišču tudi stroške označitve in morebitne sterilizacije živali.
13. člen
(usmrtitev na predpisan način)
Če se ugotovi, da je po preteku začasne oskrbe telesno in vedenjsko stanje živali takšno, da po nepotrebnem
trpi, da je ni bilo mogoče spustiti v naravo ali da zanjo ni bilo
mogoče najti drugega ustreznega prostora v ujetništvu, se
usmrti na predpisan način.
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14. člen
(podatki o živalih)
Oseba, ki izvaja naloge zatočišča, vodi o živalih v zatočišču naslednje podatke o:
– vrsti živali ter bioloških in drugih značilnostih živali, če
so ugotovljivi (starost, spol in drugo),
– kraju odvzema iz narave in razlogih za odvzem,
– kraju zasega oziroma zaplembe in razlogih za zaseg
oziroma zaplembo, številki odločbe,
– datumu sprejema v zatočišče,
– zdravstvenem stanju živali ob sprejemu,
– ravnanju z živaljo v zatočišču,
– ravnanju z živaljo ob odstranitvi iz zatočišča.
4. IZVAJANJE NALOG ZATOČIŠČA
15. člen
(izvajanje nalog zatočišča)
(1) Naloge zatočišča izvaja fizična ali pravna oseba na
podlagi pogodbe o izvajanju nalog zatočišča (v nadaljnjem
besedilu: pogodba).
(2) Ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), sklene pogodbo z osebo, ki jo
izbere na podlagi javnega razpisa in ki zadosti razpisnim
pogojem.
(3) Pogoji za opravljanje nalog zatočišča so:
1. strokovna usposobljenost oseb, ki se ukvarjajo z
živalmi,
2. zagotovljena strokovna veterinarska oskrba živali,
3. zagotovljeni ustrezni bivalni prostori in
4. zagotovljen ustrezen prevoz živali.
(4) Šteje se, da so izpolnjeni pogoji:
– iz 1. točke prejšnjega odstavka, če je fizična oseba
strokovno usposobljena za izvajanje nalog zatočišča, kar
pomeni, da ima visoko izobrazbo biološke, veterinarske ali
druge ustrezne naravoslovne smeri in če ima izkušnje z
oskrbovanjem živali prosto živečih vrst v ujetništvu. Pravna
oseba je strokovno usposobljena, kadar vsaj eden od zaposlenih izpolnjuje pogoje za fizično osebo;
– iz 2. točke prejšnjega odstavka, če ima fizična oseba
visoko izobrazbo veterinarske smeri, če ima pravna oseba
zaposlenega delavca z visoko izobrazbo veterinarske smeri
oziroma je pogodbeno zagotovljena strokovna veterinarska
oskrba;
– iz 3. točke prejšnjega odstavka, če izkaže, da razpolaga s prostori (kletke, ograde, terariji in drugi podobni prostori), ki so urejeni za najmanj eno vrsto zatočišča iz drugega
odstavka 2. člena te uredbe, v skladu s 4. členom te uredbe
in v skladu s podrobnejšimi pogoji, določenimi v razpisu;
– iz 4. točke prejšnjega odstavka, če izkaže, da razpolaga z ustreznim prevoznim sredstvom za prevoz živali v
skladu s 5. členom te uredbe in predpisi, ki urejajo prevoz
živali.
(5) Pogodba se sklene za obdobje petih let, z možnostjo
podaljšanja za enako obdobje brez ponovnega javnega razpisa, če oseba, ki izvaja naloge zatočišča, še vedno izpolnjuje razpisne pogoje in je njeno delo v preteklem obdobju
strokovno ugodno ocenjeno.
16. člen
(živali zavarovanih vrst)
Oseba, ki izvaja naloge zatočišča v skladu s to uredbo,
lahko odvzame iz narave, zadržuje v ujetništvu, spusti v naravo
ali usmrti žival zavarovane vrste, ne glede na 3. člen uredbe o
zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uradni list RS, št. 57/93,
61/93 – popravek, 56/99, 69/00 in 82/02).
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17. člen
(spremljanje izvajanja nalog zatočišča)
(1) Za spremljanje izvajanja nalog zatočišča se s to
uredbo ustanovi Komisija za zatočišče (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(2) Komisija ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje minister, pristojen za ohranjanje narave tako, da je predsednik komisije predstavnik ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave, člani pa so: predstavnik ministrstva, pristojnega za veterinarstvo, po en strokovnjak s področja veterinarstva in biologije in predstavnik nevladnih organizacij.
(3) Komisija opravlja zlasti naslednje naloge:
1. vsebinsko spremlja in strokovno nadzira izvajanje
nalog zatočišča,
2. daje zatočišču usmeritve za izvajanje nalog zatočišča,
3. daje ministrstvu mnenje o vsebinskem izvajanju nalog zatočišča enkrat letno,
4. daje strokovno oceno opravljanja nalog zatočišča iz
petega odstavka 15. člena te uredbe.
(4) Komisija lahko zaradi izvajanja nalog iz prejšnjega
odstavka zahteva od izvajalca nalog zatočišča dodatne podatke o poteku izvajanja nalog zatočišča in ogled zatočišča.
(5) Komisija uredi svoje delo s poslovnikom.
18. člen
(obveznosti izvajalca nalog zatočišča)
Izvajalec nalog zatočišča ima naslednje obveznosti:
1. izvajati naloge zatočišča v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, veterinarstva, zaščite živali, to uredbo, pogodbo o izvajanju nalog zatočišča in usmeritvami
komisije,
2. vsake tri mesece poročati komisiji o izvajanju nalog
zatočišča, zlasti pa o številu in vrstah sprejetih živali in o
aktivnostih v zvezi z odstranitvijo živali iz zatočišča,
3. letno poročati ministrstvu o vsebinskem in finančnem izvajanju nalog zatočišča, pri čemer mora vsebinsko
poročilo obsegati tudi podatke iz 14. člena te uredbe.
19. člen
(prenehanje pogodbe)
(1) Pogodba preneha:
1. po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
2. z razdrtjem:
– če je proti izvajalcu nalog zatočišča uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali
je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– če je bila izvajalcu nalog zatočišča izdana sodna ali
upravna odločba zaradi kršitve predpisov s področja ohranjanja narave, predpisov s področja veterinarstva ali zaščite
živali, na podlagi katere se utemeljeno dvomi v nadaljnje
pravilno izvajanje nalog zatočišča;
– če je po sklenitvi pogodbe ugotovljeno, da je izvajalec nalog zatočišča dal zavajajoče ali neresnične podatke, ki
so vplivali na sklenitev pogodbe;
– če izvajalec nalog zatočišča ne izpolnjuje več razpisnih pogojev;
– če komisija poda negativno mnenje o izvajanju nalog
zatočišča.
(2) Razlogi in pogoji za prenehanje pogodbe in druge
medsebojne pravice in obveznosti se podrobneje določijo v
sami pogodbi.
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20. člen
(financiranje zatočišča)
(1) Stroški prevoza in izvajanja nalog zatočišča za živali
iz 1. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe se krijejo iz
proračunskih sredstev ministrstva.
(2) Stroške prevoza in izvajanja nalog zatočišča za živali
iz 2. in 3. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe krije
fizična ali pravna oseba, ki so ji bile živali zasežene ali
zaplenjene.
(3) Izrek o obveznem kritju stroškov prevoza in zatočišča za zaplenjene ali zasežene živali s strani fizične ali pravne osebe, ki so ji bile živali zasežene ali zaplenjene, je
sestavni del odločbe o zasegu oziroma zaplembi.
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27. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-09/2002-1
Ljubljana, dne 7. novembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4894.
5. NADZOR
21. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave; veterinarski inšpektorji v okviru nadzora, ki so ga dolžni opravljati na podlagi
zakona, ki ureja zaščito živali in veterinarstvo; inšpektorji,
pristojni za lovstvo in ribištvo, pa v okviru nadzora, ki so ga
dolžni opravljati na podlagi zakonov, ki urejajo lovstvo in
ribištvo.
6. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Zatočišče po tej uredbi opravlja naloge oskrbovalnega
centra za oskrbo živih osebkov, ki so bili zaplenjeni zaradi
kršitev določb zakona o ratifikaciji konvencije o mednarodni
trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi
vrstami, spremembe konvencije ter dodatkov I, II, III in IV h
konvenciji (Uradni list RS, MP št. 31/99) in predpisov,
izdanih na njegovi osnovi in naloge azila po uredbi o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uradni list RS, št. 57/93,
61/93 – popravek, 56/99, 69/00 in 82/02).
23. člen
Javni razpis za pridobitev izvajalca nalog zatočišča se
izvede v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe.
24. člen
Zoološki vrt Mesta Ljubljana opravlja do sklenitve pogodbe iz 15. člena te uredbe naloge zatočišča za živali
domorodnih vrst, ki so določene z veljavno pogodbo na dan
uveljavitve te uredbe.
25. člen
Do ureditve načina odstranitve živali iz 3. točke prvega
odstavka 6. člena te uredbe iz zatočišča, se odstranitev
izvaja na načine iz drugega odstavka 10. člena te uredbe
oziroma tako, da se žival vrne v državo izvora, ter pod pogoji
iz te uredbe.
26. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati tretji odstavek 8. člena in 2. točka prvega odstavka 14. člena uredbe o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uradni list RS, št.
57/93, 61/93 – popravek, 56/99, 69/00 in 82/02).

Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o
ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje –
Hrastnik, d.o.o.

Na podlagi 25. in 28. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 6. člena
in prvega odstavka 21. 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) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvi uredbe o ustanovitvi
javnega podjetja Rudnik Trbovlje –
Hrastnik, d.o.o.
1. člen
V uredbi o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje
– Hrastnik, d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/95, 108/00,
55/01, 76/01 in 13/02, v nadaljevanju: uredba) se dejavnost družbe uskladi z veljavno klasifikacijo dejavnosti, zato
se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Dejavnosti podjetja so:
A/02.010 Gozdarstvo
A/02.020 Gozdarske storitve
CA/10.200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
CB/14.210 Pridobivanje gramoza in peska
DD/20.100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa
DJ/28.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov
DJ/28.520 Splošna mehanična dela
F/45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela
F/45.120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje
F/45.310 Električne inštalacije
G/51.530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G/51.570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G/51.900 Druga trgovina na debelo
G/52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah
G/52.484 Trgovina na drobno s kurivom
K/70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi
K/71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
I/63.120 Skladiščenje
K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
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K/70.200
K/72.300
K/72.600
K/73.101
K/73.102
K/74.120
K/74.140
K/74.201
K/74.203
K/74.204
K/74.300
K/74.851
K/74.852
K/74.853
K/74.873
L/75.250
M/80.422
O/90.022

Dajanje lastnih nepremičnin v najem
Obdelava podatkov
Druge računalniške dejavnosti
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
Podjetniško in poslovno svetovanje
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in tehnično svetovanje
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Prevajanje
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
Druga splošna tajniška opravila
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov.“.

2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
“5. člen
Osnovni kapital podjetja znaša 17.321.420.220,74
SIT.“.
3. člen
V 11. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Za posamezen sklic skupščine lahko ustanovitelj imenuje svoje pooblaščence.“.
4. člen
Črta se 15. člen.
5. člen
Črta se drugi odstavek 17. člena.
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-07/2000-15
Ljubljana, dne 7. novembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4895.

Odlok o razglasitvi Farmacevtsko-medicinske
zbirke Bohuslava Lavičke za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

Št.

98 / 20. 11. 2002 / Stran 10661

ODLOK
o razglasitvi Farmacevtsko-medicinske zbirke
Bohuslava Lavičke za kulturni spomenik
državnega pomena
1
Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi
Farmacevtsko-medicinska zbirka Bohuslava Lavičke kot celota.
Zbirka obsega 402 knjigi in 500 predmetov in je v lasti
družbe Lek, Tovarne farmacevtskih in kemičnih izdelkov,
d.d., Ljubljana.
Spisek predmetov, ki sestavljajo zbirko, hrani Narodni
muzej Slovenije.
2
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev Farmacevtskomedicinske zbirke Bohuslava Lavičke za spomenik državnega pomena:
– zbirka je edina te vrste v Sloveniji in ima izjemen
kulturni, izobraževalni in znanstveni pomen;
– zbirka je odraz posebnih zanimanj izobraženega farmacevta, delujočega v srednjeevropskem okolju, ki je zbral
in tako ohranil izjemne predmete s področja medicine in
farmacije od antike do 20. stoletja;
– oprema obeh lekarn, ene s konca 18. stoletja, druge
s konca 19. stoletja, ki sta sestavni del zbirke, je pomembna
zaradi svoje starosti, pričevalnosti in znane provenience;
– bogato dopolnitev zbirke predstavljajo lekarniške posode za droge – lesene in poslikane, keramične in steklene
– iz različnih evropskih specializiranih delavnic;
– posebnost in pomembno celoto predstavlja izjemna
zbirka rimskih kirurških inštrumentov iz 1. do 3. stoletja –
antični pribor sestavljajo različne igle, dve rimski kirurški
sondi ter pinceta, celoto dopolnjujejo antične uteži;
– unikat v slovenskem prostoru sta lekarniška omarica
iz 16. stoletja s preparati rastlinskega, živalskega in človeškega izvora ter nagačen krokodil, kakršen je v renesansi in
baroku krasil zasebne muzejske zbirke;
– izjemnega pomena po starosti, kvaliteti ohranjenosti,
številu zbirke in dragocenosti izvodov predstavlja knjižnico,
ki vsebuje 402 dela (338 naslovov) s področja antične in
francoske književnosti, filozofije pedagogike ter naravoslovnih znanosti iz obdobja od 15. do 20. stoletja. Naravoslovni
del sestavljajo knjige z alkimistično vsebino do sodobnih
kemijskih, fizikalnih in bioloških priročnikov. Posebej so
predstavljene tudi medicinske znanosti ter farmacija. Med
njimi so tri inkunabule ter 44 del iz 16. stoletja. Večina jih je
iz 17. in 18. stoletja, manjši del iz 19. in 20. stoletja. Med
njimi so avtorji, pomembni za slovensko ozemlje (Mattioli,
Scopoli, Schönleben) ter pri nas izredno redka rudarska
enciklopedija De re metallica Georga Agricole;
– zbirka je kot kulturni spomenik pomembna kot celota.
3
Za zbirko velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje zbirke v njeni izvirnosti in neokrnjenosti,
– dovoljena je le preventivna in aktivna konservacija po
predhodnem soglasju Narodnega muzeja Slovenije;
– lastnik mora določiti odgovorno osebo, ki bo skrbela
za izvajanje varstvenega režima;
– zbirka mora biti dokumentirana v skladu z zahtevanimi standardi. Zbirka mora biti hranjena v zavarovanem in
ustrezno klimatsko urejenem prostoru. Če so predmeti iz
zbirke predstavljeni javnosti, morajo biti temu ustrezno zavarovani.
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4
Kakršenkoli poseg v zbirko je možen ob predhodnem
soglasju Narodnega muzeja Slovenije. O izposoji in selitvi
zbirke ali delov zbirk iz prostorov družbe Lek, Tovarne farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, mora biti
pisno obveščen Narodni muzej Slovenije in pristojna inšpekcijska služba.
5
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni
list RS, št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za fizične posege in zavarovanje, pogoje za raziskovanje, načine
vzdrževanja, pravni promet, načine upravljanja in rabe spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za čim bolj učinkovito varstvo spomenika. Varstveni režim lahko omejuje
lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
6
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
7
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-10
Ljubljana, dne 14. novembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

MINISTRSTVA
4896.

Pravilnik o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik
z živili

Na podlagi drugega odstavka 13. 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 izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z živili
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
izdelki in snovi (v nadaljnjem besedilu: materiali in izdelki), ki
v svojem končnem stanju prihajajo v stik ali so namenjeni za
stik z živili.
Ta pravilnik se uporablja tudi za materiale in izdelke, ki
prihajajo v stik z vodo, ki jo lahko ljudje uporabljajo za pitje in
pripravo hrane.
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Ta pravilnik se ne uporablja za:
– stalno opremo javne ali zasebne vodooskrbe,
– snovi za premaze, kot so snovi, ki prekrivajo sirovo
skorjo, gotove mesne izdelke ali sadje, in so sestavni del
živil, ki se lahko uživajo skupaj s temi živili,
– starine.
Odvzem vzorcev in analizne metode za preskušanje
materialov in izdelkov določajo posebni predpisi.
2. člen
Materiali in izdelki morajo biti izdelani v skladu z dobro
proizvodno prakso tako, da v normalnih oziroma predvidljivih pogojih uporabe njihove sestavine ne prehajajo (v nadaljnjem besedilu: migrirajo) v živila v količinah, ki bi lahko
ogrozile zdravje ljudi, povzročile nesprejemljivo spremembo
v sestavi živil ali poslabšale njihove organoleptične lastnosti.
3. člen
Skupine materialov in izdelkov v smislu tega pravilnika so:
– polimerni materiali in izdelki,
– regenerirane celulozne folije,
– elastomeri in guma, le z namenom omejitve migracije
N-nitrozaminov in N-nitrozabilnih snovi
iz dud in tolažilnih dud,
– keramični materiali in izdelki,
– kombinacije naštetih skupin.
Naslednje skupine materialov in izdelkov urejajo posebni predpisi:
– papir in lepenko,
– steklo,
– kovine in zlitine,
– les, vključno s pluto,
– tekstilne izdelke,
– elastomere in gumo (migracijo snovi razen N-nitrozaminov in N-nitrozabilnih snovi),
– barve za tiskanje,
– premaze in lake,
– silikone,
– ionsko izmenjevalne smole.
4. člen
Materiali in izdelki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) za njihovo izdelavo se smejo uporabljati le snovi, ki
so uvrščene na pozitivni seznam (seznam snovi, katerih
uporaba je dovoljena);
b) takšne snovi morajo izpolnjevati predpisana merila
čistosti;
c) za uporabo teh snovi in/ali materialov in izdelkov, v
katerih se te snovi uporabljajo morajo biti opredeljeni posebni pogoji;
d) za nekatere sestavine ali skupine sestavin materialov
in izdelkov, morajo biti določene mejne vrednosti za specifično migracijo v oziroma na živila;
e) celotna migracija sestavin v oziroma na živila ne sme
presegati mejnih vrednosti;
f) če je to potrebno, pogoje, katerih namen je zaščititi
zdravje ljudi pred vsemi nevarnostmi, ki bi lahko nastale kot
posledica stika materialov in izdelkov z ustmi;
g) druge pogoje, s katerimi se zagotavlja, da je material
oziroma izdelek v skladu z 2. členom tega pravilnika.
5. člen
Materiali in izdelki morajo izpolnjevati zdravstvena merila iz Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika.

Uradni list Republike Slovenije
Materiali in izdelki morajo izpolnjevati tudi specifične
zahteve iz Prilog II, III, IV, V, VI in VII, ki so sestavni del tega
pravilnika.
6. člen
Uporaba snovi, ki ne izpolnjujejo meril in zahtev iz
prilog od II do VI za izdelavo materialov in izdelkov, je dovoljena le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) imajo dovoljenje za uporabo, ki se lahko izda za
največ dve leti;
b) materiali in izdelki, pri izdelavi katerih je bila uporabljena ta snov morajo biti vključeni v uradni nadzor materialov
in izdelkov;
c) taki materiali in izdelki morajo imeti vidno oznako, ki
je določena v dovoljenju za uporabo iz točke a) tega člena.
7. člen
Dovoljenje iz točke a) prejšnjega člena izda Urad za
živila in prehrano. Pred iztekom roka za katerega je bilo
izdano dovoljenje, se postopek za izdajo dovoljenja lahko
ponovi.
8. člen
Če obstajajo utemeljeni razlogi za podrobno preiskavo
škodljivih posledic uporabe materiala ali izdelka za zdravje
ljudi, ki so posledica novih strokovnih dognanj ali ponovne
ocene obstoječih podatkov, se lahko začasno ustavi ali omeji
uporaba ustreznih določb tega pravilnika.
Minister, pristojen za zdravje mora v najkrajšem možnem času preučiti razloge iz prejšnjega odstavka in sprejeti
potrebne ukrepe.
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plast, ki prihaja v neposreden stik z živili, sestavljena izključno iz polimernega materiala.
11. člen
Sestavine polimernih materialov in izdelkov ne smejo
migrirati v živila v količinah, ki presegajo 10 mg/dm2 površine materiala ali izdelka (mejna vrednost celotne migracije).
Ne glede na prejšnji odstavek, je mejna vrednost celotne migracije za sestavine, ki migrirajo v živilo, 60 mg/kg
živila, v naslednjih primerih:
a) pri izdelkih, kot so posode ali so podobni posodam,
ali ki jih je mogoče napolniti in imajo prostornino ne manj kot
500 ml in ne več kot 10 l;
b) pri izdelkih, ki jih je mogoče napolniti, in za katere ni
možno oceniti površine v stiku z živili;
c) pri pokrovčkih, tesnilih, zamaških ali podobnih pripomočkih za zapiranje.
12. člen
Za izdelavo polimernih materialov in izdelkov se lahko
uporabljajo le monomeri in druge izhodne snovi in aditivi iz
seznamov A, B, C in D Priloge II z omejitvami in zahtevami
predpisanimi v teh seznamih.
Seznam A Priloge II se lahko dopolni in spremeni:
– z dodajanjem snovi iz seznama B Priloge II v skladu z
zdravstvenimi merili iz Priloge I, ali
– z uvrstitvijo “novih snovi” oziroma snovi, ki niso navedene v seznamih A in B Priloge II, v skladu z zdravstvenimi
merili iz Priloge I, razen če so izpolnjeni pogoji iz 6. člena
tega pravilnika.
Uporaba novih snovi je prepovedana, če ne ustrezajo
določilom 4. in 6. člena tega pravilnika.

II. POLIMERNI MATERIALI IN IZDELKI
9. člen
Med polimerne materiale in izdelke se štejejo izdelki iz
polimernih materialov in njihovi sestavni deli, ki kot končni
izdelki prihajajo v stik z živili ali so temu namenjeni in so:
a) sestavljeni izključno iz polimernih materialov,
b) sestavljeni iz dveh ali več plasti snovi, od katerih se
vsaka sestoji izključno iz polimernih materialov, ki so vezane
med seboj z lepili ali na drug način.
10. člen
Polimeri so organske makromolekularne spojine, ki se
pridobivajo s polimerizacijo, polikondenzacijo, poliadicijo ali
katerimkoli drugim podobnim postopkom, iz molekul z manjšo molsko maso ali s kemijsko spremembo naravnih makromolekul. Makromolekularnim spojinam se lahko dodajajo tudi druge snovi.
Med polimerne materiale in izdelke se ne štejejo:
– regenerirane celulozne folije s premazi ali brez njih iz
18. do 20. člena tega pravilnika,
– elastomeri in naravne in sintetične gume,
– papir in karton, modificiran ali ne, z dodatkom polimernega materiala,
– površinski premazi, ki se pridobivajo iz parafinskih
voskov, vključno s sintetičnimi parafinskimi voski, in mikrokristaliničnimi voski in površinski premazi, ki se pridobivajo
iz mešanice teh voskov in mešanice voskov in polimernega
materiala,
– ionske izmenjevalne smole,
– silikoni.
Ta pravilnik se ne uporablja za materiale in izdelke,
sestavljene iz dveh ali več plasti, od katerih ena ali več plasti
ni sestavljena izključno iz polimernega materiala, četudi je

13. člen
Meje specifičnih migracij v seznamih Priloge II so navedene v mg/kg.
Ne glede na prejšnji odstavek, so meje specifičnih
migracij lahko navedene v mg/dm2 :
a) pri izdelkih, kot so posode ali so podobni posodam,
ali ki jih je mogoče napolniti in imajo prostornino manj kot
500 ml ali več kot 10 l;
b) pri ploščah, filmih in podobnih materialih, ki jih ni
mogoče napolniti ali za katere je nepraktično (ni mogoče)
določiti razmerje med površino materiala in količino živila v
stiku z materialom.
V primerih iz prejšnjega odstavka, se meje specifičnih
migracij iz Priloge II, izražene v mg/kg, delijo s dogovorjenim faktorjem pretvorbe 6, da se dobi vrednost v mg/dm2.
Potrditev skladnosti z mejami specifičnih migracij iz
Priloge II ni obvezna, če lahko dokažemo, da iz preverjanja
ustreznosti mejni vrednosti za celotno migracijo sledi, da
meje specifičnih migracij niso presežene.
Potrditev skladnosti z mejami specifičnih migracij iz
Priloge II ni obvezna, če se lahko dokaže, da meja specifične migracije ni presežena, tudi če se domneva, da rezidualna substanca migrira v celoti.
Potrditev skladnosti z mejami specifičnih migracij iz
Priloge II se lahko zagotovi tako, da se določi koncentracija
določene snovi v končnem materialu ali izdelku pod pogojem, da je bila določena zveza med koncentracijo in specifično migracijo te snovi z ustreznimi preskusi ali z uporabo
splošno priznanih difuzijskih modelov osnovanih na znanstvenih dokazih. Za dokaz neskladnosti materiala ali izdelka
je treba ocenjeno vrednost migracije obvezno potrditi tudi z
izvedbo eksperimentalnih preskusov.
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14. člen
Če se za stik z živili uporabljajo materiali dobljeni z
bakteriološko fermentacijo, se smejo uporabiti samo materiali navedeni v Prilogi III.
15. člen
Druge zahteve za nekatere snovi iz Prilog II in III (razen
zahtev navedenih v seznamih A, B, C in D), so predpisane v
Prilogi IV.
16. člen
Seznami monomerov in drugih izhodnih snovi iz seznamov A in B Priloge II, še ne vsebujejo monomerov in drugih
izhodnih snovi, ki se uporabljajo samo v proizvodnji:
– površinskih premazov, ki se pridobivajo iz smol ali
polimeriziranih izdelkov v obliki tekočine, prahu ali disperzije, kot so glazure, laki, barve itd.,
– epoksi smol,
– lepil in pospeševalcev lepljenja,
– barv za tiskanje.
17. člen
Koncentracija monomera vinil klorida v materialih in
izdelkih, izdelanih iz polimerov in kopolimerov vinil klorida
ne sme presegati 1 mg/kg končnega izdelka. Vrednost
specifične migracije v živila ne sme presegati 0.01 mg/kg
živila (spodnje meje zaznavnosti uporabljene metode), ali
modelne raztopine, če je določitev v živilih zaradi tehničnih
razlogov neizvedljiva.
18. člen
Polimerni materiali in izdelki, materiali in izdelki, ki so
prekriti s površinskimi premazi in lepila, ki so izdelani iz ali
vsebujejo eno ali več naslednjih snovi:
– 2,2-bis(4-hidroksifenil)propan bis (2,3-epoksipropil)eter (v nadaljnjem besedilu: BADGE) in v Prilogi V navedene derivate,
– bis(hidroksifenil)metan bis (2,3-epoksipropil)etri (v nadaljnjem besedilu: BFDGE) in v Prilogi V navedene derivate,
– druge novolac glicidil etre (v nadaljnjem besedilu:
NOGE) in derivate, ki vsebujejo klorohidrinsko funkcionalno
skupino, in imajo molsko maso manjšo od 1000 Daltonov,
in so v stiku z živili ali so namenjeni za stik z živili, ne smejo:
– izločati snovi iz seznama A Priloge V v koncentracijah, ki presegajo mejne vrednosti iz te priloge,
– izločati snovi iz seznama B Priloge V v koncentracijah, ki presegajo mejne vrednosti iz te priloge,
– vsebovati NOGE sestavine z več kot dvema aromatskima obročema in z vsaj eno epoksi skupino, kot tudi
njihove derivate, ki vsebujejo klorohidrinsko funkcionalno
skupino, in imajo molsko maso manjšo od 1000 Daltonov v
koncentracijah, ki presegajo vrednost 0,2 mg/6 dm2, vključno z merilno negotovostjo.
Določila iz tega člena ne veljajo za posode ali posode
za shranjevanje s kapaciteto večjo kot 10.000 litrov ali za
cevovode, ki jim pripadajo ali so povezani z njimi, in so
prekriti s posebnimi odpornimi premazi.
III. REGENERIRANE CELULOZNE FOLIJE
19. člen
Regenerirane celulozne folije so materiali v obliki tankih listov, izdelani iz prečiščene celuloze, ki izvira iz nerecikliranega lesa ali bombaža, ki so mu z namenom, da bi
zadostili posebnim tehničnim zahtevam, dodali ustrezne sno-
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vi v maso ali na površino. Regenerirana celulozna folija je
lahko premazana na eni ali na obeh straneh.
Regenerirana celulozna folija je lahko:
a) sama po sebi končni izdelek,
b) del končnega izdelka, ki vsebuje še druge snovi, in
ki bo v stiku z živili ali je že v stiku z živili, ker je bila izdelana v
ta namen.
Ta pravilnik se ne uporablja za:
a) regenerirano celulozno folijo, ki ima na strani, ki je
namenjena za stik z živilom, nanos premaza večji od
50 mg/dm2, ali za prevleko iz regenerirane celulozne folije, ki ima nanos premaza večji od 50 mg/dm2 in obstaja
možnost, da pride do stika z živili,
b) umetne ovoje (‘’čreva‘’) iz regenerirane celuloze.
20. člen
Za izdelavo regenerirane celulozne folije se smejo uporabljati samo snovi ali skupine snovi iz Priloge VI.
Ne glede na prejšnji odstavek, se za izdelavo regenerirane celulozne folije lahko uporabljajo tudi druge snovi,
kadar so te snovi uporabljene kot barvila ali lepila, pod
pogojem, da ne prehajajo v ali na živila v koncentracijah, ki
jih je še mogoče zaznati z validirano analitsko metodo.
Potiskane površine regenerirane celulozne folije ne
smejo prihajati v stik z živili.
21. člen
V prometu, razen v prometu na drobno, morajo biti
materiali in izdelki, narejeni iz regenerirane celulozne folije,
ki so namenjeni za stik z živili, opremljeni z oznako v skladu z
določili 6. in 28. člena tega pravilnika.
Prejšnji odstavek ne velja za materiale in izdelke iz
regenerirane celulozne folije, ki so že po svojih lastnostih
nedvoumno namenjeni za stik z živili.
Kjer so navedeni posebni pogoji uporabe, je potrebno
material ali izdelek, izdelan iz regenerirane celulozne folije,
ustrezno označiti v skladu s tem pravilnikom.
IV. KERAMIČNI MATERIALI IN IZDELKI
22. člen
Keramični materiali in izdelki so materiali in izdelki narejeni iz mešanice anorganskih materialov z običajno visoko
vsebnostjo gline in silikatov, mešanici pa je lahko dodana
majhna količina organskih snovi. Ti materiali in izdelki se
najprej oblikujejo, tako nastala oblika pa se trajno utrdi z
žganjem. Lahko so glazirani, emajlirani in/ali okrašeni.
23. člen
Količine svinca in kadmija, ki prehajajo iz keramičnih
izdelkov, ne smejo presegati mejnih vrednosti iz 24. člena
tega pravilnika, upoštevajoč merilo iz 25. člena tega pravilnika.
Količine svinca in kadmija, ki migrirajo iz keramičnih
izdelkov, se določijo s preskusi, v skladu s predpisom, ki
ureja preskušanje migracije iz materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili.
Pri keramičnih posodah s keramičnim pokrovom, je
mejna vrednost svinca in/ali kadmija, ki ne sme biti presežena (mg/dm2 ali mg/l), vrednost, ki se uporabi samo za
posodo.
Posoda in notranja površina pokrova se morata preskušati ločeno in pri enakih pogojih.
Količina svinca in/ali kadmija, ki migrira iz posode in
količina svinca in/ali kadmija, ki migrira iz pokrova se sešteje. Tako dobljena vsota dveh količin svinca in/ali kadmija, se
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Št.

upošteva samo na površino ali na volumen posode, ki je v
bila preskušana.
24. člen
Keramični izdelki izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika,
če količine svinca in kadmija, ki migrirajo med preskusom,
opravljenim skladno s pogoji opredeljenimi v predpisu, ki
ureja preskušanje migracije sestavin materialov in izdelkov, ki
prihajajo v stik z živili, v živilo, ne presegajo mejnih vrednosti:
Svinec (Pb)
Kadmij (Cd)
Kategorija 1
Izdelki, ki se jih ne da napolniti
in izdelki, ki so lahko napolnjeni
in pri katerih višina polnjenja
od najnižje točke do vodoravne
črte zgornjega roba znaša
največ 25 mm
0,8 mg/dm2 0,07 mg/dm2
Kategorija 2
Vsi drugi izdelki, ki se lahko
napolnijo
4.0 mg/l
0,3 mg/l
Kategorija 3
Posoda za kuhanje, embalažne
posode in posode za shranjevanje,
s prostornino večjo kot tri litre
1,5 mg/l
0,1 mg/l
25. člen
Če migracija iz keramičnega izdelka presega količine iz
prejšnjega člena, vendar ne za več kot 50%, za ta izdelek
kljub temu velja, da ustreza zahtevam pravilnika, pod pogojem, da povprečna količina izločenega svinca in/ali kadmija
iz najmanj treh izdelkov enake oblike in dimenzij, z enakimi
okraski in glazuro, ki so preskušeni pod pogoji opredeljenimi v predpisu, ki ureja preskušanje migracije sestavin iz
materialov in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili, ne presega
mejnih vrednosti, pri čemer količine izločenega svinca in/ali
kadmija iz posameznega izdelka ne presegajo mejnih vrednosti za več kot 50%.
V. MIGRACIJA N-NITROZAMINOV IN N-NITROZABILNIH
SNOVI IZ DUD, TOLAŽILNIH DUD IN GRIZAL
26. člen
Iz dud (nastavkov na otroških stekleničkah), tolažilnih
dud in grizal, ki so narejeni iz elastomerov ali gume, ne
smejo migrirati v modelno raztopino sline, ki se uporablja za
preskušanje migracije, N-nitrozamini in N-nitrozabilne snovi.
Dude, tolažilne dude in grizala izpolnjujejo zahteve tega
pravilnika, če izmerjene koncentracije N-nitrozaminov in
N-nitrozabilnih snovi v modelni raztopini, ki jo uporabimo za
preskus ne presegajo spodnje meje zaznavnosti (LOD) uporabljene validirane analitske metode.
27. člen
Spodnje meje zaznavnosti (LOD) so v smislu tega pravilnika:
Skupni N-nitrozamini, ki se sproščajo
na kg dud, tolažilnih dud, ali grizal izdelanih
iz elastomera ali gume
Skupne N-nitrozabilne snovi, na kg dud,
tolažilnih dud, ali grizal izdelanih iz elastomera
ali gume

0,01 mg/kg

0,1 mg/kg
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VI. PROMET Z MATERIALI IN IZDELKI
28. člen
Materiali in izdelki, ki so predmet tega pravilnika ter
materiali in izdelki namenjeni za stik z živili, ki jih urejajo
predpisi iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika in
predpis iz 31. člena tega pravilnika, razen dud in tolažilnih
dud, morajo biti opremljeni z:
a) – oznako “primerno za živila”, ali
– s simbolom določenim v prilogi VII, ali
– s posebno oznako, ki zadeva njihovo uporabo (npr.
avtomat za kavo, steklenica za vino, jušna žlica),
b) – navedbo posebnih pogojev, kjer je to potrebno, ki
jih je treba upoštevati pri njihovi uporabi,
c) – imenom ali blagovno znamko in naslovom ali sedežem podjetja, ali
– z zaščiteno (registrirano) blagovno znamko proizvajalca ali predelovalca, oziroma prodajalca,
d) – z oznako, določeno v dovoljenju za uporabo, v
primeru iz 6. člena tega pravilnika.
Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti vidni, dobro
čitljivi in obstojni:
a) v prometu na drobno:
– na materialih in izdelkih ali embalaži, ali
– na nalepkah, pritrjenih na materiale in izdelke, ali na
njihovo embalažo, ali
– na obvestilu v neposredni bližini materialov in izdelkov, ki ga kupci lahko jasno vidijo. Slednje je za primere
navajanja blagovne znamke, proizvajalca ali pridelovalca,
možno le tedaj, kadar se ti podatki ali nalepka, na kateri se
nahajajo, ne more iz tehničnih razlogov pritrditi na materiale
in izdelke,
b) v prometu, razen v prometu na drobno:
– na spremnih dokumentih,
– na nalepkah ali embalaži,
– ali na samih materialih in izdelkih.
29. člen
Podatki iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo biti
označeni na materialih in izdelkih, ki izpolnjujejo:
a) zahteve in merila, predpisana v 2. členu tega pravilnika;
b) posebne zahteve in merila, ki so predpisana v tem
pravilniku za posamezne skupine materialov in izdelkov, ki
prihajajo v stik z živili ali so bili izdelani v ta namen.
Med posebne zahteve iz prejšnjega odstavka, se šteje
tudi pisna izjava, ki potrjuje, da so materiali in izdelki skladni
s tem pravilnikom.
Podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo biti navedeni v slovenskem jeziku, razen kadar je kupec o
materialih in izdelkih obveščen na drug način.
Podatki iz prvega odstavka prejšnjega člena, niso obvezni za materiale in izdelke, pri katerih je iz namena uporabe jasno, da so predvideni za stik z živili.
30. člen
Materiali in izdelki, ki ne izpolnjujejo pogojev iz tega
pravilnika, so lahko v prometu najpozneje do 31. 12. 2003.
Uporaba in/ali prisotnost BADGE, BFDGE in NOGE za
izdelavo materialov in izdelkov, navedenih v prvem odstavku
18. člena, je dovoljena do 31. 12. 2004.
Določila iz 18. člena tega pravilnika ne veljajo za materiale in izdelke, ki so prekriti s površinskimi premazi in so bili
dani v promet pred 1. 12. 2002.

Stran

10666 / Št. 98 / 20. 11. 2002

Uradni list Republike Slovenije

Za aditive iz seznama D Priloge II se meje specifične
migracije uporabljajo od 1. 1. 2004, če se za potrditev
ustreznosti uporabljajo modelne raztopine za maščobna živila, ali nadomestni preskusi.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o pogojih glede zdravstvene neoporečnosti
predmetov splošne rabe, ki smejo v promet (Uradni list
SFRJ, št. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 in 18/91; Uradni
list RS, št. 20/01), v naslednjih členih, ki se nanašajo na
materiale in izdelke v stiku z živili:
– vsebnosti 2., 4. in 5. točke 6. člena,
– 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28., 29., 30., 31.,
33., 34., 35., 36., 37., 41., 44., 50. in 61. člen,
– 25. člen, razen 3. točke drugega odstavka tega člena, v delu, ki se nanaša na sekundarne aromatske amine in
ostanke peroksidov, in 4. točke drugega odstavka tega
člena,
– drugi odstavek 43. člena,
– drugi odstavek 47. člena v delu, ki se nanaša na
izpolnjevanje pogojev, predpisanih v 25. do 36. členu pravilnika,
– prvi odstavek 67. člena v delu, ki se nanaša na
pogoje iz 25. do 36. in 44. člena pravilnika.
32. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-29/2002
Ljubljana, dne 8. novembra 2002.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
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PRILOGA I
ZDRAVSTVENA MERILA, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI MATERIALI IN
IZDELKI, NAMENJENI ZA STIK Z ŽIVILI

1. Določijo se, kjer je primerno, pozitivni seznami snovi, ki se lahko uporabljajo za izdelavo
materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili. Sprejemljivost snovi za uvrstitev na pozitivni
seznam se določi glede na količino snovi, ki lahko migrira v živila, kot tudi glede na njeno
toksičnost.
2. Snov se uvrsti na pozitivni seznam samo v primerih, kjer pri normalnih ali pričakovanih pogojih
uporabe kateregakoli materiala in izdelka, katerega sestavni del je, ta snov ne migrira v živila v
količini, ki bi lahko predstavljala nevarnost za zdravje ljudi.
3. Za nekatere materiale morda ni primerno, da se uvede pozitiven seznam, ker takšen seznam ne bi
bil koristen, kar zadeva zaščito zdravja ljudi. V takih primerih se določijo vse snovi, pri katerih je
potrebno uvesti mejne vrednosti za specifično migracijo, da bi preprečili njihov prenos v živila v
količinah, ki bi lahko pomenile nevarnosti za zdravje. Merila iz 1. in 2. točke veljajo tudi za te
snovi.
4. Vse snovi uvrščene na sezname se redno spremljajo in se jih ponovno oceni, kadar je to potrebno
zaradi novih znanstvenih dognanj ali ponovne ocene obstoječih znanstvenih podatkov.
5. Kjer je za posamezno snov določen sprejemljiv ali dopustni dnevni vnos, se po porebi določijo
mejne vrednosti za specifično migracijo, da ne bi bila ta količina presežena. Kjer je za določeno
snov mejna vrednost za specifično migracijo določena, je treba posvetiti pozornost tudi drugim
možnim virom izpostavljenosti tej snovi.
6. V nekaterih okoliščinah pa mejna vrednost za specifično migracijo snovi morda ni najbolj
ustrezen način za zaščito zdravja ljudi. V takih okoliščinah je glavno vodilo za določanje
primernega ukrepanja potreba po zaščiti zdravja ljudi.
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PRILOGA II
Priloga II je sestavljena iz seznamov A, B, C in D. Seznam A priloge II vsebuje seznam
dovoljenih monomerov ali drugih izhodnih snovi, ki se lahko uporabljajo pri proizvodnji
polimernih materialov in izdelkov. Seznam B priloge II vsebuje seznam monomerov ali drugih
izhodnih snovi, ki se lahko še naprej uporabljajo do odločitve o vključitev v del A. Seznam C
priloge II vsebuje nepopoln seznam aditivov, ki se lahko uporabljajo pri proizvodnji
polimernih materialov in izdelkov. Seznam D priloge II vsebuje nepopoln seznam aditivov, za
katere se meje specifične migracije uporabljajo od 1. 1. 2004, če se za potrditev ustreznosti
uporabljajo modelne raztopine za maščobna živila, ali nadomestni preskusi.
UVOD
UVOD ZA SEZNAMA A IN B

1. Seznama A in B zajemata:
-

snovi, ki se pridobivajo s polimerizacijo, polikondenzacijo, poliadicijo ali kakšen drug
podoben postopek za izdelavo makromolekul,

-

naravne ali sintetične makromolekularne snovi, ki se uporabljajo pri izdelavi modificiranih
makromolekul, če monomeri ali druge izhodne snovi, potrebne za njihovo sintezo, niso zajeti
v seznamu,

-

snovi, ki se uporabljajo
makromolekularnih snovi.

za

modificiranje

obstoječih

naravnih

ali

sintetičnih

2. Seznama ne zajemata soli (vključno z dvojnimi solmi in kislimi solmi) aluminija, amonija,
kalcija, železa, magnezija, kalija, natrija in cinka z dovoljenimi kislinami, ter spojin naštetih kovin z
dovoljenimi fenoli in alkoholi. Vendar pa se imena, ki vsebujejo " ... kislino(e), soli" pojavljajo na
seznamih, če ni(so) omenjena(e) ustrezna(e) prosta(e) kislina(e). V takih primerih izraz "sol"
pomeni "aluminijeve, amonijeve, kalcijeve, železove, magnezijeve, kalijeve, natrijeve in cinkove
soli ".
3. Seznama ne zajemata naslednjih snovi, čeprav so morda prisotne:
a)

snovi, ki bi se lahko nahajale v končnem izdelku, kot so:

-

nečistoče v uporabljenih snoveh,

-

reakcijski vmesni produkti,

-

razgradni produkti,

b) oligomerov in naravnih ali sintetičnih makromolekulskih snovi in njihovih mešanic, če so
monomeri ali izhodne snovi za njihovo izdelavo že vključeni v seznam Priloge II
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c)
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zmesi dovoljenih snovi.

Izdelki in materiali, ki vsebujejo snovi, naštete pod a), b) in c) 3. točke prejšnjega odstavka, morajo
ustrezati zahtevam iz 2. člena tega pravilnika.
4. Snovi iz seznamov A in B glede čistosti morajo snovi ustrezati kriterijem tehnične kakovosti.
5. Seznama A in B vsebujeta naslednje podatke:
-

1. stolpec (PM/REF. št.): EEC referenčno številko snovi v embalažnem materialu,

-

2. stolpec (št. CAS ): registrsko številko po CAS (Chemical Abstracts Service),

-

3. stolpec (ime): kemijsko ime,

-

4. stolpec (Omejitve in/ali zahteve). Te lahko vključujejo:
-

mejno vrednost za specifično migracijo (SML),

-

največjo dovoljeno koncentracijo ostanka snovi v končnem materialu (QM) ali
izdelku,

-

največjo dovoljeno koncentracijo ostanka snovi v končnem materialu ali izdelku
izraženo kot mg na 6 dm2 površine v stiku z živilom (QMA)

-

katero koli drugo posebej navedeno omejitev oziroma specifikacijo, ki se nanaša na
snov ali na polimer.

6. Če je snov, ki je uvrščena na seznama A in B kot posamezna sestavina, opisana tudi z generičnim
imenom, se zanjo uporabljajo enake omejitve, kot so navedene za posamezno sestavino.
7. Če obstaja neskladje med CAS številko in kemijskim imenom, ima številka CAS prednost pred
kemijskim imenom. Če obstaja neskladje med CAS številko, navedeno v EINECS-u, in registrom
CAS številke, velja CAS številka v registru CAS številk.
8. Pomen okrajšav ali izrazov v 4. stolpcu (Omejitve in/ali zahteve):
-

LOD

spodnja meja zaznavnosti analitske metode,

-

FP

končni izdelek ali material,

-

NCO

delež izocianata,

-

ND (not detectable)

ni zaznaven, pod mejo zaznavnosti. Snov ne sme biti zaznana z
validirano analitsko metodo. Meja zaznavnosti se določi z validirano
analitsko metodo. Če taka metoda trenutno ne obstaja, se lahko
uporabi analitska metoda z ustreznimi izvedbenimi karakteristikami
pri spodnji meji zaznavnosti, dokler ni na voljo validirane metode,

-

QM

največja dovoljena koncentracija ostanka snovi v izdelku ali
materialu,

-

QM (T)

največja dovoljena koncentracija ostanka snovi v izdelku ali materialu
izražena kot delež ene snovi ali kot vsota deležev različnih snovi.
QM(T), se določi z validirano analitsko metodo. Če taka metoda
trenutno ne obstaja, se lahko uporabi analitska metoda z ustreznimi
izvedbenimi karakteristikami, dokler ni na voljo validirane metode,
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-

SML

mejna vrednost specifične migracije v živilih ali modelnih raztopinah
živil, ki je izražena kot delež ene snovi ali kot vsota deležev različnih
snovi. SML se določi z validirano analitsko metodo. Če taka metoda
trenutno ne obstaja, se lahko uporabi analitska metoda z ustreznimi
izvedbenimi karakteristikami, dokler ni na voljo validirane metode,

-

SML (T)

mejna vrednost za specifično migracijo v živilu ali modelni raztopini
živila, izražena kot delež ene snovi ali kot vsota deležev različnih
snovi se določi z validirano analitsko metodo. Če taka metoda
trenutno ne obstaja, se lahko uporabi analitska metoda z ustreznimi
izvedbenimi karakteristikami, dokler ni na voljo validirane metode.

9. Pomen opomb - v oklepaju navedenih nadpisanih številk v 4. stolpcu (Omejitve in/ali zahteve):
(1) Opozorilo: obstaja tveganje, da je SML presežena v modelnih raztopinah za maščobna
živila,
(2) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 10060 in 23920,
(3) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 15760, 16990, 47860, 53650 in
89440,
(4) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 19540, 19960 in 64800,
(5) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.:14200, 14230 in 41840,
(6) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 66560 in 66580,
(7) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 30080, 42320, 45195, 45200, 53610,
81760, 89200 in 92030,
(8) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 42400, 64320, 73040, 85760, 85840,
85920 in 95725,
(9) Opozorilo: obstaja tveganje, da migracija spojine lahko vpliva na organoleptične lastnosti
živila, ki je v kontaktu, in končni izdelek zato ni v skladu z 2. členom tega pravilnika,
(10) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 30180, 40980, 63200, 65120,
65200, 65280, 65360, 65440 in 73120,
(11) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 45200, 64320, 81680 in 86800,
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(12) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 36720, 36800, 36840 in 92000,
(13) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 39090 in 39120,
(14) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 44960, 68078, 82020 in 89170,
(15) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 15970, 48640, 48720, 48880,
61280, 61360 in 61600,
(16) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 49600, 67520 in 83599,
(17) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 50160, 50240, 50320, 50360,
50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 in 51120,
(18) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 67600, 67680 in 67760,
(19) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 60400, 60480 in 61440,
(20) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 66400 in 66480,
(21) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 93120 in 93280,
(22) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 17260 in 18670,
(23) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 13620, 36840, 40320 in 87040,
(24) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 13720 in 40580,
(25) SML(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
migracij naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 16650 in 51570,
(26) QM(T) v tem določenem primeru pomeni, da mejna vrednost naj ne bi presegala vsote
ostankov naslednjih spojin, omenjenih pod PM/REF št.: 14950, 15700, 16240, 16570,
16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 in 25270.
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PRILOGA II
UVOD ZA SEZNAMA A IN B

Prilogi C in D vsebujeta seznama snovi, ki:
a) so vključene v polimer zaradi doseganja določenega tehničnega učinka v končnih izdelkih.
Namen je, da se te snovi v končnem izdelku nahajajo.
b) Omogočajo primeren medij za polimerizacijo (npr. emulgatorji, površinsko aktivne snovi,
pufri).
Seznama ne zajemata snovi, ki neposredno vplivajo na nastanek polimerov (npr. kataliznih
sistemov).
2. Seznama ne zajemata soli (vključno z dvojnimi solmi in kislimi solmi) aluminija, amonija,
kalcija, železa, magnezija, kalija, natrija in cinka z dovoljenimi kislinami, ter spojin naštetih kovin z
dovoljenimi fenoli in alkoholi. Vendar pa se imena, ki vsebujejo " ... kislino(e), soli" pojavljajo na
seznamih, če ni(so) omenjena(e) ustrezna(e) prosta(e) kislina(e). V takih primerih izraz "sol"
pomeni "aluminijeve, amonijeve, kalcijeve, železove, magnezijeve, kalijeve, natrijeve in cinkove
soli ".
3. Seznama ne zajemata naslednjih snovi, čeprav so morda prisotne:
a)

snovi, ki bi se lahko nahajale v končnem izdelku, kot so:

-

nečistoče v uporabljenih snoveh,

-

reakcijski vmesni produkti,

-

razgradni produkti,

b)

zmesi dovoljenih snovi.

Izdelki in materiali, ki vsebujejo snovi, naštete pod a) in b) 3. točke prejšnjega odstavka morajo
ustrezati zahtevam iz 2. člena tega pravilnika.
4. Glede čistosti morajo snovi ustrezati kriterijem tehnične kakovosti.
5. Seznama aditivov zajemata naslednje podatke:
-

1. stolpec (PM/REF. št.): EEC referenčno številko snovi v embalažnem materialu,

-

2. stolpec ( CAS št. ): registrsko številko po CAS (Chemical Abstracts Service),

-

3. stolpec (ime): kemijsko ime,

-

4. stolpec (Omejitve in/ali zahteve). Te lahko vključujejo:
-

mejno vrednost za specifično migracijo (SML),

-

največjo dovoljeno koncentracijo ostanka snovi v končnem materialu (QM) ali
izdelku,

-

največjo dovoljeno koncentracijo ostanka snovi v končnem materialu ali izdelku
izraženo kot mg na 6 dm2 površine v stiku z živilom (QMA)
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-

katero koli drugo posebej navedeno omejitev oziroma specifikacijo, ki se nanaša na
snov ali na polimer,

-

v oklepaju navedene številke (nadpisane) imajo enak pomen kot v seznamih
monomerov in drugih izhodnih snovi.

6. Če je snov, ki je uvrščena na seznam kot posamezna sestavina, opisana tudi z generičnim
imenom, se zanjo uporabljajo enake omejitve, kot so navedene za posamezno sestavino.
7. Če obstaja neskladje med CAS številko in kemijskim imenom, ima CAS številka prednost pred
kemijskim imenom. Če obstaja neskladje med CAS številko, navedeno v EINECS, in registrom
CAS, velja CAS številka v registru CAS številk.
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PRILOGA II
SEZNAM A
SEZNAM DOVOLJENIH MONOMEROV IN DRUGIH IZHODNIH SNOVI, KI SE LAHKO UPORABLJAJO
PRI PROIZVODNJI POLIMERNIH MATERIALOV IN IZDELKOV
PM/REF št.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN/ALI
ZAHTEVE

(1)
10030
10060
10090
10120
10150
10210
10630

(2)
000514-10-3
000075-07-0
000064-19-7
000108-05-4
000108-24-7
000074-86-2
000079-06-1

(3)

(4)

Abietska kislina
Acetaldehid
Ocetna kislina
Ocetna kislina, vinil ester
Ocetna kislina, anhidrid
Acetilen
Akrilamid

10660
10690
10750
10780
10810
10840
11000
11245
11470
11510

015214-89-8
000079-10-7
002495-35-4
000141-32-2
002998-08-5
001663-39-4
050976-02-8
002156-97-0
000140-88-5
000818-61-1

2-akrilamido-2-metilpropansulfonska kislina
Akrilna kislina
Akrilna kislina, benzil ester
Akrilna kislina, N-butil ester
Akrilna kislina, sek-butil ester
Akrilna kislina, terc-butil ester
Akrilna kislina, diciklopentadienil ester
Akrilna kislina, dodecil ester
Akrilna kislina, etil ester
Akrilna kislina, hidroksietil ester

11530
11590
11680
11710
11830
11890
11980
12100

00999-61-1
00106-63-8
000689-12-3
000096-33-3
000818-61-1
002499-59-4
000925-60-0
000107-13-1

Akrilna kislina, 2-hidroksipropil ester
Akrilna kislina, izobutil ester
Akrilna kislina, izopropil ester
Akrilna kislina, metil ester
Akrilna kislina, monoester z etilen glikolom
Akrilna kislina, n-oktil ester
Akrilna kislina, propil ester
Akrilonitril

12130
12265

000124-04-9 Adipinska kislina,
004074-90-2 Adipinska kislina, divinil ester

12280
12310
12340

002035-75-8 Adipinska kislina, anhidrid
Albumin
Albumin, koaguliran s formaldehidom

SML(T) = 6 mg/kg
SML = 12 mg/kg

SML = ND (DL = 0,01
mg/kg)
SML = 0,05 mg/kg

QMA= 0,05 mg/6dm2
SML=0,05 mg/kg (1)
glej akrilna kislina,
monoester z etilen glikolom
QMA= 0,05 mg/6dm2

SML = ND (ali največ
0,020 mg/kg, vključno z
merilno negotovostjo)
QM= 5 mg/kg v FP. Za
uporabo samo kot
komonomer.
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PM/REF št.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN/ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

12375

Alkoholi (C4-C24), alifatski,
nasičeni, linearni, primarni

monohidroksilni,

12670

002855-13-2 1-amino-3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksan

12761

000693-57-2 12-aminododekanojska kislina

12763

000141-43-5 2-aminoetanol

12765

884434-12-8 N-(2-aminoetil)beta-alanin, natrijeva sol

12788

002432-99-7 11-aminoundekanojska kislina

12789

007664-41-7 Amoniak

12820

000123-99-9 Azelainska kislina

12970

004196-95-6 Azelainska kislina, anhidrid

13000

001477-55-0 1,3-benzendimetanamin
(= m-fenilenbis(metilamin))

13060

004422-95-1 1,3,5-benzentrikarboksilna kislina, triklorid
(= benzen-1,3,5-trikarbonil triklorid)

13075

000091-76-9 Benzoguanamin

13090

000065-85-0 Benzojska kislina

13150

000100-51-6 Benzil alkohol

13180

000498-66-8 Biciklo(2.2.1)hept-2-en (=norbornen)

SML=0,05 mg/kg

13210

001761-71-3 Bis(4-aminocikloheksil)metan

SML=0,05 mg/kg

13326

000111-46-6 bis (2-hidroksietil)eter

13380

00077-99-6

13390

000105-08-8 1,4-bis (hidroksimetil)cikloheksan

13395

04767-03-7

13480

000080-05-7 2,2-bis (4-hidroksifenil)propan

13510

001675-54-3 2,2-bis (4-hidroksifenil)propan-bis (2,3-epoksipropil)
eter (=BADGE)

13530

038103-06-9 2,2-bis(4-hidroksifenil) propan bis(ftalni anhidrid)

13550

000110-98-5 bis (hidroksipropil) eter

13560

0005124-30-1 bis(izocianatocikloheksil)metan

13600

047465-97-4 3,3-bis (3-metil-4-hidroksifenil)2-indolinon

2,2-bis (hidroksimetil)-1-butanol
2,2-bis(hidroksimetil)propionska kislina

SML = 6 mg/kg
SML = 0,05 mg/kg
SML=0,05 mg/kg. Ni za
uporabo v polimernih
materialih namenjenih za
stik z živili za katere je v
predpisih, ki določajo
analizne metode za
preskušanje, predpisana
modelna raztopina za
maščobna živila. Za
uporabo za indirektni stik z
živili, za PET plastjo.
SML=0,05 mg/kg
SML=5 mg/kg

SML = 0,05 mg/kg
QMA= 0,05 mg/6dm2
(merjeno kot 1,3,5benzentrikarboksilna
kislina)
glej 2,4-diamino-6-fenil1,3,5-triazin

glej dietilen glikol
glej 1,1,1-trimetilolpropan
QMA=0,05 mg/6dm2
SML = 3 mg/kg
glej 17. člen tega
pravilnika
SML = 0,05 mg/kg
glej dipropilen glikol
glej dicikloheksilmetan4,4'diizocianat
SML = 1,8 mg/kg
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PM/REF št.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN/ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

13607

000080-05-7 Bisfenol A

13610

001675-54-3 Bisfenol A bis (2,3-epoksipropil)eter

13614

038103-06-9 Bisfenol A bis(ftalni anhidrid)

glej 2,2-bis(4-hidroksifenil)
propan bis(ftalni anhidrid)

13617

000080-09-1 Bisfenol S

glej
4,4'-dihidroksidifenilsulfon

13620

010043-35-3 Borova kislina

SML = 6 mg/kg (23)
(izraženo kot bor),
ne glede na določila
veljavnega predpisa o
zdravstveni ustreznosti
pitne vode v Republiki
Sloveniji

13630

000106-99-0 Butadien

QM = 1 mg/kg v FP ali
SML = ND (ali največ
0,020 mg/kg, vključno z
merilno negotovostjo)

13690

000110-63-4 1,3-butandiol

13720

002425-79-8 1,4-butandiol

SML(T)= 0,05 mg/kg (24)

13780

000110-63-4 1,4-butandiol bis(2,3-epoksipropil)eter

QM= 1 mg/kg v FP.
Izraženo kot epoksi
skupina, molske mase=43)

13810

00505-65-7

13840

000071-36-3 1-butanol

13870

000106-98-9 1-buten

13900

000107-01-7 2-buten

13932

00598-32-3

14020

000098-54-4 4-terc-butil fenol

14110

000123-72-8 Butiraldehid

14140

000107-92-6 Maslena kislina

14170

000106-31-0 Maslena kislina, anhidrid

14200

000105-60-2 Kaprolaktam

14230

002123-24-2 Kaprolaktam, natrijeva sol

14320

000124-07-2 Oktanojska kislina

14350

000630-08-0 Ogljikov monoksid

14380

000075-44-5 Karbonil klorid (=fosgen)

1,4-butandiol formal (= 1,3-dioksepan)

3-buten-2-ol

glej 2,2-bis (4hidroksifenil)propan
glej 2,2-bis (4hidroksifenil)propan-bis
(2,3-epoksipropil)eter

QMA= 0,05 mg/6 dm2

QMA=ND (DL=0,02
mg/6dm2). Za uporabo
samo kot komonomer za
pripravo polimernih
aditivov.
SML=0,05 mg/kg

SML (T)= 15 mg/kg (5)
SML(T) = 15 mg/kg (5)
(izraženo kot kaprolaktam)

QM = 1 mg/kg v FP
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PM/REF št.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN/ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

14411

008001-79-4 Ricinusovo olje

14500

009004-34-6 Celuloza

14530

007782-50-5 Klor

14570

000106-89-8 1-kloro-2,3-epoksipropan

14650

000079-38-9 Klorotrifluoro etilen

14680

000077-92-9 Citronska kislina

14710

000108-39-4 m-krezol

14740

000095-48-7 o-krezol

14770

00106-44-5

14841

000599-64-4 4-kumilfenol (=4-(α,α-dimetilbenzil)fenol

14880

000105-08-8 1,4-cikloheksandimetanol

14841

000599-64-4 4-kumilfenol (= 4-(α,α-dimetilbenzil)fenol

14950

003173-53-3 Cikloheksil izocianat

15030

00931-88-4

15070

001647-16-1 1,9-dekadien

15095

000334-48-5 Dekanojska kislina

glej epiklorhidrin
QMA= 0, 5 mg/6dm2

p-krezol

Ciklookten

SML=0,05 mg/kg
glej 1,4-Bis
(hidroksimetil)cikloheksan
SML=0,05 mg/kg
QM(T) = 1 mg/kg in FP
(izraženo kot NCO) (26)
SML=0,05 mg/kg. Za
uporabo samo v polimernih
materialih namenjenih za
stik z živili za preskušanje
katerih se uporablja
modelna raztopina
deionizirana voda.
SML = 0,05 mg/kg

15100

000112-30-1 1-dekanol

15130

000872-05-9 1-decen (=dec-1-en)

SML = 0,05 mg/kg

15130

000872-05-9 1-decen

SML=0,05 mg/kg

15272

000107-15-3 1,2-diaminoetan

glej etilendiamin

15250

000110-60-1 1,4-diaminobutan

15274

000124-09-4 1,6-diaminoheksan

15310

000091-76-9 2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazin
(=6-fenil,1,3,5-triazin-2,4-diildiamin)

QMA= 5 mg/6 dm2

15370

03236-53-1

1,6-diamino-2,2,4-trimetilheksan
(=2,2,4-trimetilheksan-1,6-diamin)

QMA= 5 mg/6 dm2

15400

03236-54-2

1,6-diamino-2,4,4-trimetilheksan
(=2,4,4-trimetilheksan-1,6-diamin)

QMA= 5 mg/6 dm2

15565

000106-46-7 1,4-diklorobenzen
4,4'-diklorordifenil sulfon (=bis(4-klorofenil) sulfon)

glej heksametilendiamin

SML = 12 mg/kg

15610

00080-07-9

15700

005124-30-1 Dicikloheksilmetan-4,4-diizocianat
(=metilendicikloheksil diizocianat)

QM(T) = 1 mg/kg v FP
(izraženo kot NCO) (26)

SML= 0,05 mg/kg

15760

000111-46-6 Dietilen glikol

SML(T) = 30 mg/kg (3)

15790

000111-40-0 Dietilen triamin (= 2,2'-iminodi(etilamin))

SML = 5 mg/kg
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PM/REF št.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN/ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

15820

000345-92-6 4,4'-difluorobenzofenon

15880

000120-80-9 1,2-dihidroksibenzen

SML = 6 mg/kg

15910

000108-46-3 1,3-dihidroksibenzen

SML = 2,4 mg/kg

15940

000123-31-9 1,4-dihidroksibenzen

15970

000611-99-4 4,4'-dihidroksibenzofenon

16000

000092-88-6 4,4'-dihidroksidifenil

16090

000080-09-1 4,4'-dihidroksidifenil sulfon

16150

000108-01-0 Dimetilaminoetanol (=2-aminoetildimetilamin)

16240

000091-97-4 3,3-dimetil-4,4-diizocianatodifenil

16360

000576-26-1 2,6-dimetilfenol

SML=0,05 mg/kg

16390

00126-30-7

SML=0,05 mg/kg

16450

000646-06-0 1,3-dioksolan

2,2-dimetil-1,3-propandiol (=2,2-dimetilpropan-1,3diol)

SML = 0,05 mg/kg

SML = 0,6 mg/kg
SML = 6 mg/kg (15)
SML = 6 mg/kg
SML = 0,05 mg/kg
SML = 18 mg/kg
QM(T) = 1 mg/kg (izraženo
kot NCO)(26)

SML=0,05 mg/kg

16480

000126-58-9 Dipentaeritritol

16570

004128-73-8

16600

005873-54-1 Difenilmetan-2,4'-diizocianat

QM(T) = 1 mg/kg (izraženo
kot NCO) (26)

16630

000101-68-8 Difenilmetan-4,4'-diizocianat

QM(T) = 1 mg/kg (izraženo
kot NCO) (26)

16650

000127-63-9 Difenil sulfon

16660

000110-98-5 Dipropilen glikol

16690

001321-74-0 Divinilbenzen

16694

013811-50-2 N,N'-divinilimidazolidinil-2-on

16697

000693-23-2 n-dodekanojska kislina (=dodekandiojska kislina)

16704

000112-41-4 1-dodecen

16750

000106-89-8 Epiklorhidrin

4,4'-diizocianatodifenil eter

QM(T) = 1 mg/kg (izraženo
kot NCO) (26)

SML(T)= 3 mg/kg (25)
QMA=0,01 mg/6dm2 ali
SML=ND (ali največ 0,02
mg/kg, vključno z merilno
negotovostjo) za vsoto
divinilbenzena in
etilvinilbenzena ter v
skladu z zahtevami iz
Priloge III. tega pravilnika.
QM=5 mg/kg v FP
SML=0,05 mg/kg
QM = 1 mg/kg v FP

16780

000064-17-5 Etanol

16950

000074-85-1 Etilen

16960

000107-15-3 Etilendiamin

SML = 12 mg/kg

16990

000107-21-1 Etilen glikol

SML = 30 mg/kg (3)

17005

000151-56-4 Etilenimin

17020

000075-21-8 Etilen oksid

17050

000104-76-7 2-etil-1-heksanol

SML = ND (DL = 0,01
mg/kg)
QM = 1 mg/kg v FP
SML = 30 mg/kg
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PM/REF št.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN/ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

17160

000097-53-0 Evgenol

17170

061788-47-4 Maščobne kisline iz kokosa

17200

068308-53-2 Maščobne kisline iz soje

SML = ND (ali največ 0,02
mg/kg, vključno z merilno
negotovostjo)

17230

061790-12-3 Maščobne kisline iz talovega olja

17260

000050-00-0 Formaldehid

17290

000110-17-8 Fumarna kislina

17530

000050-99-7 Glukoza

18010

000110-94-1 Glutarna kislina

18070

000108-55-4 Glutarna kislina, anhidrid

18100

000056-81-5 Glicerol

18220

068564-88-5 N-heptilaminoundekanojska kislina

18250

000115-28-6 Heksakloroendometilentetrahidroftalna kislina
(= 1,4,5,6,7,7-heksakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3dikarboksilna kislina)

SML = ND (DL = 0,01
mg/kg)

18280

000115-27-5 Heksakloroendometilentetrahidroftalna
anhidrid

SML = ND (DL = 0,01
mg/kg)

18310

036653-82-4 1-heksadekanol

18430

000116-15-4 Heksafluoropropen

18460

000124-09-4 Heksametilendiamin

18640

000822-06-0 Heksametilen diizocianat

QM(T) = 1 mg/kg (izraženo
kot NCO) (26)

18670

000100-97-0 Hekasametilentetramin

SML (T) = 15 mg/kg (22)
(izraženo kot formaldehid)

18820

000592-41-6 1-heksen

SML = 15 mg/kg (22)

SML=0,05 mg/kg(1)

SML = ND (DL = 0,01
mg/kg)
SML = 2,4 mg/kg

SML=3 mg/kg

18867

000123-31-9 Hidrokinon

18880

000099-96-7 P-hidroksibenzojska kislina

18897

016712-64-4 6-hidroksi-2-naftalenkarboksilna
hidroksi-2-naftojska kislina)

18898

000103-90-2 n-(4-hidroksifenil)acetamid (=paracetamol)

19000

000115-11-7 Izobuten

19060

000109-53-5 Izobutil vinil eter

19110

04098-71-9

19150

000121-91-5 Izoftalna kislina

19210

001459-93-4 Izoftalna kislina, dimetil ester

19243

00078-79-5

19270

000097-65-4 Itakonska kislina

1,izocianato-3-izocianatometil-3,5,5trimetilcikloheksan

Izopren

kislina,

glej 1,4-dihidroksibenzen
kislina

(=6-

SML=0,05 mg/kg
Za uporabo samo v tekočih
kristalih in za barierno
plastjo v večplastnih
polimernih materialih).
QM=5 mg/kg v FP
QM(T)=1 mg/kg (izraženo
kot NCO) (26)
QM=5 mg/kg v FP
SML=5mg/kg
glej 2-metil-1,3-butadien
SML = 0,05 mg/kg
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(1)

(2)

(3)

(4)

19460

000050-21-5 Mlečna kislina

19470

000143-07-7 Lavrinska kislina

19480

002146-71-6 Lavrinska kislina, vinil ester

19490

00947-04-6

19510

011132-73-3 Lignoceluloza

Lavrolaktam (=dodekan-12-laktam)

SML=5mg/kg

19540

000110-16-7 Maleinska kislina

SML(T) = 30 mg/kg (4)

19960

000108-31-6 Maleinska kislina, anhidrid

SML(T) = 30 mg/kg (4)
(izraženo kot maleinska
kislina)

19975

000108-78-1 Melamin

glej 2,4,6-Triamino-1,3,5triazin

19990

000079-39-0 Metakrilamid

SML=ND (ali največ 0,02
mg/kg, vključno z merilno
negotovostjo)

20020

000079-41-4

20050

000096-05-9 Metakrilna kislina, alil ester

20080

002495-37-6 Metakrilna kislina, benzil ester

20110

000097-88-1 Metakrilna kislina, butil ester

20140

002998-18-7 Metakrilna kislina, sek-butil ester

20170

000585-07-9 Metakrilna kislina, terc-butil ester

20260

00101-43-9

Metakrilna kislina, cikloheksil ester

20410

02082-81-7

Metakrilna kislina, diester z 1,4-butandiolom

20530

002867-47-2 Metakrilna kislina, 2-(dimetilamino)etil ester

20590

00106-91-2

20890

000097-63-2 Metakrilna kislina, etil ester

21010

000097-86-9 Metakrilna kislina, izobutil ester

21100

004655-34-9 Metakrilna kislina, izopropil ester

21130

000080-62-6 Metakrilna kislina, metil ester

21190

000868-77-9 Metakrilna kislina, monoester z etilen glikolom

21280

002177-70-0 Metakrilna kislina, fenil ester

21340

002210-28-8 Metakrilna kislina, propil ester

21460

000760-93-0 Metakrilna kislina, anhidrid

21490

000126-98-7 Metakrilonitril

21520

01561-92-8

21550

000067-56-1 Metanol

Metakrilna kislina

Metakrilna kislina, 2,3-epoksipropil ester

Metalilsulfonska kislina, natrijeva sol (=natrijev 2metilprop-2-en-1-sulfonat)

SML=0,05 mg/kg

SML=0,05 mg/kg
SML=0,05 mg/kg
SML=ND (ali največ 0,02
mg/kg, vključno z merilno
negotovostjo)
QMA= 0,02 mg/6 dm2

SML = ND (ali največ
0,020 mg/kg, vključno z
merilno negotovostjo)
SML= 5 mg/kg
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CAS št.

Ime

OMEJITVE IN/ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

21640

00078-79-5

21730

000563-45-1 3-metil-1-buten

21765

106246-33-7 4,4'-metilenbis(3-kloro-2,6-dietilanilin)

21821

00505-65-7

21940

000924-42-5 N-metilolakrilamid

22150

000691-37-2 4-metil-1-penten

SML = 0,02 mg/kg

22331

025513-64-8 Mešanica (40 % w/w) 1,6-diamino-2,2,4trimetilheksana in (60 % w/w) 1,6 -diamino-2,2,4trimetilheksana

QMA=5 mg/6dm2

22332

028679-16-5 Mešanica (40 % w/w)
QM(T)=1 mg/kg (izraženo
kot NCO) (26)
2,2,4-trimetilheksana-1,6-diizocianata in (60 % w/w)
2,2,4-trimetilheksana—1,6-diizocianata

22350

000544-63-8 Miristinska kislina

22360

01141-38-4

22390

000840-65-3 2,6-naftalen dikarboksilna kislina, dimetil ester

22420

003173-72-6 1,5-naftalen diizocianat

22437

00126-30-7

22450

009004-70-0 Nitroceluloza

22480

000143-08-8 1-nonanol

22550

000498-66-8 Norbornen

glej 'biciklo(2.2.1)hept-2-en

22570

000112-96-9 Oktadecil izocianat

QM(T) = 1 mg/kg (izraženo
kot NCO) (26)

2-metil-1,3-butadien

1,4-metilendioksibutan

2,6-naftalen dikarboksilna kislina

Neopentilglikol (=2,2-dimetilpropan-1,3-diol)

22600

000111-87-5 1-oktanol

22660

000111-66-0 1-okten

22763

000112-80-1 Oleinska kislina

22778

07456-68-0

22780

000057-10-3 Palmitinska kislina

22840

000115-77-5 Pentaeritritol

22870

000071-41-0 1-pentanol

22900

00109-67-1

22937

001623-05-8 Perfluoropropil perfluoro vinil eter

22960

000108-95-2 Fenol

23050

000108-45-2 1,3-fenilendiamin

4,4'-oksibis(benzensulfonil azid)

1-penten

QM=1 mg/kg v FP ali
SML=ND (ali največ 0,02
mg/kg, vključno z merilno
negotovostjo)
QMA=0,006 mg/6dm2. Za
uporabo samo v
polipropilenu.
QMA=0,05 mg/6 dm2
glej 1,4- butandiolformal
SML = ND (DL = 0,01
mg/kg)

SML = 5 mg/kg
SML = 0,05 mg/kg
QM(T) = 1 mg/kg (izraženo
kot NCO) (26)
glej 2,2-dimetil-1,3propandiol

SML = 15 mg/kg
QMA= 0,05 mg/6 mg dm2

SML=5 mg/kg
SML=0,05 mg/kg
SML=ND (ali največ 0,02
mg/kg, vključno z merilno
negotovostjo)
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(1)

(2)

(3)

(4)

23155

000075-44-5 Fosgen

23170

007664-38-2 Fosforjeva (V) kislina

23175

000122-52-1 Fosforjeva (III) kislina, trietil ester

23187

Ftalna kislina

23200

000088-99-3 o-Ftalna kislina

23230

000131-17-9 Ftalna kislina, dialil ester

23380

000085-44-9 Ftalna kislina, anhidrid

23470

000080-56-8 alfa-pinen

23500

000127-91-3 beta-pinen

23547

009016-00-6 Polidimetil siloksan (Mw>6800)
063148-62-9

23590

025322-68-3 Polietilen glikol

23651

025322-69-4 Polipropilen glikol

23740

000057-55-6 1,2-propandiol

23770

000504-63-2 1,3-propandiol

23800

000071-23-8 1-propanol

23830

000067-63-0 2-propanol

23860

000123-38-6 Propionaldehid

23890

000079-09-4 Propionska kislina

23920

000105-38-4 Propionska kislina, vinil ester

23950

000123-62-6 Propionska kislina, anhidrid

glej karbonil klorid
QM=ND (DL=1mg/kg v
FP)
QM=ND (DL= 0,01 mg/kg)
glej tereftalna kislina
SML = ND (DL = 0,01
mg/kg)

v skladu z zahtevami
specifikacij iz Priloge IV

SML=0,05 mg/kg

SML(T)=6 mg/kg (2)
(izraženo kot acetaldehid)

23980

000115-07-1 Propilen

24010

000075-56-9 Propilen oksid (=metiloksiran)

24051

000120-80-9 Pirokatehol

24057

000089-32-7 Piromelitični anhidrid (=dianhidrid benzen 1,2,4,5SML = 0,05 mg/kg
(izraženo kot piromelitična
tetrakarboksilne kisline)
kislina ali
benzentetrakarbokslina
kislina)

24070

073138-82-6 Resin in rosin kisline (=smolne kisline)

24072

000108-46-3 Resorcinol

QM = 1 mg/kg v FP
glej 1,2-dihidroksibenzen

glej 1,3-dihidroksibenzen
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PM/REF št.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN/ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)
eter

(=m-bis(2,3- QMA=0,005mg/6dm2. Ni
za uporabo v polimernih
materialih namenjenih za
stik z živili za katere je v
predpisih, ki določajo
analizne metode za
preskušanje, predpisana
modelna raztopina za
maščobna živila. Za
uporabo za indirektni stik z
živili, za PET plastjo.

24073

000101-90-6 Resorcinol,
diglicidil
epoksipropoksi)benzen

24100

008050-09-7 Smola, (= kolofonija), rosin

24130

008050-09-7 Izloček smole, rosin gum

24160

008052-10-6 Smola talovega olja , rosin tall oil

24190

009014-63-5 Smola štorov borovcev, (=Ksilan), rosin wood

glej "Smola"

24250

009006-04-6 Naravna guma

24270

000069-72-7 Salicilna kislina

24280

000111-20-6 Sebacinska kislina

24430

002561-88-8 Sebacinska kislina, anhidrid

24475

001313-82-2 Natrijev sulfid

24490

000050-70-4 Sorbitol

24520

008001-22-7 Sojino olje

24540

009005-25-8 Jedilni škrob

24550

000057-11-4 Stearinska kislina

24610

000100-42-5 Stiren

24760

026914-43-2 Stiren sulfonska
kislina)

24820

000110-15-6 Jantarna kislina

24850

000108-30-5 Jantarna kislina, anhidrid

24880

000057-50-1 Saharoza

24887

006362-79-4 5-sulfoizoftalna kislina, mononatrijeva sol

24888

003965-55-7 5-sulfoizoftalna kislina, mono natrijeva sol, dimetil
ester

SML =0,05 mg/kg

24910

000100-21-0 Tereftalna kislina

SML = 7,5 mg/kg

24940

000100-20-9 Tereftalna kislina, diklorid

kislina

(=vinilbenzensulfonska

SML=0,05 mg/kg

SML = 5 mg/kg

SML(T) = 7,5 mg/kg
(izraženo kot tereftalna
kislina)

24970

000120-61-6 Tereftalna kislina, dimetil ester

25080

001120-36-1 1-tetradecen

25090

000112-60-7 Tetraetilen glikol

25120

000116-14-3 Tetrafluoroetilen

SML = 0,05 mg/kg

25150

000109-99-9 Tetrahidrofuran

SML = 0,6 mg/kg

SML=0,05 mg/kg
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(1)

(2)

(3)

(4)

25180

000102-60-3 N,N,N,N-tetrakis(2-hidroksipropil)etilendiamin ali
1, 1', 1'', 1'''- (1,2-etanedildinitrilo)tetrakis-2-propanol

25210

000584-84-9

2,4-toluen diizocianat

QM(T) = 1 mg/kg (izraženo
kot NCO) (26)

25240

000091-08-7

2,6-toluene diizocianat

QM(T) = 1 mg/kg (izraženo
kot NCO) (26)

25270

026747-90-0

2,4-toluene diizocianat, dimer

QM(T) = 1 mg/kg (izraženo
kot NCO) (26)

2,3-epoksipropil ester trialkil (C5-C15) ocetne kisline

QM= 1 mg/kg v FP
(izraženo kot epoksi
skupina, molske mase=43)

25360

25360

-

Trialkilocetna kislina (C7-C17), vinil estri

QMA=0,05 mg/6 dm2

25380

-

Trialkil ocetna kislina (C7-C17),, vinil estri ali vinil
versatat

QMA=0,05 mg/6dm2

25385

000102-70-5

Trialil amin

25420

000108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazin

25450

026896-48-0

Triciklodekandimetanol
(= triciklo(5.2.1.0'2,7)dekan-4,8-dimetanol)

25510

000112-27-6

Trietilen glikol

25600

000077-99-6

1,1,1-trimetilolpropan

25840

003290-92-4

1,1,1-trimetilolpropan
trimetakrilat(=propičidintrimetil trimetakrilat)

SML = 0,05mg/kg

25900

00110-88-3

Trioksan (=1,3,5-trioksan)

QM = 0,05mg/kg

25910

024800-44-0

Tripropilenglikol

25927

027955-94-8

1,1,1-tris(4-hidroksifenil)etan

25960

000057-13-6

Urea

v skladu z zahtevami
specifikacij iz priloge IV
SML = 30 mg/kg
SML = 0,05 mg/kg

SML = 6 mg/kg

QM= 0,5 mg/kg v FP. Za
uporabo samo v
polikarbonatih.

26050

000075-01-4

Vinil klorid

26110

000075-35-4

Viniliden klorid

glej 16.člen tega pravilnika
QM = 5 mg/kg v FP ali
SML = ND (DL= 0,05
mg/kg)

26140

000075-38-7

Viniliden fluorid

SML = 5 mg/kg

26155

001072-63-5

1-vinilimidazol

QM = 5 mg/kg v FP

26170

003195-78-6

N-vinil-n-metil acetamid (=n-metil-N-vinilacetamid)

QM = 2 mg/kg v FP

26320

002768-02-7

Viniltrimetoksi silan (=trimetoksivinilsilan)

QM= 5 mg/kg v FP

26360

007732-18-5

Voda

v skladu z določili
predpisa, ki ureja
zdravstveno ustreznost
pitne vode
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PRILOGA II
SEZNAM B
SEZNAM MONOMEROV IN DRUGIH IZHODNIH SNOVI, KI SE LAHKO ŠE NAPREJ UPORABLJAJO
PRI PROIZVODNJI POLIMERNIH MATERIALOV IN IZDELKOV DO ODLOČITVE O VKLJUČITVI V
DEL A

PM/REF št.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN / ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

10599/90A

maščobne

kisline

(C18),

dimeri,

061788-89-4 Nenasičene maščobne
nedestilirane

kisline

(C18),

dimeri,

10599/92A

068783-41-5 Nenasičene maščobne kisline
hidrogenirane, destilirane

(C18),

dimeri,

10599/93

068783-41-5 Nenasičene maščobne kisline
hidrogenirane, nedestilirane

(C18),

dimeri,

10599/91

061788-89-4 Nenasičene
destilirane

11500

000103-11-7 Akrilna kislina, 2-etilheksil ester

13050

000528-44-9 1,2,4-benzentrikarboksilna kislina

14260

000502-44-3 Kaprolakton

14800

003724-65-0 Krotonska kislina

15730

000077-73-6 Diciklopentadien

16210

006864-37-5 3,3-Dimetil-4,4-diaminodiciklohekasilmetan

17110

016219-75-3 5-etilidenbiciklo[2.2.1]hept-2-en (=5-etiliden-8,9,10trinorborn-2-enn)

18370

000592-45-0 1,4-Heksadien

18700

000629-11-8 1,6-Heksandiol

21370

010595-80-9

glej trimelitična kislina

Metakrilna kislina, 2-sulfoetil ester

21400

054276-35-6 Metakrilna kislina, sulfopropil ester

21970

000923-02-4 N-Metilolmetakrilamid

22210

000098-83-9 alfa-Metilstiren

25540

00528-44-9

25550

000552-30-7 Trimelitična kislina, anhidrid

26230

000088-12-0 Vinilpirolidon

Trimelitična kislina (= benzen-1,2,4-trikarboksilna QM(T) = 5 mg/kg v FP
kislina)
QM(T) = 5 mg/kg v FP
(izraženo kot trimelitična
kislina)
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PRILOGA II
SEZNAM C
NEPOPOLN SEZNAM ADITIVOV, KI SE LAHKO UPORABLJAJO PRI PROIZVODNJI POLIMERNIH
MATERIALOV IN IZDELKOV

PM/REF št.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN / ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

30000

000064-19-7

Ocetna kislina

30045

000123-86-4

Ocetna kislina, butil ester

30080

004180-12-5

Ocetna kislina, bakrova sol

30140

000141-78-6

Ocetna kislina, etil ester

30280

000108-24-7

Ocetna kislina, anhidrid

30295

000067-64-1

30370

-

Acetil ocetna kislina, soli

30400

-

Acetilirani gliceridi

30610

-

Kisline
(C2-C24),
alifatske,
linearne,
monokarboksilne, iz naravnih olj in maščob in
njihovi mono-, di- in trigliceril estri (vključene so
razvejane maščobne kisline v koncentracijah enakih
naravnim)

30612

-

Kisline
(C2-C24),
alifatske
linearne
monokarboksilne, sintetične in njihovi mono-, di- in
trigliceril estri

30960

-

Alifatske kisline (C6-C22), monokarboksilne, estri s
poliglicerolom

31328

-

Maščobne kisline iz živalskih in rastlinskih jedilnih
maščob in olj

31530

123968-25-2

Akrilna kislina, 2,4-di-terc-pentil-6-(1-(3,5-di-terc- SML = 5 mg/kg
pentil-2-hidroksi-fenil)etil)fenil ester

31730

000124-04-9

Adipinska kislina

33120

-

33350

009005-32-7

SML (T)= 30 mg/kg (7)
(izraženo kot baker)

Aceton

Alkoholi (C4-C24), alifatski,
nasičeni, linearni, primarni

monohidroksilni,

Alginska kislina

33801

-

n-alkil(C10-C13) benzensulfonska kisline

SML = 30 mg/kg

34240

-

alkil (C10-C20) sulfonska kislina, estri s fenoli

SML = 6 mg/kg.
Odobreno do 1.1.2002

34281

-

Alkil (C8-C22) žveplove kisline, linearne, primarne s
sodim številom C atomov

34475

-

Aluminijev kalcijev hidroksid fosfit hidrat

34480

-

Aluminijeva vlakna, lističi in prah

34560

021645-51-2

Aluminijev hidroksid
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PM/REF št.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN / ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

34690

011097-59-9

Aluminijev magnezijev karbonat hidroksid

34720

001344-28-1

Aluminijev oksid

35120

013560-49-1

3-aminokrotonska kislina, diester s tiobis (2hidroksietil) etrom

35160

06642-31-5

6-amino-1,3-dimetiluracil

SML=5 mg/kg

35170

00141-43-5

2-aminoetanol

SML=0,05 mg/kg
Ne za uporabo v
polimernih materialih za
stik z živili za katere je v
predpisih, ki določajo
analizne metode za
preskušanje, predpisana
modelna raztopina za
maščobna živila. Samo za
indirekten stik z živili, za
PET plastjo

35284

00111-41-1

N-(2-aminoetilamino)etanol

SML=0,05 mg/kg
Ni za uporabo v
polimernih materialih, za
katere je v predpisih, ki
določajo analizne metode
za preskušanje, predpisana
modelna raztopina za
maščobna živila. Samo za
indirekten stik z živili, za
PET plastjo

35320

007664-41-7

Amoniak

35440

001214-97-9

Amonijev bromid

35600

001336-21-6

Amonijev hidroksid

35840

000506-30-9

Eikozanojska kislina (=Ikozanojska kislina )

35845

007771-44-0

Arahidonska kislina

36000

000050-81-7

Askorbinska kislina

36080

000137-66-6

Askorbil
kislina)

36160

010605-09-1

Askorbil
kislina

36640

00123-77-3

Azodikarbonamid (= C,C'-azodi(formamid) )

Za uporabo samo kot
penilec

36840

012007-55-5

Barijev tetraborat

SML(T) =1 mg/kg
izraženo kot barij (12) in
SML (T) =6 mg/kg (23)
izraženo kot bor ne glede
na določila predpisa, ki
ureja zdravstveno
ustreznost pitne vode

palmitata
sterarat

(=6-O-palmitoilaskorninska

(=6-(stearoiloksi)-L-askorbinska
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PM/REF št.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN / ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

36880

008012-89-3

Čebelji vosek

36960

003061-75-4

Dokozanamid

37040

000112-85-6

Dokozanojska kislina

37280

001302-78-9

Bentonit

37360

000100-52-7

Benzaldehid

37600

000065-85-0

Benzojska kislina

37680

000136-60-7

Benzojska kislina, butil ester

37840

000093-89-0

Benzojska kislina, etil ester

38080

000093-58-3

Benzojska kislina, metil ester

38160

002315-68-6

Benzojska kislina, propil ester

38320

005242-49-9

4-(2-benzoksazolil)-4'-(5-metil-2benzoksazolil)stilben

V skladu z opombo (9)

V skladu s specifikacijami
v Prilogi IV

(= 2-[4-[2-[4-(benzoksazol-2-il)fenil]vinil]fenil]-5metilbenzoksazol)
38510

136504-96-6

1,2-bis(3-aminopropil)etilendiamin, polimer z N- SML = 5 mg/kg
butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinaminom in 2,4,6trikloro-1,3,5-triazinom

38515

001533-45-5

4,4-bis(2-benzoksazoil)stilben
(= 2,2'-vinilendi-p-fenilen)bisbenzoksazol)

38810

080693-00-1

bis(2,6-di-terc-butil-4-metilfenil)pentaeritritol difosfit SML = 5 mg/kg (vsota
fosfita in fosfata)

38840

154862-43-8

Bis(-2,4-dikumilfenil)pentaeritritol difosfit

38879

135861-56-2

Bis(3,4-etilbenziliden) sorbitol

38950

079072-96-1

Bis (4-etilbenziliden) sorbitol

39200

006200-40-4

[3-(dodeciloksi)-2- hidroksipropil] bis (2hidroksietil) metil-amonijev klorid

SML = 1,8 mg/kg

39815

182121-12-6

9,9-bis(metoksimetil) fluoren

QMA = 0,05 mg/6dm2

39890

087826-41-3
069158-41-4
054686-97-4
081541-12-0

Bis (metilbenziliden) sorbitol

39925

129228-21-3

3,3-bis(metoksimetil)-2,5-dimetil heksan

SML= 0,05 mg/kg

40120

068951-50-8

Bis(polietilenglikol)hidroksimetil fosfonat

SML = 0,6 mg/kg

SML= 0,05 mg/kg (1)

SML=5 mg/kg
(kot vsota te snovi, njene
oksidirane oblike ( bis(2,4dikumilfenil)pentaeritritolfosfat) in njenega
hidroliznega produkta (2,4dikumilfenol))
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PM/REF št.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN / ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

40320

010043-35-5

Borova kislina

40400

010043-11-5

Borov nitrid

40570

000106-97-8

Butan

40580

000110-63-4

1,4-butandiol

41040

005743-36-2

Kalcijev butirat

41120

10043-52-4

Kalcijev klorid

41280

001305-62-0

Kalcijev hidroksid

41520

001305-78-8

Kalcijev oksid

41600

012004-14-7
037293-22-4

Kalcijev sulfoaluminat

41680

000076-22-2

Kafra

41760

008006-44-8

Candelilla vosek
(Vosek iz rastline Euphorbia antisiphylitica ali
Pedilanthus pavonis, Euphorbiaceae)

41840

00105-60-2

Kaprolaktam

41960

000124-07-2

Oktanojska kislina

42160

000124-38-9

Ogljikov dioksid

42320

007492-68-4

Ogljikova kislina, bakrova sol

42500

SML(T)=6mg/kg (23)
(izraženo kot bor) ne glede
na določila predpisa, ki
ureja zdravstveno
ustreznost pitne vode

SML (T)= 0,05 mg/kg (24)

(= heksakalcijev heksaoksotris[sulfato(2-)]dialuminat
(12-) )
V skladu z opombo (9)

SML (T) =15 mg/kg (5)

SML (T) =30 mg/kg (7)
(izraženo kot baker)

Ogljikova kislina, soli

42640

009000-11-7

Karboksimetil celuloza

42720

008015-86-9

Karnauba vosek
(Vosek dobljen iz Copernicia cerifera, Palmae)

42800

009000-71-9

Kazein

42960

064147-40-6

Ricinusovo olje, dehidrirano

43200

-

43280

009004-34-6

Celuloza

43300

009004-36-8

Celuloze acetat butirat

43360

068442-85-3

Regenerirana celuloza

43440

008001-75-0

Cerezin

43515

-

44160

000077-92-9

Citronska kislina

44640

000077-93-0

Citronska kislina, trietil ester

45195

007787-70-4

Bakrov bromid

Ricinusovo olje, mono- in digliceridi

Maščobne kisline iz kokosovega olja, kloridi holin QMA = 0,9 mg/6dm2
estrov

SML(T) = 30 (7) mg/kg
(izraženo kot baker)
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PM/REF št.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN / ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

45200

001335-23-5

45280

-

45450

068610-51-5

p-krezol-diciklopentadien-izobutilen, kopolimer
(= fenol,4-metil-, reakcijski produkti z
diciklopentadienom in izobutilenom)

45560

014464-46-1

Kristobalit

45760

000108-91-8

Cikloheksilamin

Bakrov jodid

SML(T) = 30 mg/kg (7)
(izraženo kot baker) in
SML = 1 mg/kg (11)
izraženo kot jod

Bombažna vlakna
SML = 0,05 mg/kg

45920

009000-16-2

Damar

45940

000334-48-5

n-dekanojska kislina

46070

010016-20-3

alfa-dekstrin (= cikloheksapentiloza)

46080

007585-39-9

beta-dekstrin (= cikloheptapentiloza)

46375

061790-53-2

Diatomejska zemlje

46380

068855-54-9

Diatomejska zemlja, kalcinirana soda, termoalkalno
obdelana

46480

032647-67-9

Dibenziliden sorbitol
(= bis-O-(benziliden)-D-glucitol)

46790

004221-80-1

3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzojeva kislina, 2,4-diterc-butilfenil ester

46800

067845-93-6

3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzojeva kisline,
heksadecil ester

46870

003135-18-0

3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzilfosfonska kislina,
dioktadecil ester

46880

065140-91-2

3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzilfosfonska kislina,
monoetil ester, kalcijeva sol

SML = 6 mg/kg

47210

26427-07-6

Dibutiltiostanojska kislina, polimer

V skladu s specifikacijami
v Prilogi IV.

47440

000461-58-5

Dicianodiamid (=cianogvanidin)

47540

027458-90-8

Di-terc-dodecil disulfid

SML = 0,05 mg/kg

47680

000111-46-6

Dietilen glikol

SML (T)= 30 mg/kg (3)

48460

000075-37-6

1,1- difluoroetan

48620

00123-31-9

1,4-dihidroksibenzen

SML = 0,6 mg/kg

48720

00611-99-4

4,4 '-dihidroksibenzofenon

SML (T) = 6 mg/kg (15)

49485

134701-20-5

2,4-dimetil-6-(1-metilpentadecil) fenol

SML = 1 mg/kg

49540

000067-68-5

Dimetil sulfoksid

[=tiobis(butil-kositrov sulfid) polimer]

51200

000126-58-9

Dipentaeritritol

51700

147315-50-2

2-(4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5-(heksiloksi)fenol

51760

025265-71-8
000110-98-5

Dipropilen glikol

52640

016389-88-1

Dolomit

SML = 0,05 mg/kg
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CAS št.

Ime

OMEJITVE IN / ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

52645

10436-08-5

Cis-11-eikozenamid

52720

000112-84-5

(Z)- 13-dokoz-13-enamid

52730

000112-86-7

(Z)- dokoz-13-enojska kislina

52800

000064-17-5

Etanol

53270

037205-99-5

Etilkarboksimetilceluloza

53280

009004-57-3

Etilceluloza

53360

000110-31-6

N,N'-etilenbisoleamid
( = N,N'-etan-1,2-diilbisoleamid)

53440

005518-18-3

N,N'-etilen bis(palmitamid)
(=N,N'-etan-1,2-diilbisheksadekan-1-amid)

53520

000110-30-5

N,N'-etilen bis(stearamid)
(=N,N'-etilendi(stearamid) )

53600

000060-00-4

Etilendiaminotetraocetna kislina

53610

054453-03-1

Etilendiamintetraocetna kislina, bakrova sol

SML (T) = 30 mg/kg (7)
(izraženo kot baker)

53650

000107-21-1

Etilen glikol

SML (T) = 30 mg/kg (3)

54005

005136-44-7

Etilen-N-palmitamid-N'-stearamid

54260

009004-58-4

Etilhidroksietil celuloza

54270

-

Etilhidroksimetil celuloza

54280

-

Etilhidroksipropil celuloza

54300

118337-09-0

54450

-

Maščobe in olja iz živalskih in rastlinskih živil

54480

-

Hidrogenirane maščobe in olja iz živalskih in
rastlinskih živil

54930

025359-91-5

2,2'etilidenbis(4,6-di-terc-butilfenil)fluorofosfonit

Formaldehid-1-naftol, kopolimer
[= poli(1-hidroksinaftilmetan]

55040

000064-18-6

Mravljinčna kislina

55120

000110-17-8

Fumarna kislina

55190

029204-02-2

Eikozenojska kislina

55440

009000-70-8

Želatina

55520

-

Steklena vlakna

55600

-

Steklene mikrokroglice

55680

000110-94-1

Glutarna kislina

55920

000056-81-5

Glicerol

56020

099880-64-5

Glicerol, diester z dokozanojsko kislino

56360

-

Glicerol, estri z ocetno kislino

56486

-

Glicerol,
kislinami
C18) in
kislinami
C18)

estri z alifatskimi, nasičenimi, linearnimi
s sodim številom ogljikovih atomov (C14z alifatskimi, nenasičenimi linearnimi
s sodim številom ogljikovih atomov (C16-

SML = 6 mg/kg

SML = 0,05 mg/kg
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PM/REF št.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN / ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

56487

-

Glicerol, estri z masleno kislino

56490

-

Glicerol, estri z (Z)-dokoz-13-enojsko kislino

56495

-

Glicerol, estri z 12-hidroksistearinsko kislino

56500

-

Glicerol, estri z lavrinsko kislino

56510

-

Glicerol, estri z linolovo kislino

56520

-

Glicerol, estri z miristinsko kislino

56540

-

Glicerol, estri z oleinsko kislino

56550

-

Glicerol, estri z palmitinsko kislino

56565

-

Glicerol, estri z nonanojsko kislino

56570

-

Glicerol, estri z propionsko kislino

56580

-

Glicerol, estri z ricinolno kislino

56585

-

Glicerol, estri s stearinsko kislino

56610

030233-64-8

Glicerol, monoester z dokozanojsko kislino

56720

026402-23-3

Glicerol, monoester s heksanojsko kislino

56800

030899-62-8

Glicerol, monoester z lavrinsko kislino, diester z
ocetno kislino
(=Lavrinska kislina, ester s hidroksipropandiil
diacetatom)

56880

026402-26-6

Glicerol, monoester z oktanojsko kislino
(=Oktanojska kislina, monoester z glicerolom)

57040

-

Glicerol, monoester z oleinsko kislino, ester z
askorbinsko kislino

57120

-

Glicerol, monoester z oleinsko kislino, ester s
citronsko kislino

57200

-

Glicerol, monoester s palmitinsko kislino, ester z
askorbinsko kislin

57280

-

Glicerol, monoester s palmitinsko kislino, ester s
citronsko kislino

57600

-

Glicerol, monoester s stearinsko kislino, ester z
askorbinsko kislino

57680

-

Glicerol, monoester s stearinsko kislino, ester s
citronsko kislino

57800

018641-57-1

Glicerol,
triester
z
dokozanojsko
kislino
(=Dokozanojska kislina, triester z glicerolom)

57920

000620-67-7

Glicerol, triester s heptanojsko kislino

58300

-

58320

007782-42-5

Grafit

58400

009000-30-0

Guar guma

58480

009000-01-5

Gumi arabikum

58720

000111-14-8

Heptanojska kislina

59360

000142-62-1

Heksanojska kislina

59760

019569-21-2

Huntit

Glicin, soli
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(1)

(2)

(3)

(4)

59990

007647-01-0

Klorovodikova kislina

60030

012072-90-1

Hidromagnezit

60080

012304-65-3

Aluminijev magnezijev hidroksid karbonat hidrat

60160

000120-47-8

4-hidroksibenzojska kislina, etil ester

60180

004191-73-5

4-hidroksibenzojska kislina, izopropil ester

60200

000099-76-3

4-hidroksibenzojska kislina, metil ester

60240

000094-13-3

4-hidroksibenzojska kislina, propil ester

60480

003864-99-1

2,4-di-terc-butil-6-(5-klorobenzotriazol-2-il)fenol

60560

009004-62-0

Hidroksietil celuloza

60880

009032-42-2

Hidroksietilmetilceluloza

61120

009005-27-0

Hidroksietil škrob

61390

037353-59-6

Hidroksimetil celuloza

61680

009004-64-2

Hidroksipropil celuloza

61800

009049-76-7

Hidroksipropil škrob

61840

000106-14-9

12-hidroksistearinska kislina

62140

006303-21-5

Fosfinska kislina

62240

001332-37-2

Železov oksid

62450

000078-78-4

Izopentan (=2-metilbutan)

62640

008001-39-6

Japonski vosek
(maščoba iz plodov vrst octovcev predvsem Rhus
succedanea)

62720

001332-58-7

Kaolin

62800

-

62960

000050-21-5

Mlečna kislina

63040

000138-22-7

Mlečna kislina, butil ester

63280

000143-07-7

Lavrinska kislina

63760

008002-43-5

Lecitin

63840

000123-76-2

Levulinska kislina
(=4-oksovalerinska kislina)

63920

000557-59-5

Tetrakozanojska kislina

64015

000060-33-3

Linolova kislina

64150

028290-79-1

Linolenska kislina

SML = 30 mg/kg (19)

Kaolin, kalciniran

64500

-

64640

001309-42-8

Magnezijev hidroksid

Lizin, soli

64720

001309-48-4

Magnezijev oksid

64800

00110-16-7

Maleinska kislina

65020

006915-15-7

Jabolčna kislina

65040

000141-82-2

Malonska kislina

65520

000087-78-5

Manitol

SML (T)=30 mg/kg (4)
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PM/REF št.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN / ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

65920

66822-60-4

[N-metakriloksietil-N,N-dimetil-Nkarboksimetilamonijev klorid, natrijeva sol –
oktadecil matakrilat-etil metakrilat-cikloheksil
metakrilat-N-vinil-2-pirolidon, kopolimeri

66200

037206-01-2

Metilkarboksimetil celuloza

66240

009004-67-5

Metil celuloza

66560

004066-02-8

2,2'metilenbis[6-cikloheksil p-krezol]

SML(T) = 3 mg/kg (6)

66580

000077-62-3

2,2'metilenbis[6-(1-metilcikloheksil)-p-krezol)

SML(T) = 3 mg/kg (6)

66640

009004-59-5

Metiletil celuloza

66695

-

Metilhidroksimetil celuloza

66700

009004-65-3

Metilhidroksipropil celuloza

66755

002682-20-4

2-metil-4-izotiazolin-3-on

67120

012001-26-2

67170

-

Mešanica (80-100 % m/m) 5,7-di-terc-butil-3-(3,4- SML = 5 mg/kg
dimetilfenil)-2(3H)-benzofuranona in (0-20 % m/m)
5,7-di-terc-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-2(3H)benzofuranona

67180

-

Mešanica (50 % m/m) ftalne kisline, n-decil noktil SML = 5 mg/kg (1)
estra, (25 % m/m), ftalne kisline , di-n-decil estra in
(25 % m/m) ftalne kisline, di-n-oktil estra

67200

001317-33-5

67840

-

67850

008002-53-7

Montanski vosek
Vosek dobljen z ekstrakcijo lignita.

67891

000544-63-8

Miristinska kislina

68040

003333-62-8

7-(2H-nafto-[1,2-d]triazol-2-il)-3-feni-2-benzopiron

68125

037244-96-5

Nefelin sienit

68145

080410-33-9

SML = 5 mg/kg (vsota
tris[2-[[2,4,8,10-tetra-tercbutildibenzo[d,f][1,2,3]dioksa-fosfepin-6-il]oksi]etil] fosfita in fosfata)
amin

68960

000301-02-0

Oleamide

69040

000112-80-1

Oleinska kislina

69760

000143-28-2

Oleil alkohol
(= (Z)-oktadec-9-enol)

70000

070331-94-1

(1,2-dioksoetilen)bis(iminoetilen)bis[3-(3,5-di-tercbutil-4-hidroksifenil)propionat]

70240

012198-93-5

Ozokerit

70400

000057-10-3

Palmitinska kislina

SML= ND (ali največ 0,02
mg/kg, vključno z merilno
negotovostjo )

Sljuda

Molibdenov disulfid
Montanske kisline in /ali njeni estri z etilen glikolom
in/ali z 1,3-butandiolom in/ali z glicerolom
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PM/REF št.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN / ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

71020

000373-49-9

Palmitoleinska kislina
( = (Z)-heksadec-9-enojska kislina)

71440

009000-69-5

Pektin

71600

000115-77-5

Pentaeritritol

71635

025151-96-6

Pentaeritritol dioleat
( = 2,2-bis (hidroksimetil)-1,3-propandiil dioleat

SML = 0,05 mg/kg Ni za
uporabo v polimerih v
stiku z živili za katere je v
predpisih, ki določajo
analizne metode za
preskušanje, predpisana
modelna raztopina za
maščobna živila.

71670

178671-58-4

Pentaeritritol tetrakis (2-ciano-3,3-difenilakrilat)

SML = 0,05 mg/kg

71680

006683-19-8

Pentaeritritol tetrakis(3-(3,5-di-terc-butil-4hidroksifenil)- propionat)

71720

000109-66-0

Pentan

72640

007664-38-2

Fosforjeva (V) kislina

73160

-

73720

000155-96-8

Fosforjeva (V) kislina, trikloroetil ester

74010

145650-60-8

Fosforjeva (III) kislina, bis (2,4-di-terc-butil-6- SML = 5 mg/kg (vsota
metilfenil) etil ester
fosfita in fosfata)

74240

031570-04-4

Fosforjeva
(III)
butilfenil)ester

Fosforjeva (V) kislina, moo- in di-n-alkil (C16 in SML = 0,05 mg/kg
C18) estri

kislina,

SML = ND (ali največ
0,02 mg/kg, vključno z
merilno negotovostjo)

tris(2,4-di-terc-

74480

000088-99-3

Ftalna kislina

76320

000085-44-9

Ftalna kislina, anhidrid

76721

009016-00-6
06148-62-9

Polidimetil siloksan (M > 6800)

V skladu s specifikacijami
v Prilogi IV

76730

-

Polidimetil siloksan, gama - hidroksipropiliran

SML = 6 mg/kg

76865

-

Poliestri 1,2 propandiola in/ali 1,3 in 1,4 butandiola
in /ali polipropilen glikola z adipinsko kislino, SML = 30 mg/kg
zaključeni (end-capped) tudi z ocetno kislino ali
maščobnimi kislinami C10-C18 ali n-oktanolom
in/ali n-dekanolom

76960

025322-68-3

Polietilenglikol

77600

061788-85-0

Polietilenglikol ester hidrogeniranega ricinusovega
olja

77702

-

Polietilenglikol estri alifatskih monokarboksilnih
kislin (C6-C22) in njihovi amonijevi in natrijevi
sulfati

77895

068439-49-6

Polietilenglikol (EO = 2-6) monoalkil (C16-C18) eter SML = 0,05 mg/kg

79040

009005-64-5

Poloksietilen sorbitan monolaurat

79120

009005-65-6

Polioksietilen sorbitan monooleat
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PM/REF št.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN / ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

79200

009005-66-7

Polioksietilen sorbitan monopalmitat

79280

009005-67-8

Polioksietilan sorbitan monostearat

79360

009005-70-3

Polioksietilen sorbitan trioleat

79440

009005-71-4

Polioksietilen sorbitan tristearat

80240

029894-35-7

Poliglicerol ricinoleat

80640

-

80720

008017-16-1

Polifosforjeve kisline

Polioksialkil(C2-C4)dimetilpolisiloksan

80800

025322-69-4

Polipropilenglikol

81220

192268-64-7

SML = 5 mg/kg
Poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-nbutilamino]-1,3,5-triazin-2,4-diil][(2,2,6,6-tetrametil4-piperidinil)imino]-1,6-heksandiil-[(2,2,6,6tetrametil4-piperidinil)imino]]alfa-[N,N,N',N'tetrabutil-N''-(2,2,6,6- tetrametil- 4-piperidinil)- N''[6-(2,2,6,6- tetrametil- 4-piperidinilamino)-heksil][1,3,5-triazin-2,4,6-triamin]omega-N,N,N',N'tetrabutil-1,3,5-triazin-2,4-diamin

81515

087189-25-1

Poli(cinkov glicerolat)

81520

007758-02-3

Kalijev bromid

81600

001310-58-3

Kalijev hidroksid

81760

-

81840

000057-55-6

Propan-1,2-diol

81882

000067-63-0

2-Propanol

82000

000079-09-4

Propionska kislina

82080

009005-37-2

1,2-propilenglikol alginat

82240

022788-19-8

1,2-propilenglikol dilaurat

82400

000105-62-4

1,2-propilenglikol dioleat

82560

033587-20-1

1,2-propilenglikol dipalmitat

82720

006182-11-2

1,2-propilenglikol distearat

82800

027194-74-7

1,2-propilenglikol monolaurat

82960

001330-80-9

1,2-propilenglikol monooleat

83120

029013-28-3

1,2-propilenglikol monopalmitat

83300

001323-39-3

1,2-propilenglikol monostearat

83320

-

Propilhidroksietil celuloza

83325

-

Propilhidroksimetil celuloza

83330

-

Propilhidroksipropil celuloza

83440

002466-09-3

Pirofosforjeva (V) kislina

83455

013445-56-2

Pirofosforjeva (III) kislina

83460

012269-78-2

Pirofilit

83470

014808-60-7

Kremen

Prah, lističi in vlakna medenine, brona, bakra, SML(T) = 30 mg/kg (7)
nerjavečega jekla, kositra in zlitin bakra, kositra in (izraženo kot baker);
železa
SML= 48 mg/kg (izraženo
kot železo)
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PM/REF št.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN / ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

83599

068442-12-6

Raekcijski produkti oleinske kisline, 2-merkaptoetil SML (T) = 0,18 mg/kg (16)
estra z diklorodimetilkositrom, natrijevim sulfidom in (izraženo kot kositer)
triklorometilkositrom

83610

073138-82-6

Resin in rosin kisline (=smolne kisline)

83840

008050-09-7

Smola

84000

008050-31-5

Smolne kisline in kolofonjske kisline, estri z
glicerolom

84080

008050-26-8

Smolne kisline in kolofonjske kisline, estri s
pentaeritritolom

84210

065997-06-0

Kolofonja, hidrogenirana

84240

065997-13-9

Smolne kisline in kisline kolofonje, hidrogenirane,
estri z glicerolom

84320

008050-15-5

Smolne kisline in kolofonjske kisline, hidrogenirane,
metilni estri

84400

064365-17-9

Smolne kisline in kisline kolofonje, hidrogenirane,
estri s pentaeritritolom

84560

009006-04-6

Guma, naravna

84640

000069-72-7

Salicilna kislina

85360

000109-43-3

Sebacinska kislina, dibutil ester

85600

-

Silikati, naravni

85610

-

Silikati, naravni, silanirani (z izjemo azbesta)

85680

001343-98-2

Silicijeva kislina

85840

053320-86-8

Silicijeva kislina, litijeva magnezijeva natrijeva sol

86000

-

86160

000409-21-2

Silicijev karbid

86240

007631-86-9

Silicijev dioksid

86285

-

SML(T) = 0,6 mg/kg (8)
(izraženo kot litij)

Silicijeva kislina, sililirana

Silicijev dioksid, silaniran

86560

007647-15-6

Natrijev bromid

86720

001310-73-2

Natrijev hidroksid

87040

001330-43-4

Natrijev tetraborat

87200

000110-44-1

Sorbinska kislina (= heksa-2,4-dienojska kislina)

87280

029116-98-1

Sorbitan , dioleat

87520

062568-11-0

Sorbitan mondokozanoat

87600

001338-39-2

Sorbitan monolavrat

87680

001338-43-8

Sorbitan monooleat

87760

026266-57-9

Sorbitan monopalmitat

87840

001338-41-6

Sorbitan monostearat

87920

061752-68-9

Sorbitan tetraoktadekanoat

SML (T) = 6 mg/kg (23)
(izraženo kot bor) ne glede
na določila predpisa, ki
ureja zdravstveno
ustreznost pitne vode
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PM/REF št.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN / ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

88080

026266-58-0

Sorbitan trioleat

88160

054140-20-4

Sorbitan tripalmitat

88240

026658-19-5

Sorbitan tristearat

88320

000050-70-4

Sorbitol

88600

026836-47-5

D-glucitol monostearat
(Sorbitol monostearate)

88640

008013-07-8

Sojino olje, epoksidirano

88800

009005-25-8

Škrob, jedilni

88880

068412-29-3

Škrob, hidrolizirani

88960

000124-26-5

Stearamide

89040

000057-11-4

Stearinska kislina

89200

007617-31-4

Stearinska kislina, bakrova sol

SML(T) = 30 mg/kg (7)
(izraženo kot baker)

89440

-

Stearinska kislina, estri z etilen glikolom

SML(T) = 30 mg/kg (3)

90720

058446-52-9

Stearoilbenzoilmetan
(= Fenilikozan-1,3-dion)

90800

005793-94-2

Stearoil-2-mlečna kislinea, kalcijeva sol

V skladu s specifikacijami
navedenimi v Prilogi IV

90960

000110-15-6

Jantarna kislina

91200

000126-13-6

Saharoza, acetat izobutirat

91360

000126-14-7

Saharoza, oktaacetat

91840

007704-34-9

Žveplo

91920

007664-93-9

Žveplova (VI) kislina

92030

010124-44-4

Žveplova (VI) kislina, bakrova sol

92080

014807-96-6

Talk

92150

001401-55-4

Tanini (derivati galne kisline, ki jih najdemo Glede na zahteve JECFA
predvsem v hrastovem lubju in drugih rastlinskih (Joint FAO/WHO Expert
delih)
Committee on Food
Additives)

92160

000087-69-4

(+)-Vinska kislina

SML(T) = 30 mg/kg (7)
(izraženo kot baker)

92195

-

92205

057569-40-1

Tereftalna kislina, diester z 2,2'-metilenbis(4-metil-6terc-butilfenolom)

Tavrin, soli

92350

000112-60-7

Tetraetilen glikol

92640

000102-60-3

1,1',1'',1'''-etilendinitrilotetrapropan-2-ol

92700

078301-43-6

2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epoksipropil)-7-oksa-3,20- SML= 5 mg/kg
diazadispiro(5.1.11.2)-heneikozan-21-on, polimer

92930

120218-34-0

Tiodietanolbis(5-metoksikarbonil-2,6-dimetil-1,4dihidropiridin-3-karboksilat)

93440

013463-67-7

Titanov dioksid

SML = 6 mg/kg
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CAS št.

Ime

OMEJITVE IN / ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

93520

000059-02-9
010191-41-0

α-tokoferol

93680

009000-65-1

Tragakant gumi

93720

000108-78-1

Melamin
(2,4,6-triamino-1,3,5-triazin )

94320

000112-27-6

Trietilen glikol

94960

000077-99-6

1,1,1-trimetilopropan
(= Propilidintrimetanol)

95200

001709-70-2

1,3,5-trimetil-2,4,6-tris(3,5-di-terc-butil-4hidroksibenzil)benzen

SML = 30 mg/kg

SML = 6 mg/kg

( = 3,3',3'',5,5',5''-heksa-terc-butil-α,α',α''-(mezitilen2,4,6-triil)tri-p-krezol )
95270

161717-32-4

2,4,6-tris(terc-butil)fenil 2-butil-2-etil-1,3-propandiol SML = 2 mg/kg (vsota
fosfit
fosfita, fosfata in
hidroliznega produkta
=TTBP)

95725

110638-71-6

Vermikulit, reakcijski produkt s citronsko kislino SML(T) = 0,6 mg/kg
litijeva sol
(8)(izraženo kot litij)

95855

007732-18-5

Voda

95859

-

Voski, rafinirani, derivatizacija na osnovi petroleja v skladu s specifikacijami
ali sintetičnih ogljikovodikov
navedenimi v Prilogi IV

95883

-

Bela mineralna olja, parafinska derivatizacija na v skladu s specifikacijami
osnovi ogljikovodikov
navedenimi v Prilogi IV

95905

013983-17-0

95920

Wollastonit
Lesna moka in vlakna, nepredelana

95935

011138-66-2

Ksantan guma

96190

020427-58-1

Cinkov hidroksid

96240

001314-13-2

Cinkov oksid

96320

001314-98-3

Cinkov sulfid

v skladu z določili
predpisa o zdravstveni
ustreznosti pitne vode
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PRILOGA II
SEZNAM D
NEPOPOLN SEZNAM ADITIVOV, KI SE LAHKO UPORABLJAJO PRI PROIZVODNJI POLIMERNIH
MATERIALOV IN IZDELKOV, ZA KATERE SE MEJE SPECIFIČNE MIGRACIJE UPORABLJAJO
OD 1. 1. 2004, ČE SE ZA POTRDITEV USTREZNOSTI UPORABLJAJO MODELNE RAZTOPINE
ZA MAŠČOBNA ŽIVILA, ALI NADOMESTNIPRESKUSI (glej 31. člen tega pravilnika)
PM/REF št.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN / ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)
SML(T)=0,6 mg/kg(10)
(izraženo kot magnezij)

30180

002180-18-9 Ocetna kislina, magnezijeva sol

31520

061167-58-6 Akrilna kislina, 2-tert-butil-6-(3-tert-butil-2-hidroksi- SML=6 mg/kg
5-metilbenzil)-4-metilfenil ester

31920

000103-23-1 Adipinska kislina, bis(2-etilheksil)ester

34230

-

Alkil(C8-C22)sulfonske kisline

SML=18 mg/kg(1)
SML=6 mg/kg

35760

001309-64-4 Antimonov trioksid

SML
=
0,02
mg/kg
(vključno
z
merilno
negotovostjo, izraženo kot
antimon)

36720

017194-00-2 Barijev hidroksid

SML(T)=1 mg/kg(12)
(izraženo kot barij)

36800

010022-31-8 Barijev nitrat

SML(T)=1 mg/kg(12)
(izraženo kot barij)

38240

000119-61-9 Benzofenon

SML=0,6 mg/kg

38560

007128-64-5 2,5-bis(5-terc-butil-2-benzoksazolil)tiofen

SML=0,6 mg/kg

38700

063397-60-4 Bis(2-karbobutoksietil)Sn-bis(izooktil
merkaptoacetat)

SML=18 mg/kg

38800

032687-78-8 N,N-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4hidroksifenil)propionil)hidrazid

SML=15 mg/kg

38820

026741-53-7 Bis(2,4-di-terc-butilfenil)pentaeritriol difosfit

SML=0,6 mg/kg

39060

035958-30-6 1,1-bis(2-hidroksi-3,5-di-terc-butilfenil)etan

SML=5 mg/kg
SML(T)=1,2 mg/kg(13)

39090

-

N,N-bis(2hidroksietil)alkil(C8-C18)amin

39120

-

N,N-bis(2-hidroksietil)alkil(C8-C18)amin hidrokloridi SML(T)=1,2 mg/kg(13)
Izražen kot terciarni amin
(HCl ni vključena pri
podajanju)

40000

000991-84-4 2,4-bis(oktilmerkapto)-6-(4-hidroksi-3,5-di-tercbutilanilin)-1,3,5-triazin

SML=30 mg/kg

40020

110553-27-0 2,4-bis(oktiltiometil)-6-metilfenol

SML=6mg/kg

40160

061269-61-2 N,N-bis(2,2,6,6-tetrametil-4piperidil)heksametilendiamin-1,2-dibromoetan,
kopolimer

SML=2,4 mg/kg

40800

013003-12-8 4,4'-butiliden-bis(6-terc-butil-3-metilfenil-ditridecil
fosfit)

SML=6 mg/kg
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CAS št.
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OMEJITVE IN / ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

40980

019664-95-0 Maslena kislina, magnezijeva sol

SML(T)=0,6 mg/kg(10)
(izraženo kot magnezij)

42000

063438-80-2 (2-karbobutoksietil)Sn-tris(izooktil merkaptoacetat)

SML=30 mg/kg

42400

010377-37-4 Ogljikova kislina, litijeva sol

SML(T)=0,6 mg/kg(8)
(izraženo kot litij)

42480

000584-09-8 Ogljikova kislina, rubidijeva sol

SML=12 mg/kg

43600

004080-31-3 1-(3-kloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanov
klorid

SML=0,3 mg/kg

43680

000075-45-6 Klorodifluorometan

SML=6 mg/kg v skladu z
zahtevo iz priloge IV

44960

011104-61-3 Kobaltov oksid

SML(T)=0,05 mg/kg(14)
(izraženo kot kobalt)

45440

-

Krezoli, butilirani, stirenizirani

SML=12 mg/kg

45650

006197-30-4 2-ciano-3,3-difenilakrilna kislina, 2-etilheksil ester

SML=0,05 mg/kg

46720

004130-42-1 2,6-di-terc-butil-4-etilfenol

QMA=4,8 mg/6 dm2

47600

084030-61-5 di-n-dodecilSn bis(izooktil merkaptoacetat)

SML=12 mg/kg

48640

000131-56-6 2,4-dihidroksibenzofenon

SML(T)=6 mg/kg(15)

48800

000097-23-4 2,2'-dihidroksi-5,5'-diklorodifenilmetan

SML=12 mg/kg

48880

000131-53-3 2,2'-dihidroksi-4-metoksibenzofenon

SML(T)=6 mg/kg(15)

49600

026636-01-1 Dimetilkositer bis(izooktil merkaptoacetat)

SML(T)= 0,18 mg/kg(16)
(izraženo kot kositer)

49840

002500-88-1 Dioktadecil disulfid

SML=3 mg/kg

50160

-

di-n-oklilkositrov bis(n-alkil (C10-C16) merkaptoacetat SML(T)= 0,04 mg/kg(17)
(izraženo kot kositer)

50240

010039-33-5 Di-n-oktilkositrov bis(2-etilheksil maleat)

SML(T)= 0,04 mg/kg(17)
(izraženo kot kositer)

50320

015571-58-1 Di-n-oktilkositrov bis(2-etilheksil merkaptoacetat)

SML(T)= 0,04 mg/kg(17)
(izraženo kot kositer)

50360

-

Di-n-oktilkositrov bis(etil maleat)

SML(T)= 0,04 mg/kg(17)
(izraženo kot kositer)

50400

033568-99-9 Di-n-oktilkositrov bis(izooktil maleat)

SML(T)= 0,04 mg/kg(17)
(izraženo kot kositer)

50480

026401-97-8 Di-n-oktilkositrov bis(izooktil merkaptoacetat)

SML(T)= 0,04 mg/kg(17)
(izraženo kot kositer)

50560

-

Di-n-oktilkositrov 1,4-butandiol bis(markaptoacetat)

SML(T)= 0,04 mg/kg(17)
(izraženo kot kositer)

50640

003648-18-8 Di-n-oktilkositrov dilaurat

SML(T)= 0,04 mg/kg(17)
(izraženo kot kositer)

50720

015571-60-5 Di-n-oktilkositrov dimaleat

SML(T)= 0,04 mg/kg(17)
(izraženo kot kositer)
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PM/REF št.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN / ALI
ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

(4)

50800

-

Di-n-oktilkositrov dimaleat, esterificiran

SML(T)= 0,04 mg/kg(17)
(izraženo kot kositer)

50880

-

Di-n-oktilkositrov dimaleat polimeri (N=2-4)

SML(T)= 0,04 mg/kg(17)
(izraženo kot kositer)

50960

069226-44-4 Di-n-oktilkositrov etilenglikol bis(merkaptoacetat)

SML(T)= 0,04 mg/kg(17)
(izraženo kot kositer)

51040

015535-79-2 Di-n-oktilkositrov merkaptoacetat

SML(T)= 0,04 mg/kg(17)
(izraženo kot kositer)

51120

-

Di-n-oktilkositrov tiobenzoat 2-etilheksil
merkaptoacetat

SML(T)= 0,04 mg/kg(17)
(izraženo kot kositer)

51570

000127-63-9 Difenil sulfon

SML(T)=3 mg/kg(25)

51680

000102-08-9 N,N'-difeniltiourea

SML=3 mg/kg

52000

027176-87-0 Dodecilbenzensulfonska kislina

SML=30 mg/kg

52320

052047-59-3 2-(4-dodecilfenil)indol

SML=0,06 mg/kg

52880

023676-09-7 4-etoksibenzojeva kislina, etilni ester

SML=3,6 mg/kg

53200

023949-66-8 2-etoksi-2'-etiloksianilid

SML=30 mg/kg

58960

000057-09-0 Heksadeciltrimetilamonijev bromid

SML=6 mg/kg

59120

023128-74-7 1,6-heksametilen-bis(3,5-di-terc-butil-4hidroksifenil)propionamid)

SML=45 mg/kg

59200

035074-77-2 1,6-Heksametilen-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4hidroksifenil)propionat)

SML=6 mg/kg

60320

070321-86-7 2-[2-hidroksi-3,5—bis-(1,1dimetilbenzil)fenil)benzotriazol

SML=1,5 mg/kg

60400

003896-11-5 2-(2'-hidroksi-3'-terc-butil-5'metilfenil)-5klorobenzotriazol

SML(T)=30 mg/kg(19)

60800

065447-77-0 1-(2-hidroksietil)-4-hidroksi-2,2,6,6-tetrametil
piperidin-jantarna kislina, dimetil ester, kopolimer

SML=30 mg/kg

61280

003293-97-8 2-hidroksi-4-n-heksiloksibenzofenon

SML(T)=6 mg/kg(15)

61360

000131-57-7 2-hidroksi-4-metoksibenzofenon

SML(T)=6 mg/kg(15)

61440

002440-22-4 2-(2'-hidroksi-5'-metilfenil)benzotriazol

SML(T)=30 mg/kg(19)

61600

001843-05-6 2-hidroksi-4-n-oktiloksibenzofenon

SML(T)=6 mg/kg(15)

63200

051877-53-3 Mlečna kislina, magnezijeva sol

SML(T)=0,6 mg/kg(10)
(izraženo kot magnezij)

64320

010377-51-2 Litijev jodid

SML(T)=1 mg/kg(11)
(izraženo kot jod) in
SML(T)=0,6 mg/kg(8)
(izraženo kot litij)

65120

007773-01-5 Magnezijev klorid

SML(T)=0,6 mg/kg(10)
(izraženo kot magnezij)

65200

012626-88-9 Magnezijev hidroksid

SML(T)=0,6 mg/kg(10)
(izraženo kot magnezij)
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65280

010043-84-2 Magnezijev hipofosfit

SML(T)=0,6 mg/kg(10)
(izraženo kot magnezij)

65360

011129-60-5 Magnezijev oksid

SMLT(T)=0,6 mg/kg(10)
(izraženo kot magnezij)

65440

-

Magnezijev pirofosfit

SML(T)=0,6 mg/kg(10)
(izraženo kot magnezij)

66360

085209-91-2 2,2'-metilen bis(4,6-di-terc-butilfenol)natrijev fosfat

SML=5 mg/kg

66400

000088-24-4 2,2'-metilen bis(4-etil-6-terc-butilfenol)

SML(T)=1,5 mg/kg(20)

66480

000119-47-1 2,2'-metilen bis(4-metil-6-terc-butilfenol)

SML(T)=1,5 mg/kg(20)

67360

067649-65-4 Mono-n-dodecilkositrov tris(izooktil merkaptoacetat) SML= 24 mg/kg

67520

054849-38-6 Monometilkositrov tris(izooktil merkaptoacetat)

67600

-

Mono-n-oktilkositrov tris(alkil(C10-C16)
merkaptoacetat)

SML(T)= 0,18 mg/kg(16)
(izraženo kot kositer)
SML(T)= 1,2 mg/kg(18)
(izraženo kot kositer)

67680

027107-89-7 Mono-n-oktilkositrov tris(2-etilheksil merkaptoacetat) SML(T)= 1,2 mg/kg(18)
(izraženo kot kositer)

67760

026401-86-5 Mono-n-oktilkositrov tris(izooktil markaptoacetat)

SML(T)= 1,2 mg/kg(18)
(izraženo kot kositer)

68078

027253-31-2 Neodekanojska kislina, kobaltova sol

SML(T)=0,05 mg/kg
(izraženo kot neodekanojska
kislina) in SML(T)=0,05
mg/kg(14) (izraženo kot
kobalt): Ni za uporabo v
polimerih, za katere je v
predpisih, ki predpisujejo
preskušanje materialov v
stiku z živili, predpisana
modelna raztopina za
maščobna živila.

68320

002082-79-3 Oktadeci3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionat SML=6 mg/kg

68400

010094-45-8 Oktadecilerukamid

SML=5 mg/kg

68860

004724-48-5 n-oktilfosfonska kislina

SML=0,05 mg/kg

69840

016260-09-6 Oleilpalmitamid

SML=5 mg/kg

72160

000948-65-2 2-fenilindol

SML=15 mg/kg

72800

001241-94-7 Fosforjeva (V) kislina, difenil 2-etilheksil ester

SML=2,4 mg/kg

73040

013763-32-1 Fosforjeva (V) kislina, litijeva sol

SML(T)=0,6 mg/kg(8)
(izraženo kot litij)

73120

010124-54-6 Fosforjeva (V) kislina, magnezijeva sol

SML(T)=0,6 mg/kg(10)
(izraženo kot magnezij)

74400

-

Fosforjeva (III) kislina, tris(nonil –in/ali
dinonilfenil)ester

SML=30 mg/kg

77440

-

Polietilenglikol diricinoleat

SML=42 mg/kg
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77520

061791-12-6 Polietilenglikol ester ricinovega olja

SML=42 mg/kg

78320

009004-97-1 Polietilenglikol monoricinoleat

SML=42 mg/kg

81200

071878-19-8 Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)amino]-1,3,5-triazin2,4-diil]-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]heksametilen[(2,2,6,6,-tetrametil-4piperidil)imino]

SML=3 mg/kg

81680

007681-11-0 Kalijev jodid

SML(T)=1 mg/kg(11)
(izraženo kot jod)

82020

019019-51-3 Propionska kislina, kobaltova sol

SML(T)=0,05 mg/kg(14)
(izraženo kot kobalt)

83595

119345-01-6 Rek. produkt di-terc-butilfosfonita z bifenilom, SML=18 mg/kg in v skladu
dobljen z kondenzacijo 2,4-di-terc-butilfenola z z določili iz priloge IV
friedel-Craft rekcijo med fosforjevim trikloridom in
bifenilom

83700

000141-22-0 Ricinoleinska kislina

SML=42 mg/kg

84800

000087-18-3

Salicilna kislina, 4-terc-butilfenil ester

SML=12 mg/kg

84880

000119-36-8

Salicilna kislina, metil ester

SML=30 mg/kg

85760

012068-40-5

Salicilna kislina, litijeva aluminijeva sol (2:1:1)

SML(T)=0,6 mg/kg(8)
(izraženo kot litij)

85920

012627-14-4

Salicilna kislina, litijeva sol

SML(T)=0,6 mg/kg(8)
(izraženo kot litij)

86800

007681-82-5

Natrijev jodid

SML(T)=1 mg/kg(11)
(izraženo kot jod)

86880

-

Natrijev monoalkil dialkilfenoksibenzendisulfonat

SML=9 mg/kg

89170

013586-84-0

Stearinska kislina, kobaltova sol

SML(T)=0,05 mg/kg(14)
(izraženo kot kobalt)

92000

007727-43-7

Žveplova (VI) kislina, barijeva sol

SML(T)=1 mg/kg(12)
(izraženo kot barij)

92320

-

Tetradecil-polietilenglikol(EO=3-8)
kisline

92560

038613-77-3

Tetrakis(2,4-di-terc-butil-fenil)-4,4'-bifenilen
difosfonit

SML=18 mg/kg

92800

000096-69-5

4,4'-tiobis(6-tercbutil-3-metilfenol)

SML=0,48 mg/kg

92880

041484-35-9

Tiodietanol
fenil)propionat)

93120

000123-28-4

Tiodipropionska kislina, didodecil ester

SML(T)=5 mg/kg(21)

93280

000693-36-7

Tiodipropionska kislina, dioktadecil ester

SML(T)=5 mg/kg(21)

eter

glikolne SML=15 mg/kg

bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksi SML=2,4 mg/kg
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94560

000122-20-3

Triizopropanolamin

SML=5 mg/kg

95000

028931-67-1

Trimetilolpropan
kopolimer

95280

040601-76-1

1,3,5-tris(4-terc-buti-3-hidroksi-2,6-dimetilbenzil)1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

SML=6 mg/kg

95360

027676-62-6

1,3,5-tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzil)-1,3,5triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

SML=5 mg/kg

95600

001843-03-4

1,1,3-tris(2-metil-4-hidroksi-5-terc-butilfenil)butan

SML=5 mg/kg

trimetakrilat-metil

metakrilat
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PRILOGA III
MATERIALI DOBLJENI Z BAKTERIOLOŠKO FERMENTACIJO
PM/REFšt.

CAS št.

Ime

OMEJITVE IN / ALI
SPECIFIKACIJE

(1)

(2)

(3)

(4)

18888

80181-31-3

3-hidroksibutanojska kislina - 3-hidroksipentanojska SML=0,05
mg/kg
za
kislina, kopolimer
krotonsko
kislino
(kot
nečistoča) in skladno z
določili v Prilogi IV
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PRILOGA IV
ZAHTEVE ZA NEKATERE MATERIALE IZ PRILOG II IN III.
SPLOŠNE ZAHTEVE
Materiali in izdelki, ki so izdelani z uporabo izocianatov in diazo-barvil, ne smejo izločati
primarnih aromatskih aminov (izraženih kot anilin) v zaznavni koncentraciji (ali največ 0,02 mg/kg
živila ali modelne raztopine za živilo, vključno z merilno).
Za migracijske vrednosti primarnih aromatskih aminov uvrščenih na sezname v Prilogi II tega
pravilnika ta omejitev ne velja.

DRUGE ZAHTEVE
PM/REF
št.

Ime

DRUGE ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

16690

Divinilbenzen

Dovoljena vsebnost etilvinilbenzena do 40%

Kopolimer
3-hidroksibutanojske kisline
in 3-hidroksipentanojske
kisline

Definicija:
Ti kopolimeri nastanejo pri kontrolirani fermentaciji Alcaligenes
eutrophus pri čemer sta kot vir ogljika uporabljeni glukoza in
propanojska kislina. Uporabljeni mikroorganizem ni bil pridobljen z
genskim inženirstvom ampak z običajno kultivacijo seva Alcaligenes
eutrophus H16 NCIMB 10442. Iz zbirke kultur nabavljeni sev je
hranjen kot liofilizat. Po kultivaciji se sev hrani kot delovni sev v
tekočem dušiku za pripravo fermentorja. Vzorci fermentorjev se
dnevno preverjajo mikroskopsko, kakor tudi opazujejo vse
sprememebe v morfologiji kolonij, gojenih na različnih gojiščih pri
različnih temperaturah. Kopolimeri se izolirajo iz toplotno
obdelanih bakterij ob kontroliranem razklopu ostalih celularnih
komponent, s spiranjem, sušenjem.
Ti kopolimeri so navadno na voljo kot formulirane granule , ki jih
oblikujejo s taljenjem, in vsebujejo aditive kot so nukleacijski
reagenti, mehčala, polnila, stabilizatorji in pigmenti; vsi ti aditivi
ustrezajo splošnim in posebnim zahtevam.

18888

Kemijsko ime:
poli (3-D-hidroksibutanoat-ko-3-D-hidroksipentanoat)
CAS No: 080181-31-3

Stran
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PM/REF
št.

Ime

DRUGE ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

Strukturna formula:
CH3
CH3

O

CH2

O

(-O-CH-CH2-C)m -(O-CH-CH2-C-)n

kjer je n/(m+n) večji od 0 in manjši ali enak 0,25
Povprečna molska masa:
Ne več kot 150 000 daltonov (določeno z gelsko kromatografijo)
Dokaz:
Ne manj kot 98% poli (3-D-hidroksibutanoat-ko-3-Dhidroksipentanoata) določeno po hidrolizi kot mešanica 3-Dhidroksibutanojske kisline in 3-D-hidroksipentanojske kisline
Opis:
bel do sivobel prah po izolaciji
Lastnosti
Identifikacijski preskusi:
Topnost:
Topen je v kloriranih ogljikovodikih kot kloroform ali diklorometan
in praktično netopen v etanolu, alifatskih alkanih in vodi.
Migracija:
Migracija krotonske kisline ( trans-butenojske kisline) ne sme biti
višja od 0,05 mg/kg živila.
Čistost:
Pred granulacijo sme surovi material – kopolimer v prahu vsebovati:
- Dušika
ne več kot 2500 mg/kg plastike
- Cinka
ne več kot 100 mg/kg plastike
- Bakra
ne več kot 5 mg/kg plastike
- Svinca
ne več kot 2 mg/kg plastike
- Arzena
ne več kot 1mg/kg plastike
- Kroma
ne več kot 1 mg/kg plastike
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Ime

DRUGE ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

23547

Polidimetil siloksan
(M > 6800)

Minimalna viskoznost: 100 x 10-6 m2/s
(=100 centistokes ) pri 25oC

25385

Trialilamin

40 mg/kg hidrogela pri razmerju 1 kg živila z največ 1,5 g hidrogela.
Samo za uporabo v hidrogelih, ki niso namenjeni za neposreden stik
z živilom.

38320

4-(2-benzoksazolil)-4'-(5metilmetil-2benzoksazolil)stilben

Ne več kot 0,05 % m/m (razmerje med količino uporabljene snovi in
formulirano količino v materialu)

43680

Klorodifluorometan

Koncentracija klorodifluorometana manjša od 1 mg/kg snovi

PM/REF
št.

Ime

DRUGE ZAHTEVE

(1)

(2)

(3)

47210

Dibutiltiokositrova kislina
polimer

Molekularna enota=(C8H18S3SN2)n (n=1,5-2)

76721

Polidimetil siloksan
(M > 6800)

Minimalna viskoznost: 100 x 10-6 m2/s
(=100 centistokes ) pri 25oC

83595

Reakcijski produkt di-tercbutilfosfonita z bifenilom,
dobljenim z kondenzacijo
2,4-di-terc-butilfenola z
reakcijskim produktom
fosfortriklorida in bifenila
po Friedel-Craftovi reakciji

Sestava:
-4,4'-bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonit], (36-46 %
m/m) (1), CAS=38613-77-3)
-4,3'-bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonit], (17-32 %
m/m (1) , CAS=118421-00-4)
-3,3'-bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonit], (1-5 % m/m
(1)
, CAS=118421-01-5)
-4-bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonit], (11-19 % m/m
(1)
, CAS= 91362-37-7)
-tris (2,4-di-terc-butilfenil)fosfonit], (9-18 % m/m (1), CAS=3157004-4)
-4,4'-bifenilen-0,0-bis(2,4-di-terc-butilfenil)fosfonat]-0,0-bis(2,4-diterc-butilfenil)fosfonit] ( (<5 % m/m, (1)) CAS=112949-97-0)
Druge zahteve
koncentracija fosforja najmanj 5,4% do 5,9%
kislinsko število, največja 10 mg KOH/gram
tališče 85-110 oC

88640

Epoksidirano sojino olje

Oksiran < 8%, jodno število < 6

95859

Voski, rafinirani,
derivatizacija na osnovi
petroleja ali sintetičnih
ogljikovodikov

Izdelek mora ustrezati naslednjim zahtevam:
- vsebnost mineralnih ogljikovodikov z manj kot 25 ogljikovimi
atomi: ne več kot 5 % (m/m)
- viskoznost ne manjša kot 11 x 10-6 m2/s (=11 centistokes) pri
100 oC
- povprečna molska masa ne manj kot 500
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(1)

(2)

(3)

95883

(1)
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Bela mineralna olja,
Izdelek mora ustrezati naslednjim zahtevam:
parafinska derivatizacija na - vsebnost mineralnih ogljikovodikov z manj kot 25 ogljikovimi
osnovi ogljikovodikov
atomi: ne več kot 5 % (m/m)
- viskoznost ne manjša kot 8,5 x 10-6 m2/s (=8,5 centistokes) pri
100 oC
- povprečna molska masa ne manj kot 480

(razmerje med količino uporabljene snovi in formulirano količino v materialu)
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PRILOGA V
SEZNAM A
MEJNE VREDNOSTI
DERIVATE BADGE

SPECIFIČNE

MIGRACIJE

ZA

BADGE

IN

DOLOČENE

1. Vsota migracijskih vrednosti za naslednje snovi:
-

BADGE (=2,2-bis(4-hidroksifenil)propan bis (2,3-epoksipropil)eter),

-

BADGE.H2O,

-

BADGE.HCl,

-

BADGE.2HCl,

-

BADGE.H2O.HCl,

ne sme presegati mejne vrednosti:
1 mg/kg živila in modelne raztopine (vključno z merilno negotovostjo)
1 mg/ 6 dm2 za primere, ki so navedeni v drugem odstavku 13. člena tega pravilnika

2. Migracijski preskusi se izvajajo skladno z določili predpisa o preskušanju migracije sestavin
materialov in izdelkov namenjenih za stik z živili.
V vodnih modelnih raztopinah mora vsota vključevati tudi migracijsko vrednost za BADGE.2H2O,
razen pri materialih in izdelkih, ki so označeni za uporabo le za stik s tistimi živili in /ali pijačami,
za katere je je bilo dokazano, da vsota migracijskih vrednosti za pet snovi navedenih v 1. točki
seznama A ne presega mejnih vrednosti iz 1. točke seznama A te priloge.

SEZNAM B
MEJNE VREDNOSTI
DERIVATE BFDGE

SPECIFIČNE

MIGRACIJE

ZA

1. Vsota migracijskih vrednosti za naslednje snovi:
-

BFDGE (= bis(hidroksifenil)metan bis (2,3-epoksipropil)etri,

-

BFDGE.H2O,

-

BFDGE.HCl,

-

BFDGE.2HCl,

-

BFDGE.H2O.HCl

BFDGE

IN

DOLOČENE
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ki se prištejejo k vsoti migracijskih vrednosti za snovi iz 1. točke seznama A te priloge ne sme
presegati mejne vrednosti:
1 mg/kg živila in modelne raztopine (vključno z merilno negotovostjo)
1 mg/ 6 dm2 za primere, ki so navedeni v 12. členu tega pravilnika

2. Migracijski preskusi se izvajajo skladno s predpisom, ki ureja preskušanje migracije iz
materialov in izdelkov namenjenih za stik z živili.
V vodnih modelnih raztopinah mora vsota vključevati tudi migracijsko vrednost za BFDGE.2H2O,
razen pri materialih in izdelkih, ki so označeni za uporabo le za stik s tistimi živili in /ali pijačami,
za katere je je bilo dokazano, da vsota migracijskih vrednosti za pet snovi iz v 1. točke seznama B,
in migracijskih vrednosti iz 1. točke seznama A te priloge, ne presega mejnih vrednosti iz 1. točke
seznama A te priloge.
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PRILOGA VI
SEZNAM SNOVI, KATERIH UPORABA
REGENERIRANE CELULOZNE FOLIJE

JE

DOVOLJENA

PRI

IZDELAVI

UVOD
Odstotki v seznamu A in B te priloge so izraženi kot utežno razmerje (m/m) in izračunani glede
na količino brezvodne folije iz regenerirane celuloze brez premaza.
Običajna tehnična imena so navedena v oglatih oklepajih.
Uporabljene snovi morajo biti, kar zadeva merila čistosti, dobre tehnične kakovosti.
SEZNAM A
REGENERIRANE CELULOZNE FOLIJE BREZ PREMAZA

IMENA

OMEJITVE

A. REGENERIRANA CELULOZA

Ne manj kakor 72 % (m/m)

B. ADITIVI
1. Mehčala

Skupno ne več kakor 27 % (m/m)

– Bis (2-hidroksietil) eter [= dietilen glikol]–
etandiol [= monoetilen glikol]

Samo za folije, ki bodo prekrite s premazi in nato
uporabljene za živila, ki niso vlažna, tj. ki ne vsebujejo
vode na površini. Skupna količina bis(2- hidroksietil)etra
in etandiola, prisotnega v živilih, ki so bila v stiku s folijo
tega tipa, ne sme presegati 30 mg/kg živila.

– 1,3-butandiol
– Glicerol
– 1,2-propandiol [= 1,2 propilen glikol]
– Polietilen oksid [= polietilen glikol]

Povprečna molska masa med 250 in 1200

– 1,2-polipropilen oksid [= 1,2 polipropilen glikol]

Povprečna molska masa ni večja od 400 in vsebnost
prostega 1,3-propandiola v snovi ni večja kakor 1 %
(m/m)

– Sorbitol
– Tetraetilen glikol
– Trietilen glikol
– Urea
2. DRUGI ADITIVI

Skupno ne več kakor 1 % (m/m)

P r v a s k u p in a

Količina snovi ali skupine snovi v vsaki alinei ne sme
presegati 2 mg/dm2 folije brez premaza
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– Ocetna kislina in njene soli : NH4, Ca, Mg, K in
Na
– Askorbinska kislina in njene soli: NH4, Ca, Mg,
K in Na
– Benzojeva kislina in natrijev benzoat
– Mravljinčna kislina in njene soli: NH4, Ca, Mg,
K in Na
– Linearne maščobne kisline, nasičene ali
nenasičene, s sodim številom C atomov ( od C8
do vključno C20)in tudi dokozanojska in ricinolna
kislina in NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn soli teh
kislin
– Citronska, D- in L- mlečna, maleinska,L-vinska
kislina in njihove Na in K soli
– Sorbinska kislina in njene NH4, Ca, Mg, K in Na
soli
– Amidi linearnih maščobnih kislin, nasičenih ali
nenasičenih, s sodim številom C atomov (od C8 do
vključno C20) in tudi amidi dokozanojske in
ricinolne kisline
– Naravni jedilni škrobi in moke
– Jedilni škrobi in moke, spremenjeni s kemijskim
postopkom
– Amiloza
– Kalcijevi in magnezijevi karbonati in kloridi
– Estri glicerola z linearnimi maščobnimi
kislinami, nasičenimi ali nenasičenimi, s sodim
številom C atomov (od C 8 do vključno C 20)
in/ali z adipinsko, citronsko, 12-hidroksistearinsko
(oksistearin), ricinolno kislino
– Estri polioksietilena (8 do 14 oksietilenskih
skupin) z linearnimi maščobnimi kislinami,
nasičenimi ali nenasičenimi, s sodim številom C
atomov (od C 8 do vključno C20)
– Estri sorbitola z linearnimi maščobnimi
kislinami, nasičenimi ali nenasičenimi, s sodim
številom C atomov (od C 8 do vključno C 20)
– Mono- in/ali diestri stearinske kisline z
etandiolom in/ali bis(2-hidroksietil) etrom in/ali
trietilen glikolom
– Oksidi in hidroksidi aluminija, kalcija,
magnezija, silicija in silikati ter hidratirani silikati
aluminija, kalcija, magnezija in kalija
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IMENA

OMEJITVE

– Polietilen oksid [= polietilen glikol]

Povprečna molska masa med 1200 in 4000

– Natrijev propionat
D r u g a s k u p in a

Skupna količina snovi ne sme presegati 1 mg/dm2 folije
brez premaza in količina snovi ali skupine snovi v vsaki
alinei ne sme presegati 0,2 mg/dm2 folije brez premaza
(ali manj, kjer je tako določeno)

– Natrijev alkil (C8 do C18) benzen sulfonat
– Natrijev izopropilnaftalen sulfonat
– Natrijev alkil (C8C18) sulfat
– Natrijev alkil (C8-C18) sulfonat
– Natrijev dioktilsulfosukcinat
–Distearat dihidroksietil dietilen triamin
monoacetata

Ne več kakor 0,05 mg/dm2 folije brez premaza

– Amonijev, magnezijev in kalijev lavril sulfat
– N,N'-distearoil diaminoetan, N,N'-di-palmitoil
diaminoetan in N,N'-dioleoil diaminoetan
– 2-heptadecil–4,4-bis(metilen-stearat) oksazolin
– Polietilen-aminostearamidetilsulfat

Ne več kakor 0,1 mg/dm2 folije brez premaza

T r e tj a s k u p in a – s r e d s tv a z a u tr j e v a n j e

Supna količina snovi ne sme presegati 1 mg/dm2
neprevlečene folije

– Kondenzacijski produkt nemodificiranega
melamin-formaldehida ali melamin-formaldehida
modificiranega z eno ali več naslednjimi
spojinami: butanolom, dietilentriaminom,
etanolom, trietilentetraminom,
tetraetilenpentaminom, tri-(2- hidroksietil)
aminom, 3,3'-diaminodipropilaminom, 4,4'diaminodibutilaminom

Vsebnost prostega formaldehida ne sme biti večja od 0,5
mg/dm2 folije brez premaza

– Kondenzacijski produkt melamin-ureaformaldehida, ki je modificiran s tris-(2hidroksietil)aminom

Vsebnost prostega formaldehidane sme biti večja od 0,5
mg/dm2 folije brez premazaVsebnost prostega melamina
ne sme biti večja od 0,3 mg/dm2 folije brez premaza

– Zamreženi kationski polialkilenamini:
(a) poliamid-epiklorhidrinska smola na osnovi
diaminopropilmetilamina in epiklorhidrina
(b) poliamid-epiklorhidrinska smola na osnovi
epiklorhidrina, adipinske kisline, kaprolaktama,
dietilentriamina in/ali etilendiamina

Vsebnost prostega melamina ne sme biti večja od 0,3
mg/dm2 folije brez premaza
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OMEJITVE

(c) poliamid-epiklorhidrinska smola na osnovi
adipinske kisline, dietilentriamina in
epiklorhidrina ali mešanice epiklorhidrina in
amoniaka
(d) poliamid-poliamin-epiklorhidrinska smola na
osnovi epiklorhidrina, dimetil adipata in
dietilentriamina
(e) poliamid-poliamin-epiklorhidrinska smola na
osnovi epiklorhidrina, adipamida in
diaminopropilmetilamina
– Polietilenamini in polietilenimini

Ne več kakor 0,75 mg/dm2 folije brez premaza

– Kondenzacijski produkt nemodificiranega ureaformaldehida ali urea-formaldehida
modificiranega z enim ali več naslednjimi
spojinami:

Vsebnost prostega formaldehida ne več od 0,5 mg/dm2
folije brez premaza

aminometilsulfonsko kislino, sulfanilno kislino,
butanolom, diaminobutanom,
diaminodietilaminom, diaminodipropilaminom,
diaminopropanom, dietilentriaminom, etanolom,
gvanidinom, metanolom, tetraetilenpentaminom,
trietilentetraminom, natrijev sulfitom
Č e tr ta s k u p in a
– Proizvodi, kinastanejo z reakcijo aminov jedilnih
olj s polietilen oksidom
– Monoetanolamin lavril sulfat

Skupna količina snovi ne sme presegati 0,01 mg/dm2
folije brez premaza
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PRILOGA VI
SEZNAM B
REGENERIRANE CELULOZNE FOLIJE S PREMAZOM

IMENA

OMEJITVE

A. REGENERIRANA CELULOZA

Glej del A

B. ADITIVI

Glej del A

C. PREMAZ

Ne več kakor 50 mg premaza /dm2 folije na tisti strani, ki
je v stiku z živili

1. Polimeri

Skupna količina snovi ne sme presegati 50 mg/dm2
prevleke na tisti strani, ki je v stiku z živili

– Etil, hidroksietil, hidroksipropil in metil etri
celuloze
– Celulozni nitrat

Ne več kakor 20 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v
stiku z živili; vsebnost dušika v celuloznem nitratu med
10,8 % in 12,2 % (m/m)

– Polimeri, kopolimeri in njihove mešanice
izdelani iz naslednjih monomerov:
vinil acetali, ki izhajajo iz nasičenih aldehidov (C1
do C6)

V skladu z določili tega pravilnika

vinil acetat
alkil (C1 do C4) vinil etri
akrilna, krotonska, itakonska, maleinska,
metakrilna kislina in njihovi estri
butadien
stiren
metilstiren
viniliden klorid
akrilonitril
metakrilonitril
etilen, propilen, 1- in 2-butilen
vinil klorid

V skladu z določili 16. člena tega pravilnika.

2. Smole

Skupna količina snovi ne sme presegati 12,5 mg/dm2
premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili, in izključno
za izdelavo folij iz regenerirane celuloze s premazi na
osnovi celuloznega nitrata ali kopolimera vinil klorida in
vinil acetat

– Kazein
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– Kolofonija in/ali produkti njene polimerizacije,
hidrogeniranja ali disproporcionacije ter njihovi
estri z metil, etil ali C2 do C6 polivalentnimi
alkoholi ali mešanicami teh alkoholov
– Kolofonija in/ali produkti njene polimerizacije,
hidrogeniranja ali disproporcionacije,
kondenzirani z akrilno, maleinsko, citronsko,
fumarno in/ali ftalno kislino in/ali 2,2 bis(4hidroksifenil) propan formaldehidom in zaestreni z
metil, etil ali C2 do C6 polivalentnimi alkoholi ali
mešanicami teh alkoholov
– Estri, ki izhajajo iz iz bis(2-hidroksietil) etra z
adicijskimi produkti betapinena in/ali dipentena
in/ali diterpena ter anhidrida maleinske kisline
– Jedilna želatina
– Ricinusovo olje in njegovi produkti
dehidracijeali hidrogeniranja in kondenzacijeski
produkti s poliglicerolom, adipinsko, citronsko,
maleinsko, ftalno in sebacinsko kislino
- Naravna guma [= damar]
– Poli-beta-pinen [= terpenske smole]
– Urea-formaldehidne smole (glej sredstva za
utrjevanje)
3. MEHČALA

Skupna količina snovi ne sme presegati 6 mg/dm2
premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili

– Acetil tributil citrat
– Acetil tri(2-etilheksil) citrat
– Di-izobutil adipat
– Di-n-butil adipat
– Di-n-heksil azelat
– Butilbenzil ftalat

Ne več kakor 2,0 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v
stiku z živili

– Di-n-butil ftalat

Ne več kakor 3,0 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v
stiku z živili

– Dicikloheksil ftalat

Ne več kakor 4,0 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v
stiku z živili

– 2-etilheksil difenil fosfat

Ne več kakor 2,5 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v
stiku z živili
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– Gliceril monoacetat [= monoacetin]
– Gliceril diacetat [= diacetin]
– Gliceril triacetat [= triacetin]
– Di-butil sebacat
– Di(2-etilheksil) sebacat [= dioktilsebacat]
– Di-n-butil tartrat (Vinska kislina, di-n-butil
ester)
– Di-izobutil tartrat (Vinska kislina, di-izobutil
ester)
4. DRUGI ADITIVI

Skupna količina snovi ne sme presegati 6 mg/dm2 pri
foliji iz regenerirane celuloze brez premaza, vključujoč
premaz na tisti strani, ki je v stiku z živili

4.1. ADITIVI, NAŠTETI V PRVEM DELU

Enake omejitve kot v prvem delu (količine v mg/dm2
nanašajo na folijo iz regenerirane celuloze brez premaza,
vključujoč premaz na tisti strani, ki je v stiku z živili)

4.2. POSEBNI ADITIVI ZA PREMAZE:

Količina snovi ali skupine snovi v vsaki alinei ne sme
presegati
2 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili (ali
manj, kjer je tako določeno)

4.1. ADITIVI, NAŠTETI V PRVEM DELU

Enake omejitve kot v prvem delu (količine v mg/dm2
nanašajo na folijo iz regenerirane celuloze brez premaza,
vključujoč premaz na tisti strani, ki je v stiku z živili)

4.2. POSEBNI ADITIVI ZA PREMAZE

Količina snovi ali skupine snovi v vsaki alinei ne sme
presegati
2 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili (ali
manj, kjer je tako določeno)

4.1. ADITIVI, NAŠTETI V PRVEM DELU

Enake omejitve kot v prvem delu (količine v mg/dm2
nanašajo na folijo iz regenerirane celuloze brez premaza,
vključujoč premaz na tisti strani, ki je v stiku z živili)

4.2. POSEBNI ADITIVI ZA PREMAZE

Količina snovi ali skupine snovi v vsaki alinei ne sme
presegati
2 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili (ali
manj, kjer je tako določeno)

– 1-heksadekanol in 1-oktadekanol
– Estri linearnih maščobnih kislin, nasičenih ali
nenasičenih, s sodim številom C atomov( od C8 do
vključno C20)in ricinolne kisline z etil, butil, amil
in oleil linearnimi alkoholi
– Montanski voski, ki vsebujejo prečiščene
montanskih kisline (C26 do C32) in/ali njihove estre
z etandiolom in/ali 1,3 butandiolom in/ali njihove
kalcijeve in kalijeve soli
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OMEJITVE

– Vosek karnauba
– Čebelji vosek
– Vosek espart
– Vosek rastlin iz družine mlečkovk (Candellia)
– Dimetilpolisiloksan

Ne več kakor 1 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v
stiku z živili

– Epoksidirano sojino olje (vsebnost oksirana 6 do
8 %)
– Prečiščen parafin in mikrokristalinični voski
– Pentaeritritol tetrastearat
– Mono in bis(oktadecildietilenoksid)-fosfati

Ne več kakor 0,2 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v
stiku z živili

– Alifatske kisline (C8 do C20), zaestrene z monoali di-(2-hidroksietil)aminom
– 2- and 3-terc.butil-4-hidroksianizol
[=butilhidroksianizol – BHA]

Ne več kakor 0,06 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v
stiku z živili

– 2,6-di-tert.butil-4-metilfenol [= butil.
hidroksitoluen – BHT]

Ne več kakor 0,06 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v
stiku z živili

– Di-n-oktilkositer-bis(2-etilheksil) maleat

Ne več kakor 0,06 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v
stiku z živili

5. TOPILA

Skupna količina snovi ne sme presegati 0,6 mg/dm2
premaza na tisti strani, ki je v stiku z živili

– Butil acetat
– Etil acetat
– Izobutil acetat
– Izopropil acetat
– Propil acetat
– Aceton
– 1-butanol
– Etanol
– 2-butanol
– 2-propanol
– 1-propanol
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– Cikloheksan
– Etilenglikol monobutil eter
– Etilenglikol monobutil eter acetat
– Etilenglikol monoetil eter
– Etilenglikol monoetil eter acetat
– Etilenglikol monometil eter

– Etilenglikol monobutil eter acetat
– Metil etil keton
– Metil izobutil keton
– Tetrahidrofuran
– Toluen

Ne več kakor 0,06 mg/dm2 premaza na tisti strani, ki je v
stiku z živili

PRILOGA VII
SIMBOL, KI LAHKO SPREMLJA MATERIALE IN IZDELKE NAMENJENE ZA STIK Z
ŽIVILI
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Pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščih

Na podlagi devetega odstavka 48. člena in 28. člena
zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč
(Uradni list SRS, št. 25/76 in 29/86) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o uporabi lovskih psov v loviščih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje za pravilno uporabo lovskih
psov čiste pasme v loviščih, pri posameznih oblikah lova,
obveznosti upravljalca lovišča in skrb za pospeševanje lovske kinologije.
2. člen
(temeljna izhodišča in nosilci)
(1) Psi, namenjeni za delo v lovišču, morajo svojo uporabnost za določene oblike lova dokazati na veljavnih preizkušnjah naravnih zasnov, uspeh pa mora biti zabeležen v
rodovniku in v evidencah preizkušenih psov.
(2) Šolan lovski pes je najnujnejše osnovno sredstvo za
opravljanje gojitvenih in lovskih opravil.
3. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Brakada je način lova, pri katerem sodelujejo najmanj trije lovci z več kot dvema lovskima psoma goničema,
ki divjad dvigata in ji glasno sledita.
2. Gonič ali brak je lovski pes, ki divjad poišče, jo
dvigne in jo dalj časa glasno zasleduje.
3. Jamar je lovski pes, ki se uporablja za iskanje, izgon
divjadi iz jam in rovov.
4. Krvoslednik ali barvar je lovski pes, ki se uporablja
za izsleditev ranjene divjadi.
5. Lovska kinologija je dejavnost, ki se ukvarja z vzrejo,
vzgojo in šolanjem lovskih psov, z izobraževanjem lastnikov,
vodenjem evidenc in izdelavo programov dela.
6. Lovski pes je čistokrvni pasemski pes iz skupine
goničev, jamarjev, krvosledcev, šarivcev, ptičarjev in prinašalcev, ki se uporablja pri brakadi, pogonu, sledenju ranjene divjadi, jamarjenju in prinašanju divjadi iz vode in ki je
lovsko uporabnost dokazal s preizkušnjo naravnih zasnov in
opravljanjem nalog v lovski praksi.
7. Pogon je način lova, kjer se več gonjačev z največ
tremi psi v vrsti drug ob drugem glasno pomika preko površine, tako da poženejo divjad proti vrsti strelcev na stojiščih.
8. Preizkušen lovski pes je tisti, ki je uporabnost za lov
dokazal s preizkušnjo naravnih zasnov in z uspešnim opravljanjem nalog v lovski praksi.
9. Prinašalec (retriver) je lovski pes, ki divjad prinaša iz
razgibanega terena in predvsem iz vode.
10. Pritisk je način lova, pri katerem se največ trije
gonjači tiho premikajo po stanišču divjadi, da bi jo dvignili in
usmerili proti lovcem – strelcem.
11. Ptičar je lovski pes, ki divjad poišče in s stojo v
pozor nakaže kje divjad leži ter uplenjeno divjad prinese.
12. Skupinski lov so vsi načini lova, ki se ga udeležijo
najmanj trije lovci.
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13. Šarivec je lovski pes, ki divjad išče v gosti podrasti,
jo dvigne in glasno zasleduje na kratki razdalji.
II. UPORABA PSOV PRI POSAMEZNIH
OBLIKAH LOVA
4. člen
(uporaba psov pri posameznih oblikah lova)
(1) Za delo v lovišču se sme uporabljati le preizkušenega lovskega psa.
(2) Za iskanje (sledenje) obstreljene velike parkljaste
divjadi se lahko uporabi pse vseh lovskih pasemskih skupin,
ki so opravili preizkušnjo v delu po umetnem krvnem sledu.
Za iskanje obstreljenih medvedov se lahko uporabi izključno
le tiste pse, pri katerih so, poleg dela po krvnem sledu,
preverjene tudi njihove vedenjske lastnosti na sledu medveda. Če lovske organizacije nimajo psov in vodnikov, usposobljenih za delo po krvnem sledu, morajo za iskanje obstreljene divjadi najeti priznane vodnike krvosledcev v okviru
mreže iskalcev obstreljene divjadi. Seznam aktivnih vodnikov, razporejenih po lovsko gojitvenih območjih, se pred
pričetkom vsake lovske sezone objavi v glasilu Lovec.
(3) Vsaka oblika individualnega ali skupnega lova na
malo divjad se lahko izvaja le ob prisotnosti šolanega lovskega psa, ki je opravil ustrezno preizkušnjo in sicer:
a) Za lov v gozdu (gozdno delo) se uporablja:
goniče, brak-jazbečarje in jamarje, ki so uspešno
opravili preizkušnjo naravnih zasnov (PNZ) za svojo pasemsko skupino;
ptičarje, ki so opravili vsestransko uporabnostno preizkušnjo za ptičarje (VUP);
šarivce, ki so opravili uporabnostno preizkušnjo za
šarivce;
prinašalce (retrieverje), ki so opravili najmanj lovsko
preizkušnjo za prinašalce.
b) Za vse vrste lovov na malo poljsko divjad se uporablja:
ptičarje, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JVP) ali poljsko preizkušnjo (PP) ali širšo poljsko
preizkušnjo (ŠPP) ali vsestransko uporabnostno preizkušnjo
(VUP);
šarivce, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JZP) ali uporabnostno preizkušnjo;
jamarje, ki so opravili najmanj uporabnostno preizkušnjo za pse jamarje;
prinašalce (retrieverje), ki so opravili najmanj lovsko
preizkušnjo za retrieverje.
c) Za vse vrste lova na vodno divjad se uporablja:
ptičarje, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JVP), širšo poljsko preizkušnjo (ŠPP) ali vsestransko
uporabnostno preizkušnjo (VUP);
šarivce, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JVP) ali vsestransko uporabnostno preizkušnjo
(VUP);
jamarje, ki so opravili najmanj uporabnostno preizkušnjo ali vsestransko uporabnostno preizkušnjo (VUP) za pse
jamarje;
prinašalce (retrieverje), ki so opravili najmanj lovsko
preizkušnjo v prinašanju za retrieverje, lovsko vsestransko
uporabnostno preizkušnjo (VUP) ali specialno lovsko preizkušnjo za retrieverje.
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III. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA LOVIŠČA

VI. NADZOR

5. člen
(obveznosti upravljalca lovišča)
(1) Vsak upravljalec lovišča je dolžan skrbeti za zadostno število čistopasemskih, šolanih in lovsko uporabnih
psov, ki so usposobljeni za lov na tisto divjad, ki živi v
lovišču.
(2) Za šolanje mladih psov mora lovska organizacija
nameniti vsaj del lovišča bogatega z divjadjo. Šolanje in
prosto gibanje psov v lovišču v času poleganja mladičev pri
divjadi nista dovoljena.
(3) Upravljavec lovišča mora poskrbeti, da se po vsakem strelu na veliko parkljasto divjad ali medveda, ki ni
padel v ognju, opravi pravilen in temeljit kontrolni pregled
nastrela. Pri tem se mora v vseh primerih uporabiti izšolanega in preizkušenega psa za delo po krvnem sledu.
(4) Na vsakih 1.000 ha lovišča za malo divjad mora
upravljavec lovišča imeti najmanj enega psa, usposobljenega za takšen lov, oziroma mora v skupini več lovcev na
skupinskem lovu zagotoviti najmanj enega psa, ki izpolnjuje pogoje, navedene v tretjem odstavku 4. člena tega pravilnika.
(5) Če se v lovišču stalno ali občasno pojavlja vodna
divjad in jo lovci tudi lovijo, mora upravljavec lovišča imeti
zadostno število psov, ki ustrezajo zahtevam za lov na vodno
divjad.
(6) Vodniki šolanih lovskih psov so praviloma poklicni
ali pooblaščeni lovski čuvaji. Upravljavec lovišča lahko lovsko-čuvajsko službo zaupa predvsem vodnikom lovskih psov.

8. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja lovska
inšpekcija.

IV. PROGRAM ŠOLANJA, PREIZKUŠNJE NARAVNIH
ZASNOV, TEKME PO POSAMEZNIH SKUPINAH
6. člen
(program šolanja, preizkušnje naravnih zasnov, tekem
po pasemskih skupinah)
(1) Program obsega razpored šolanj, termine preizkušenj naravnih zasnov in lokalnih tekem po pasemskih skupinah za vsako lovsko gojitveno območje ter posebej razpored državnih tekem po pasemskih skupinah.
(2) Program pripravijo strokovne komisije pri Kinološki
zvezi Slovenije po pasemskih skupinah.
(3) Program sprejme in potrdi skupščina kinologov lovcev.
(4) Strokovne komisije vodijo evidence psov z opravljeno preizkušnjo po pasemskih skupinah.
V. SKRB ZA POSPEŠEVANJE LOVSKE
KINOLOGIJE
7. člen
(skrb za pospeševanje lovske kinologije)
(1) Dejavnost lovske kinologije se financira iz sredstev
pridobljenih iz lovišča, zato mora lovska organizacija stroške, ki so povezani s stroški pospeševanja lovske kinologije, všteti v stroške lovišča.
(2) Način in višino poravnavanja stroškov za šolanje in
uporabo lovskega psa določi upravljavec lovišča.
(3) Vodniki lovsko uporabnih psov so oproščeni nekaterih fizičnih del v lovišču.

VII. KONČNA DOLOČBA
9. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2002-2311-0184
Ljubljana, dne 7. novembra 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

4898.

Odločba o priznanju enakovrednosti
semenskega materiala kmetijskih rastlin,
pridelanega v tujini

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št.
58/02) izdaja direktorica Uprave Republike Slovenije za
varstvo rastlin in semenarstvo

ODLOČBO
o priznanju enakovrednosti semenskega
materiala kmetijskih rastlin, pridelanega
v tujini
1
Etikete oziroma dokazila, ki izkazujejo, da je semenski
material kmetijskih rastlin, pridelan v tuji državi, enakovreden semenskemu materialu kmetijskih rastlin, pridelanemu
v Republiki Sloveniji, so:
1. za uradno potrjeno seme žit, krmnih rastlin, pese,
oljnic in predivnic ter zelenjadnic:
a) certifikat oziroma etikete, ki jih v skladu s shemami
Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)
za potrjevanje sortnosti oziroma kontrole semena v mednarodnem prometu (v nadaljnjem besedilu: OECD certifikat
oziroma OECD etikete), izdajajo uradni organi, ki so pooblaščeni za potrjevanje in za izdajo OECD certifikatov oziroma
OECD etiket in so navedeni v prilogi 1 te odločbe, ki je njen
sestavni del, skupaj z oranžnim ali zelenim certifikatom Mednarodnega združenja za testiranje semena (International Seed Testing Association, ISTA) za partije semena (v nadaljnjem besedilu: ISTA mednarodni oranžni ali zeleni certifikat), ki ga za uradno potrjeno seme žit, krmnih rastlin, pese,
oljnic in predivnic ter zelenjadnic izdajo v skladu z ISTA
pravili in na ISTA obrazcu laboratoriji, ki so akreditirani s
strani ISTA za izdajo ISTA mednarodnih certifikatov za partije
semena in so navedeni v prilogi 2 te odločbe, ki je njen
sestavni del, ali
b) uradne etikete, ki jih v skladu s predpisi Evropske
unije, ki urejajo trženje semena žit, krmnih rastlin, pese,
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oljnic in predivnic ter zelenjadnic, izda uradni organ za potrjevanje v eni od držav članic Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: uradne EC etikete);
2. za drugo seme zelenjadnic:
a) ISTA mednarodni oranžni ali zeleni certifikat za partije semena skupaj z izjavo o sortnosti, ali
b) etikete, ki jih za seme zelenjadnic kategorije standardno seme v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo
trženje semena zelenjadnic, izda dobavitelj v eni od držav
članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EC etikete);
3. za uradno potrjen semenski krompir ter za uradno
potrjen semenski material sadnih rastlin in vinske trte: uradne EC etikete, ki jih v skladu s predpisi Evropske unije, ki
urejajo trženje semenskega krompirja, razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin ter materiala za vegetativno
razmnoževanje vinske trte izda uradni organ za potrjevanje v
eni od držav članic Evropske unije;
4. za semenski material okrasnih rastlin, za semenski
material sadnih rastlin, razen uradno potrjenega semenskega materiala iz prejšnje točke, ter za sadike in drug semenski material zelenjadnic, razen semena: EC etikete, ki jih v
skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo trženje razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin, razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin ter razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, izda dobavitelj v eni
od držav članic Evropske unije.
2
Za semenski material kmetijskih rastlin, ki je označen z
etiketami oziroma ga spremljajo dokazila iz prejšnje točke,
se šteje, da izpolnjuje zahteve za trženje v skladu s predpisi,
ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin.
Ne glede na prejšnji odstavek se za semenski material
kmetijskih rastlin iz seznama 5. B v skladu s predpisi, ki
urejajo zdravstveno varstvo rastlin, šteje, da izpolnjuje zahteve za trženje iz prejšnjega odstavka le, če ga pri uvozu
spremlja fitosanitarno spričevalo v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
3
Ta odločba velja najpozneje do pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
4
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-08-160/2002
Ljubljana, dne 7. novembra 2002.
Direktorica
Uprave Republike Slovenije
za varstvo rastlin in semenarstvo
mag. Katarina Groznik l. r.
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BANKA SLOVENIJE
4899. Sklep o obračunu in plačilu obresti pri poslih
Banke Slovenije

Na podlagi 1. točke 11. člena, 2. točke drugega odstavka 15. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja
Svet Banke Slovenije

SKLEP
o obračunu in plačilu obresti pri poslih
Banke Slovenije
1. Banka Slovenije obračunava obresti pri poslih, ki jih
izvaja z namenom doseganja ciljev, opredeljenih v zakonu o
Banki Slovenije.
2. Način in roki obračuna ter plačila obresti pri poslih
Banke Slovenije so določeni z navodilom guvernerja, kadar drug predpis Banke Slovenije ali pogodba ne določa
drugače.
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3. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep
o aktivnih in pasivnih obrestnih merah Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 44/92, 38/94, 78/98 in 50/01).
4. Ta sklep začne veljati 1. 12. 2002.
Ljubljana, dne 12. novembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

4900. Sklep o dajanju posebnih likvidnostnih posojil
s sodelovanjem bank

Na podlagi 3. točke 11. člena, 20. člena in prvega
odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o dajanju posebnih likvidnostnih posojil
s sodelovanjem bank
1. Banka Slovenije odobri posebno likvidnostno posojilo s sodelovanjem bank (v nadaljevanju: posebno posojilo) proti zastavi vrednostnih papirjev, ki sta jih izdali Republika Slovenija ali Banka Slovenije, banki, dajalki likvidnostnega posojila (v nadaljevanju: sodelujoča banka), ki iz
tako dobljenih sredstev proti zastavi prvovrstnih papirjev ali
odstopu prvovrstne terjatve v zavarovanje, odobri likvidnostno posojilo v enakem znesku, banki prejemnici likvidnostnega posojila.
V skladu s 130. in 137. členom zakona o bančništvu (v
nadaljevanju: ZBan) lahko Banka Slovenije izda odločbo o
izredni upravi banki prejemnici likvidnostnega posojila. V
skladu s 138. členom ZBan lahko Banka Slovenije imenuje
izredne upravitelje izmed delavcev sodelujoče banke.
2. Banka Slovenije pozove vsakokrat, ko zahteva sodelovanje pri dajanju likvidnostnih posojil, vse sodelujoče banke, podpisnice pogodbe iz 10. točke tega sklepa, da se
izjasnijo o načinu sodelovanja v ponudbi:
– s svojimi sorazmernimi prostimi deleži v okviru zneska odprte ponudbe (sodelovanje bančnega sindikata,
način 1),
– s celotnim svojim prostim zneskom v okviru odprte
ponudbe (sodelovanje ene banke, način 2).
Sodelujoče banke so svojo odločitev dolžne javiti Banki Slovenije najkasneje naslednji delovni dan po prejemu
poziva.
3. Sodelujoče banke so zavezane k sodelovanju na
prvi poziv Banke Slovenije brezpogojno, s podpisom pogodbe iz 10. točke tega sklepa.
V primeru, da pri pozivu Banke Slovenije obstojajo
ponudbe bank za način 2, o izbiri načina sodelovanja odloči
Banka Slovenije.
Kadar obstoja več ponudb za način 2, ter se Banka
Slovenije odloči za ta način sodelovanja bank v ponudbi,
Banka Slovenije opravi izbor med temi ponudbami tako, da
izbere ponudbo tiste sodelujoče banke, ki po pozivu Banke
Slovenije pristane na največje znižanje razlike v obrestni
meri med posebnim posojilom in likvidnostnim posojilom iz
7. točke tega sklepa.
Če ni mogoče opraviti izbora tudi po pozivu sodelujočim bankam na znižanje razlike v obrestni meri, opravi Banka Slovenije izbor z žrebom.
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4. Pri vsakem pozivu Banka Slovenije obvesti sodelujoče banke podpisnice pogodbe iz 10. točke tega sklepa:
– o celotnem znesku likvidnostnega posojila,
– o obdobju za katerega se likvidnostno posojilo
odobri,
– o portfelju terjatev, razpoložljivih za zavarovanje za
znesek likvidnostnega posojila,
– o banki (bankah) prejemnici (prejemnicah) likvidnostnega posojila.
5. Pravna opravila v zvezi z morebitno izterjavo v zavarovanje odstopljenih terjatev banke prejemnice likvidnostnega posojila prevzame, v primeru sodelovanja bančnega sindikata, sodelujoča banka z največjim deležem v znesku likvidnostnega posojila banki prejemnici.
V primeru, da ob sodelovanju bančnega sindikata v
znesku likvidnostnega posojila banki prejemnici likvidnostnega posojila sodeluje več sodelujočih bank z enakim deležem
in med njimi ni mogoče doseči soglasja o pooblastilu za
opravljanje pravnih opravil pri morebitnih izterjavah odstopljenih terjatev banke prejemnice likvidnostnega posojila, o
izbiri sodelujoče banke, ki se pooblasti za opravljanje pravnih opravil pri morebitni izterjavi odstopljenih terjatev, odloči
Banka Slovenije z žrebom.
6. Pri vsakem pozivu Banka Slovenije odobri posebno
posojilo sodelujoči banki na podlagi odprte ponudbe, ki jo
sodelujoča banka sprejme za dobo do enega leta.
7. Razlika med obrestno mero za posebno posojilo pri
Banki Slovenije, odobreno sodelujoči banki in obrestno mero, ki jo sodelujoče banke dajalke likvidnostnega posojila
zaračunavajo banki (bankam) prejemnici likvidnostnega posojila za likvidnostno posojilo je lahko 2 odstotni točki letno.
8. Banka Slovenije bo plačala sodelujoči banki dajalcu
likvidnostnega posojila za čas in znesek pripravljenosti, skladno z roki zapadlosti določenimi s pogodbo iz 10. točke
tega sklepa, povračilo stroškov za pripravljenost v višini 1,5%
na letni ravni.
9. Likvidnostno posojilo, ki ga sodelujoče banke v
času pripravljenosti odobravajo banki (bankam) prejemnici
likvidnostnega posojila (koristnicam), znaša največ 75% izbranega prvovrstnega portfelja banke prejemnice likvidnostnega posojila, izročenega v zavarovanje. Banka prejemnica likvidnostnega posojila mora skrbeti, da se razmerje med
celotnim prejetim likvidnostnim posojilom in vrednostjo zastavljenih vrednostnih papirjev ali odstopljenih terjatev v zavarovanje ves čas trajanja posojila ne poveča nad 75%.
10. Vsa razmerja med Banko Slovenije in sodelujočo
banko, ki niso določena s tem sklepom, se uredijo s pogodbo med Banko Slovenije in sodelujočo banko.
Vsebino pogodbe iz predhodnega odstavka te točke
tega sklepa določi v skladu z opredelitvami in stališči Sveta
Banke Slovenije guverner Banke Slovenije.
11. Direktor ali uprava banke prejemnice likvidnostnega posojila se Banki Slovenije s pismom o nameri zaveže k
določenim aktivnostim v zvezi z uporabo tega posojila.
Banka Slovenije lahko proti banki prejemnici likvidnostnega posojila ukrepa v skladu s 133. členom ZBan.
12. Kolikor bo Banka Slovenije ugotovila, da so pasivne obrestne mere, ki jih banka prejemnica posojila ali sodelujoča banka priznava svojim komitentom, znatno višje od
obrestnih mer ostalih bank, lahko ukrepa v smeri odprave
prevelikih odstopanj od splošnega nivoja obrestnih mer. Če
bo ugotovljeno odstopanje pri sodelujoči banki in ga sodelujoča banka po opozorilu Banke Slovenije ne bo odpravila,
sodelujoča banka ne bo upravičena do povračila stroškov za
pripravljenost iz 8. točke tega sklepa. Če bo odstopanje
ugotovljeno pri prejemnici likvidnostnega posojila, ji bo odobreno posojilo po višji obrestni meri.
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13. Navodila za izvrševanje tega sklepa predpisuje v
primeru potrebe guverner Banke Slovenije.
14. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem
bank (Uradni list RS, št. 25/97, 37/98, 31/99 in 38/01).
15. Ta sklep začne veljati 1. 12. 2002.
Ljubljana, dne 12. novembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

4901. Sklep o pošiljanju določenih podatkov bank
in hranilnic

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic
1. Sklep določa, katera poročila pošiljajo obvezniki
Banki Slovenije, kdo so obvezniki za poročanje, vsebino
poročil in frekvenco poročanja.
I. POROČILO O DNEVNI LIKVIDNOSTI BANK

Št.
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Banka mora zagotoviti, da so podatki, ki jih sporoča,
pravilni, in da jih sporoča v predpisanih rokih.
7. Guverner z navodilom določi vsebino poročila, obrazec, način in roke poročanja.
IV. POROČILO O DEKLARIRANIH AKTIVNIH IN PASIVNIH
OBRESTNIH MERAH BANK IN HRANILNIC
8. Obvezniki za pošiljanje poročila o deklariranih aktivnih in pasivnih obrestnih merah bank in hranilnic so banke in
hranilnice, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev.
Poročilo vsebuje podatke o nekaterih najnižjih in najvišjih deklariranih aktivnih in pasivnih obrestnih merah, ki jih
uporablja banka oziroma hranilnica.
Banka oziroma hranilnica pošilja podatke Banki Slovenije vsak mesec za tekoči mesec.
9. Guverner z navodilom določi vsebino poročila, obrazec, način in roke poročanja.
V. KONČNI DOLOČBI
10. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o pošiljanju določenih dnevnih podatkov bank (Uradni
list RS, št. 14/93).
11. Ta sklep začne veljati 1. 12. 2002.
Ljubljana, dne 12. novembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

2. Obvezniki za pošiljanje poročila o dnevni likvidnosti
bank so banke, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev.
Poročilo o dnevni likvidnosti bank vsebuje določene
podatke, potrebne za spremljanje dnevne likvidnosti banke
in določene druge podatke, ki se nanašajo na njeno poslovanje.
Banka mora zagotoviti, da so podatki, ki jih sporoča,
dejansko knjigovodsko stanje na določen dan in da jih sporoča v predpisanih rokih.
Banka pošilja Banki Slovenije poročilo o dnevni likvidnosti bank vsak delovni dan za vse dneve v mesecu.
3. Guverner z navodilom določi vsebino poročila, obrazec, način in roke poročanja.

Na podlagi 3. točke 11. člena, drugega odstavka
18. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet
Banke Slovenije

II. DESETDNEVNO POROČILO O KNJIGOVODSKEM
STANJU RAČUNOV BANK

1. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep
o načinu določanja reeskontnih kvot (Uradni list RS, št.
18/91, 30/91, 32/91 in 33/92).
2. Ta sklep začne veljati 1. 12. 2002.

4. Obvezniki za pošiljanje desetdnevnega poročila o
knjigovodskem stanju računov bank so banke, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev.
Desetdnevno poročilo vsebuje določene podatke o knjigovodskem stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev
bank.
Banka predloži Banki Slovenije desetdnevno poročilo
za stanja na 10. dan, 20. dan in zadnji dan v mesecu.
5. Guverner z navodilom določi vsebino poročila, obrazec, način in roke poročanja.

4902. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o
načinu določanja reeskontnih kvot

SKLEP
o prenehanju veljavnosti sklepa o načinu
določanja reeskontnih kvot

Ljubljana, dne 12. novembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

III. POROČILO O MEDBANČNIH DEPOZITIH

4903. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o

6. Obvezniki za pošiljanje poročila o medbančnih depozitih so banke, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za
opravljanje bančnih storitev.
Poročilo o medbančnih depozitih vsebuje podatke o
danih in prejetih medbančnih tolarskih depozitih.

Na podlagi 3. točke 11. člena, drugega odstavka
18. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet
Banke Slovenije

dajanju reeskontnih kreditov

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o prenehanju veljavnosti sklepa o dajanju
reeskontnih kreditov

4906. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o

1. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep
o dajanju reeskontnih kreditov (Uradni list RS, št. 18/91 in
33/92).
2. Ta sklep začne veljati 1. 12. 2002.

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije

Ljubljana, dne 12. novembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

4904. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o
kratkoročnih posojilih bankam

pošiljanju podatkov o knjigovodskem stanju
računov bank

SKLEP
o prenehanju veljavnosti sklepa o pošiljanju
podatkov o knjigovodskem stanju računov bank
1. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep
o pošiljanju podatkov o knjigovodskem stanju računov bank
(Uradni list RS, št. 21/91, 10/92 in 77/94).
2. Ta sklep začne veljati 1. 12. 2002.
Ljubljana, dne 12. novembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

Na podlagi 3. točke 11. člena, drugega odstavka
18. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o prenehanju veljavnosti sklepa o kratkoročnih
posojilih bankam

4907. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o

1. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep
o kratkoročnih posojilih bankam (Uradni list RS, št. 67/94,
50/95, 70/96 in 53/00).
2. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.

Na podlagi drugega odstavka 17. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije

Ljubljana, dne 12. novembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

4905. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o
načinu izvajanja poslov za Republiko
Slovenijo

določitvi pogojev in načina za nakup in
prodajo državnih vrednostnih papirjev

SKLEP
o prenehanju veljavnosti sklepa o določitvi
pogojev in načina za nakup in prodajo državnih
vrednostnih papirjev
1. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep
o določitvi pogojev in načina za nakup in prodajo državnih
vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 27/91, 32/91 in
3/92).
2. Ta sklep začne veljati 1. 12. 2002.
Ljubljana, dne 12. novembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

Na podlagi 27. člena in prvega odstavka 31. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02)
izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o prenehanju veljavnosti sklepa o načinu
izvajanja poslov za Republiko Slovenijo
1. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep
o načinu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo (Uradni list
RS, št. 10/92, 41/95, 75/97).
2. Ta sklep začne veljati 1. 12. 2002.
Ljubljana, dne 12. novembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

4908.

Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o pogojih
in načinu nakupa prodaje in deponiranja tujih
plačilnih sredstev pri Banki Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o prenehanju veljavnosti sklepa o pogojih
in načinu nakupa, prodaje in deponiranja tujih
plačilnih sredstev pri Banki Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
1. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep
o pogojih in načinu nakupa, prodaje in deponiranja tujih
plačilnih sredstev pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
1/92, 79/97 in 24/00).
2. Ta sklep začne veljati 1. 12. 2002.
Ljubljana, dne 12. novembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

4909. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa

Št.

Letnik: 1.–4.
Vrsta učnega gradiva: atlas.
Avtor: Denis Šehič.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Franc Lovrenčak, Andreja Dover.
Grafični oblikovalec: MONDE NEUF.
Likovno-tehnični urednik: MONDE NEUF.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti osemletnega
osnovnošolskega programa, 3 šolska leta za devetletni
osnovnošolski program, 5 šolskih let za gimnazijsko izobraževanje in srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Založnik: TZS, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

o dajanju kratkoročnih kreditov bankam
za zagotavljanje dnevne likvidnosti

Št. 613-291-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.

Na podlagi drugega odstavka 18. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

SKLEP
o prenehanju veljavnosti sklepa o dajanju
kratkoročnih kreditov bankam za zagotavljanje
dnevne likvidnosti
1. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep
o dajanju kratkoročnih kreditov bankam za zagotavljanje
dnevne likvidnosti (Uradni list RS, št. 3/92, 36/92 in 4/01).
2. Ta sklep začne veljati 1. 12. 2002.
Ljubljana, dne 12. novembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4910.

Sklep o potrditvi atlasa: GEOGRAFSKI ATLAS
SVETA ZA ŠOLE, atlas za osnovnošolsko in
gimnazijsko izobraževanje

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi atlasa: GEOGRAFSKI ATLAS SVETA
ZA ŠOLE, atlas za osnovnošolsko in gimnazijsko
izobraževanje
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje, gimnazijsko
izobraževanje.
Predmet: geografija.
Razred: 6.–8. oziroma 7.–9.
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4911.

Sklep o potrditvi učbenika: KORAKI V ČASU –
20. stoletje, učbenik za zgodovino v 8. razredu
osemletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika: KORAKI V ČASU –
20. stoletje, učbenik za zgodovino v 8. razredu
osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: zgodovina.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Ervin Dolenc, Aleš Gabrič, Marjan Rode.
Lektor: Samo Koler.
Recenzent: dr. Žarko Lazarevič, Zlata Kastelic.
Oblikovalec: Simon Kajtna.
Likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-293-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran
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4912.

Uradni list Republike Slovenije
Likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Sklep o potrditvi učbenika: KORAKI V ČASU –
20. stoletje, učbenik za zgodovino v 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

Št. 613- 295-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

SKLEP
o potrditvi učbenika: KORAKI V ČASU –
20. stoletje, učbenik za zgodovino v 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

4914.

nje.
Predmet: zgodovina.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Ervin Dolenc, Aleš Gabrič, Marjan Rode.
Lektor: Samo Koler.
Recenzent: dr. Žarko Lazarevič, Zlata Kastelic.
Oblikovalec: Simon Kajtna.
Likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka: DRUŽBA 4,
delovni zvezek za družbo v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka: DRUŽBA 4, delovni
zvezek za družbo v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Št. 613-294-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4913.

Sklep o potrditvi učbenika: DRUŽBA 4, učbenik
za družbo v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika: DRUŽBA 4, učbenik
za družbo v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Predmet: družba.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Elizabeta Hriberšek Balkovec, Darinka Kos, Marija Košak, Marjanca Perger Kuščer, Helena Smrtnik Vitulič.
Lektor: Jasna Berčon.
Recenzent: dr. Alenka Kobolt, dr. Aleš Gabrič, mag.
Metka Berdajs.
Ilustrator: Mojca Lampe Kajtna.
Grafični oblikovalec: Studio Gaspari.
Likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-296-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: družba.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Elizabeta Hriberšek Balkovec, Darinka Kos, Marija Košak, Marjanca Perger Kuščer, Helena Smrtnik Vitulič.
Lektor: Jasna Berčon.
Recenzent: dr. Alenka Kobolt, dr. Aleš Gabrič,
mag. Metka Berdajs.
Ilustrator: Mojca Lampe Kajtna.
Grafični oblikovalec: Studio Gaspari.

4915.

Sklep o potrditvi učbenika: JOIN IN 1, učbenik
za angleščino v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

4917.

SKLEP
o potrditvi učbenika: JOIN IN 1, učbenik
za angleščino v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Günter Gerngross, Herbert Puchta.
Recenzent: mag. Melita Kukovec, Magdalena Novak.
Ilustrator: Elena Staiano.
Grafični oblikovalec: RS&A.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Cambridge University Press, Župančičeva 2,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613- 297-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4916.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka: JOIN IN 1,
delovni zvezek za angleščino v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka: JOIN IN 1, delovni
zvezek za angleščino v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
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Sklep o potrditvi delovnega zvezka: FIZIKA,
NARAVA, ŽIVLJENJE 1, delovni zvezek za fiziko
v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka: FIZIKA, NARAVA,
ŽIVLJENJE 1, delovni zvezek za fiziko
v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: fizika.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Vida Lojevec Mrvič, Marjeta Petrica.
Lektor: Daniela Močnik.
Recenzent: dr. Milan Ambrožič, Francka Hribernik.
Ilustrator: Gregor Lojevec.
Grafični oblikovalec: Meta Škrabar.
Likovno-tehnični urednik: Meta Škrabar.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613- 331-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4918.

Sklep o potrditvi delovnega
zvezka: GEOGRAFIJA ZA 8. RAZRED, delovni
zvezek za geografijo v 8. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

nje.
Predmet: angleščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Günter Gerngross, Herbert Puchta.
Recenzent: mag. Melita Kukovec, Magdalena Novak.
Ilustrator: Elena Staiano.
Grafični oblikovalec: RS&A.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Cambridge University Press, Župančičeva 2,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-298-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka: GEOGRAFIJA
ZA 8. RAZRED, delovni zvezek za geografijo
v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: geografija.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Franci Novak, Marta Otič, Ana Vovk Korže.
Lektor: Nuša Radinja.
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Recenzent: dr. Marijan M. Klemenčič, Igor Lipovšek.
Ilustrator: Midhat Šehič.
Likovno-tehnični urednik: Irena Petrič, Mojca Budnar.
Fotograf: arhiv DZS idr.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613- 332-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

4920.

Sklep o potrditvi učbenika: NARAVOSLOVJE IN
TEHNIKA 4, učbenik za naravoslovje in tehniko v
4. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika: NARAVOSLOVJE
IN TEHNIKA 4, učbenik za naravoslovje in tehniko
v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

4919.

Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega
zvezka: SVET MATEMATIKE 1, učbenik z
elementi delovnega zvezka za matematiko
v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika z elementi delovnega
zvezka: SVET MATEMATIKE 1, učbenik z elementi
delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Predmet: naravoslovje in tehnika.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Joži Žibret, Marta Klajnšek Gunde, Matjaž Jaklin, Riko
Jerman.
Lektor: Nuša Mastnak.
Recenzent: dr. Barica Marentič Požarnik, dr. Gorazd
Planinšič, mag. Rudolf Ocepek, Karmen Zupančič.
Ilustrator: Jelka Godec Schmidt.
Grafični oblikovalec: Žare Kerin.
Likovno-tehnični urednik: Danilo Frlež.
Fotograf: Dušan Vrščaj et al.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Založba Rokus, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613- 301-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

nje.
Predmet: matematika.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik z elementi delovnega
zvezka.
Avtor: Martina Krese, Natalija Ružič.
Lektor: Milan Koželj.
Recenzent: dr. Mihael Perman, Marija Petarka.
Ilustrator: Nelly Tiran.
Grafični oblikovalec: ONZ Jutro.
Likovno-tehnični urednik: Marija Heberle Perat.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: JUTRO, Založništvo in trgovina, Črnuška 3,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613- 300-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4921.

Sklep o potrditvi delovnega
zvezka: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, delovni
zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka: NARAVOSLOVJE
IN TEHNIKA 4, delovni zvezek za naravoslovje
in tehniko v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Uradni list Republike Slovenije
Predmet: naravoslovje in tehnika.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Joži Žibret, Marta Klajnšek Gunde, Matjaž Jaklin, Riko
Jerman.
Lektor: Nuša Mastnak.
Recenzent: dr. Barica Marentič Požarnik, dr. Gorazd
Planinšič, mag. Rudolf Ocepek, Karmen Zupančič.
Ilustrator: Jelka Godec Schmidt.
Grafični oblikovalec: Žare Kerin.
Likovno-tehnični urednik: Danilo Frlež.
Fotograf: Dušan Vrščaj et al.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Založba Rokus, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613- 302-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4922.

Sklep o potrditvi delovnega
zvezka: NARAVOSLOVJE ZA 7. RAZRED, delovni
zvezek za naravoslovje v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Št.

4923.

SKLEP
o potrditvi učbenika: ICH UND DEUTSCH 1,
učbenik za nemščino v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Irena Oman, Herta Orešič.
Recenzent: dr. Vida Jesenšek, mag. France Prosnik,
Breda Premrzl.
Ilustrator: Andrejka Čufer.
Grafični oblikovalec: Leonard Rubins.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR, Partizanska
3-5, 2000 Maribor.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613- 304-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka: NARAVOSLOVJE
ZA 7. RAZRED, delovni zvezek za naravoslovje
v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
nje.
Predmet: naravoslovje.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Saša Aleksij Glažar, Mitja Slavinec, Marina Svečko, Violeta Stefanovski.
Lektor: Jelka Makoter.
Recenzent: mag. Dušan Vrščaj, dr. Primož Šegedin,
dr. Ivan Gerlič, Jolanda Friš Lozej.
Grafični oblikovalec: Simon Kajtna.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613- 303-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Sklep o potrditvi učbenika: ICH UND DEUTSCH
1, učbenik za nemščino v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
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4924.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka: ICH UND
DEUTSCH 1, delovni zvezek za 4. razred
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka: ICH UND DEUTSCH
1, delovni zvezek za 4. razred devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Irena Oman, Herta Orešič.
Lektor: Brigita Kacijan.
Recenzent: dr. Vida Jesenšek, mag. France Prosnik,
Breda Premrzl.
Ilustrator: Andrejka Čufer.
Grafični oblikovalec: Leonard Rubins.
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Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR, Partizanska
3-5, 2000 Maribor.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613- 305-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4925.

Sklep o potrditvi učbenika: WEGWEISER 3,
učbenik za izbirni predmet nemščina v 9.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o potrditvi učbenika: OBDELAVA GRADIV: LES,
učbenik za izbirni predmet obdelava gradiv
v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: obdelava gradiv: les.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Zdenko Pucner.
Lektor: Terezija Zorko.
Recenzent: dr. Amand Papotnik, Mirko Britovšek.
Ilustrator: Zdenko Pucner.
Grafični oblikovalec: Zdenko Pucner.
Likovno-tehnični urednik: Zdenko Pucner.
Fotograf: Zdenko Pucner.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: IZOTECH, Trgovina na debelo, posredništvo
in založništvo, Lackova 219, 2342 Limbuš.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613- 307-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.

SKLEP
o potrditvi učbenika: WEGWEISER 3, učbenik
za izbirni predmet nemščina v 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: izbirni predmet nemščina.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Herta Orešič, Brigita Kacjan.
Lektor: Petra Holscher.
Recenzent: dr. Vida Jesenšek, Breda Premzl.
Ilustrator: Andrejka Čufer.
Grafični oblikovalec: Andrejka Čufer.
Fotograf: Leonard Rubins.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA, Partizanska 3-5, 2000
Maribor.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613- 306-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4926.

Sklep o potrditvi učbenika: OBDELAVA GRADIV:
LES, učbenik za izbirni predmet obdelava gradiv
v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

4927.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka: OBDELAVA
GRADIV: LES, delovni zvezek za izbirni predmet
obdelava gradiv v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka: OBDELAVA
GRADIV: LES, delovni zvezek za izbirni predmet
obdelava gradiv v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: obdelava gradiv: les.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Zdenko Pucner.
Lektor: Terezija Zorko.
Recenzent: dr. Amand Papotnik, Mirko Britovšek.
Ilustrator: Zdenko Pucner.
Grafični oblikovalec: Zdenko Pucner.
Likovno-tehnični urednik: Zdenko Pucner.
Fotograf: Zdenko Pucner.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: IZOTECH, Trgovina na debelo, posredništvo
in založništvo, Lackova 219, 2342 Limbuš.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 613- 308-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4928.

Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega
zvezka: V DEŽELI GLASBE, učbenik z elementi
delovnega zvezka za glasbeno pripravnico za
šestletne učence glasbene šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika z elementi delovnega
zvezka: V DEŽELI GLASBE, učbenik z elementi
delovnega zvezka za glasbeno pripravnico
za šestletne učence glasbene šole
Vrsta programa: osnovno glasbeno izobraževanje.
Predmet: glasbena pripravnica.
Vrsta učnega gradiva: učbenik z elementi delovnega
zvezka.
Avtor: Brigita Tornič Milharčič.
Lektor: Saša Bergoč.
Recenzent: dr. Branka Rotar Pance, Eva Kozlevčar,
Mojca Širca Pavčič.
Ilustrator: Urška Jurič.
Grafični oblikovalec: Grafična delavnica Bor.
Likovno-tehnični urednik: Brigita Tornič Milharčič.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: Brigita Tornič Milharčič, Hruševje 71, 6225
Hruševje.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613- 309-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4929.

Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega
zvezka: POJMO IN RAJAJMO!, učbenik z
elementi delovnega zvezka za glasbeno
pripravnico za glasbene šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

Št.
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SKLEP
o potrditvi učbenika z elementi delovnega
zvezka: POJMO IN RAJAJMO!, učbenik z elementi
delovnega zvezka za glasbeno pripravnico
za glasbene šole
Vrsta programa: osnovno glasbeno izobraževanje.
Predmet: glasbena pripravnica.
Vrsta učnega gradiva: učbenik z elementi delovnega
zvezka.
Avtor: Alenka Peric.
Recenzent: mag. Branka Rotar Pance, mag. Majda Zeveršnik Puc.
Ilustrator: Alenka Vuk.
Grafični oblikovalec: Debora.
Notograf: Debora.
Fotograf: Debora.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DEBORA, Lipahova ul. 23, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-310-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4930.

Sklep o potrditvi učbenika: FIZIKA ZA SREDNJE
ŠOLE, 3. del, učbenik za fiziko v 3. in 4. letniku
gimnazijskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika: FIZIKA ZA SREDNJE ŠOLE,
3. del, učbenik za fiziko v 3. in 4. letniku
gimnazijskega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: fizika.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Ivan Kuščer, Anton Moljk, Tomaž Kranjc, Jože
Peternelj, Mitja Rosina, Janez Strnad.
Lektor: Janez Gradišnik.
Recenzent: dr. Mitja Kregar, Peter Prelog.
Ilustrator: Slavko Sraka.
Grafični oblikovalec: Irena Petrič.
Likovno-tehnični urednik: Irena Petrič.
Fotograf: Borut Žigon.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Stran
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Št. 613- 311-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4931.

Sklep o potrditvi učbenika: GLASBENI STAVEK,
HARMONIJA I, učbenik za glasbeni stavek

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
Predmet: italijanščina.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marco Mezzadari, Paolo E. Balboni.
Recenzent: Vasilka Stanovnik, Matjaž Leitgeb.
Likovno-tehnični urednik: Silvia Bistacchia.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA LIPA, Muzejski trg 7, 6000 Koper.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613- 313-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

SKLEP
o potrditvi učbenika: GLASBENI STAVEK,
HARMONIJA I, učbenik za glasbeni stavek
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: glasbeni stavek.
Razred: 1.–4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Janez Osredkar.
Recenzent: dr. Andrej Misson, Tomaž Habe.
Grafični oblikovalec: Veronika Saje.
Notograf: Janez Osredkar.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZŠ, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613- 312-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4932.

Sklep o potrditvi učbenika: RETE! 1, učbenik za
italijanščino v 1. in 2. letniku gimnazijskega,
srednje tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja, poklicno-tehniškega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika: RETE! 1, učbenik
za italijanščino v 1. in 2. letniku gimnazijskega,
srednje tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško
izobraževanje.

4933.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka: RETE! 1,
delovni zvezek za italijanščino v 1. in 2. letniku
gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka: RETE! 1, delovni
zvezek za italijanščino v 1. in 2. letniku
gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega
izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško
izobraževanje.
Predmet: italijanščina.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Marco Mezzadari, Paolo E. Balboni.
Recenzent: Vasilka Stanovnik, Matjaž Leitgeb.
Likovno-tehnični urednik: Silvia Bistacchia.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA LIPA, Muzejski trg 7, 6000 Koper.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613- 314-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

4934.

Sklep o potrditvi učbenika: RETE! 2, učbenik za
italijanščino v 3. in 4. letniku gimnazijskega,
srednje tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja, poklicno-tehniškega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika: RETE! 2, učbenik
za italijanščino v 3. in 4. letniku gimnazijskega,
srednje tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško
izobraževanje.
Predmet: italijanščina.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marco Mezzadari, Paolo E. Balboni.
Recenzent: Vasilka Stanovnik, Matjaž Leitgeb.
Likovno-tehnični urednik: Silvia Bistacchia.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA LIPA, Muzejski trg 7, 6000 Koper.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613- 315-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4935.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka: RETE! 2,
delovni zvezek za italijanščino v 3. in 4. letniku
gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka: RETE! 2, delovni
zvezek za italijanščino v 3. in 4. letniku
gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega
izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško
izobraževanje.

Št.

98 / 20. 11. 2002 / Stran 10747

Predmet: italijanščina.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Marco Mezzadari, Paolo E. Balboni.
Recenzent: Vasilka Stanovnik, Matjaž Leitgeb.
Likovno-tehnični urednik: Silvia Bistacchia.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA LIPA, Muzejski trg 7, 6000 Koper.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613- 316-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4936.

Sklep o potrditvi učbenika: BRAVO!, učbenik za
italijanščino kot drugi tuji jezik v gimnazijskem,
srednje tehniškem oziroma strokovnem
izobraževanju ter poklicno-tehniškem
izobraževanju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika: BRAVO!, učbenik
za italijanščino kot drugi tuji jezik
v gimnazijskem, srednje tehniškem oziroma
strokovnem izobraževanju
ter poklicno-tehniškem izobraževanju
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško
izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot (drugi) tuji jezik.
Letnik: 1.–5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: C. Boriosi, K. Katerinov.
Recenzent: Vasilka Stanovnik, Lidija Žorž.
Likovno-tehnični urednik: Silvia Razzini.
Leto izdaje: 1993.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA LIPA, Muzejski trg 2, 6000 Koper.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-317-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran
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4937.

Sklep o potrditvi učbenika: LINEA DIRETTA 1,
Corso di italiano per pricipianti, učbenik za
italijanščino kot tuji jezik v 1. in 2. letniku
gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma
strokovnega in poklicno-tehniškega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika: LINEA DIRETTA 1, Corso di
italiano per pricipianti, učbenik za italijanščino
kot tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega,
srednje tehniškega oziroma strokovnega
in poklicno-tehniškega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot drugi, tretji tuji jezik.
Letnik: 1., 2., (3.).
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: C. Conforti, L. Cusimano.
Recenzent: Vasilka Stanovnik, Maja Velentič, Alenka
Bufon Čakardič.
Likovno-tehnični urednik: Monica Kasel.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA LIPA, Muzejski trg 2, 6000 Koper
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-318-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4938.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka: LINEA
DIRETTA 1, Corso di italiano per pricipianti,
delovni zvezek za italijanščino kot tuji jezik
v 1. in 2. letniku gimnazijskega in srednje
tehniškega oziroma strokovnega in poklicnotehniškega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka: LINEA DIRETTA 1,
Corso di italiano per pricipianti, delovni zvezek
za italijanščino kot tuji jezik v 1. in 2. letniku
gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma
strokovnega in poklicno-tehniškega
izobraževanja

Uradni list Republike Slovenije
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot drugi, tretji tuji jezik.
Letnik: 1., 2., (3.).
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: C. Conforti, L. Cusimano.
Recenzent: Vasilka Stanovnik, Maja Velentič, Alenka
Bufon Čakardič.
Likovno-tehnični urednik: Monica Kasel.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA LIPA, Muzejski trg 2, 6000 Koper.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613- 319-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4939.

Sklep o potrditvi učbenika: LINEA DIRETTA 2,
Corso di italiano a livello medio, učbenik za
italijanščino kot tuji jezik v 3. in 4. letniku
gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma
strokovnega in poklicno-tehniškega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika: LINEA DIRETTA 2, Corso di
italiano a livello medio, učbenik za italijanščino
kot tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega
in srednje tehniškega oziroma strokovnega
in poklicno-tehniškega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot drugi, tretji tuji jezik.
Letnik: 3., 4., (5.).
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: C. Conforti, L. Cusimano.
Recenzent: Vasilka Stanovnik, Maja Velentič, Alenka
Bufon Čakardič.
Likovno-tehnični urednik: Monica Kasel.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA LIPA, Muzejski trg 2, 6000 Koper.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613- 320-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

4940.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka: LINEA
DIRETTA 2, Corso di italiano a livello medio,
delovni zvezek za italijanščino kot tuji jezik v 3.
in 4. letniku gimnazijskega, srednje tehniškega
oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka: LINEA DIRETTA 2,
Corso di italiano a livello medio, delovni zvezek
za italijanščino kot tuji jezik v 3. in 4. letniku
gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma
strokovnega in poklicno-tehniškega
izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot drugi, tretji tuji jezik.
Letnik: 3., 4., (5).
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: C. Conforti, L. Cusimano.
Recenzent: Vasilka Stanovnik, Maja Velentič, Alenka
Bufon Čakardič.
Likovno-tehnični urednik: Monica Kasel.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA LIPA, Muzejski trg 2, 6000 Koper.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613- 321-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4941.

Sklep o potrditvi učbenika: CONTESTI ITALIANI,
Materiali per la didattica dell’italiano L2,
učbenik za italijanščino kot drugi jezik na
narodno mešanem območju slovenske Istre v
gimnazijskem, srednje tehniškem oziroma
strokovnem in poklicno-tehniškem
izobraževanju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika: CONTESTI ITALIANI,
Materiali per la didattica dell’italiano L2, učbenik
za italijanščino kot drugi jezik na narodno
mešanem območju slovenske Istre
v gimnazijskem, srednje tehniškem oziroma
strokovnem in poklicno-tehniškem izobraževanju
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Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju slovenske Istre.
Letnik: 1.–5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: G. Zaganelli, M. Pichiassi.
Recenzent: Vasilka Stanovnik, Neva Šečerov.
Likovno-tehnični urednik: Giovanna Zaganelli.
Leto izdaje: 1993.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA LIPA, Muzejski trg 2, 6000 Koper.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613- 322-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4942.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka: PRAKTIČNA
KEMIJA, Delovni zvezek 2, delovni zvezek za
kemijo v 2., 3. in 4. letniku gimnazijskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka: PRAKTIČNA
KEMIJA, Delovni zvezek 2, delovni zvezek
za kemijo v 2., 3. in 4. letniku gimnazijskega
izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: kemija.
Letnik: 2., 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Ann Lainchbury, John Stephens, Alec Thomson, Mojca Graunar.
Prevajalec: Barbara Modec, Alenka Hribar Kikelj.
Lektor: Tatjana Hosta.
Recenzent: dr. Jurij Brenčič, dr. Darko Dolenc, mag.
Tončka Požek Novak, Vesna Golob.
Grafični oblikovalec: Helena Vrišer.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613- 323-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran
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4943.

Sklep o potrditvi učbenika: DU UND DEUTSCH 1,
Textbuch, učbenik za nemščino v 1. letniku
gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika: DU UND DEUTSCH 1,
Textbuch, učbenik za nemščino v 1. letniku
gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: nemščina.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Emilijana Mesojedec Erlih, Robert Saxer, Marusja Uhernik.
Lektor: Heide Saxer.
Recenzent: mag. Romana Šifrer, Tatjana Svetanič.
Ilustrator: Marjan Vaupotič.
Grafični oblikovalec: Željko Serdarević.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR, Partizanska
3-5, 2000 Maribor.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613- 324-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4944.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka: DU UND
DEUTSCH 1, Trainingbuch, delovni zvezek za
nemščino v 1. letniku gimnazijskega, srednje
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka: DU UND DEUTSCH
1, Trainingbuch, delovni zvezek za nemščino
v 1. letniku gimnazijskega, srednje tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: nemščina.

Uradni list Republike Slovenije
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Emilijana Mesojedec Erlih, Robert Saxer, Marusja Uhernik.
Lektor: Heide Saxer.
Recenzent: mag. Romana Šifrer, Tatjana Svetanič.
Ilustrator: Marjan Vaupotič.
Grafični oblikovalec: Željko Serdarević.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR, Partizanska
3-5, 2000 Maribor.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613- 325-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4945.

Sklep o potrditvi učbenika: DU UND DEUTSCH 3,
Textbuch, učbenik za nemščino kot 1. tuji jezik v
3. letniku gimnazijskega, srednje tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika: DU UND DEUTSCH 3,
Textbuch, učbenik za nemščino kot 1. tuji jezik
v 3. letniku gimnazijskega, srednje tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: nemščina kot 1. tuji jezik.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Emilijana Mesojedec Erlih, Robert Saxer, Marusja Uhernik.
Lektor: Heide Saxer.
Recenzent: dr. Vida Jesenšek, Tatjana Svetanič.
Grafični oblikovalec: Željko Serdarević.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR, Partizanska
3-5, 2000 Maribor.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613- 326-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

4946. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: DU UND
DEUTSCH 3, Trainingbuch, delovni zvezek za
nemščino kot 1. tuji jezik v 3. letniku
gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka o potrditvi
delovnega zvezka: DU UND DEUTSCH 3,
Trainingbuch, delovni zvezek za nemščino kot
1. tuji jezik v 3. letniku gimnazijskega, srednje
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: nemščina kot 1. tuji jezik.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Robert Saxer, Marusja Uhernik.
Lektor: Heide Saxer.
Recenzent: dr. Vida Jesenšek, Tatjana Svetanič.
Grafični oblikovalec: Željko Serdarević.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR, Partizanska
3-5, 2000 Maribor.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613- 327-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4947.

Sklep o potrditvi učbenika: ENGLISH FOR
NURSES, Student’s book, učbenik za angleščino
v 3. in 4. letniku strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika: ENGLISH FOR NURSES,
Student’s book, učbenik za angleščino
v 3. in 4. letniku strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje.
Program: tehnik zdravstvene nege.
Predmet: angleščina kot jezik stroke.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Franja Dobrajc.
Lektor: Lois Beaver.

Št.
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Recenzent: dr. Janez Skela, Olga Dražumerič.
Ilustrator: Metka Škrabar.
Grafični oblikovalec: Metka Škrabar.
Likovno-tehnični urednik: Metka Škrabar.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let .
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613- 328-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

4948.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka: ENGLISH
FOR NURSES, Workbook, delovni zvezek za
angleščino v 3. in 4. letniku strokovnega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka: ENGLISH FOR
NURSES, Workbook, delovni zvezek
za angleščino v 3. in 4. letniku
strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje.
Program: tehnik zdravstvene nege.
Predmet: angleščina kot jezik stroke.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Franja Dobrajc.
Lektor: Lois Beaver.
Recenzent: dr. Janez Skela, Olga Dražumerič.
Ilustrator: Metka Škrabar.
Grafični oblikovalec: Metka Škrabar.
Likovno-tehnični urednik: Metka Škrabar.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-329-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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4949.

Uradni list Republike Slovenije
Sklep o potrditvi učbenika: OSNOVE
ELEKTROTEHNIKE 1, učbenik za elektrotehniko
v 1. letniku tehniških, gimnazijskega, srednje
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 24. 10. 2002
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
1, učbenik za elektrotehniko v 1. letniku
tehniških, gimnazijskega, srednje tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: elektrotehnika.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Zdravko Žalar.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Tine Zorič, Ciril Zdovc.
Tehnične risbe: Zdravko Žalar.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: TZS, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613- 330-/02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

OBČINE

BLED
4950.

Pravilnik o tarifnem sistemu gospodarjenja s
komunalnimi odpadki v Občini Bled

Na podlagi 21., 29. in 61. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), drugega odstavka 20. člena odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Občini Bled (Uradni list RS, št. 71/99) in 16. člena statuta
Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00, 116/00,
60/02 in 80/02) je Občinski svet občine Bled na 31. redni
seji dne 23. 10. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o tarifnem sistemu gospodarjenja s komunalnimi
odpadki v Občini Bled

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove za oblikovanje
cen storitev gospodarjenja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: odpadki) za posamezne povzročitelje in vrste storitev.
II. OSNOVE ZA OBLIKOVANJE CEN
2. člen
Osnove za oblikovanje cen storitev gospodarjenja z
odpadki so:
1. povzročitelji odpadkov za obračun storitev,
2. vrste storitev gospodarjenja z odpadki in
3. obračunske enote ravnanja z odpadki.
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3. člen
Povzročitelji odpadkov za obračun storitev so:
– povzročitelji v gospodinjstvih in
– povzročitelji proizvodnih in storitvenih dejavnosti.
4. člen
Gospodarjenje z odpadki zajema naslednje vrste stori-

Št.

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01505-11/99
Bled, dne 23. oktobra 2002.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

tev:
1. preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov
ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in
2. ravnanje z odpadki, ki zajema:
2. 1. zbiranje in odvoz odpadkov ter
2. 2. predelavo, obdelavo in odstranjevanje odpadkov.
3. člen
Obračunske enote ravnanja z odpadki:
1. prostornina zabojnikov za ostanke komunalnih odpadkov in biorazgradljivih odpadkov (m3), v odvisnosti od
frekvenc odvozov na mesec in
2. teža dejansko prevzetih odpadkov (kg).
III. OBRAČUN RAVNANJA Z ODPADKI
4. člen
Obračun storitev gospodarjenja z odpadki v gospodinjstvih obsega:
1. del stroškov za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihovih škodljivih vplivov na okolje, v
sorazmernem deležu glede na obračunsko enoto (v m3),
2. del stroškov za ravnanje z odpadki, glede na obračunsko enoto (v m3) in
3. del stroškov za ravnanje s kosovnimi odpadki, z
ločenimi frakcijami in nevarnimi frakcijami, glede na obračunsko enoto (v m3).
5. člen
Obračun storitev gospodarjenja z odpadki v proizvodnih in storitvenih dejavnostih obsega:
1. del stroškov za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihovih škodljivih vplivov na okolje, v
sorazmernem deležu glede na obračunsko enoto (v m3 ali
kg),
2. del stroškov za ravnanje z odpadki, glede na obračunsko enoto ravnanja s komunalnim odpadkom podobnimi
odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti (v m3 ali kg),
3. del stroškov za ravnanje z ločenimi ločenimi frakcijami odpadkov, glede na mesečne količine prevzetih ločenih
frakcij (m3).
6. člen
Cene gospodarjenja z odpadki so določene s tarifnimi
postavkami za posamezne vrste storitev.
Sklep o višini tarifnih postavk sprejme občinski svet na
predlog izvajalcev.
IV. KONČNI DOLOČBI
7. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini
Bled (Uradni list RS, št. 71/99, 92/00).
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ČRENŠOVCI
4951.

Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Črenšovci

Na podlagi 18. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 109. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95, 70/95 in 51/02) ter 16. in 41.c člena statuta
Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01
in 69/02) je Občinski svet občine Črenšovci na 34. seji dne
24. 10. 2002 sprejel

ODLOK
o krajevnih skupnostih v Občini Črenšovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa sodelovanje krajevne skupnosti pri
opravljanju javnih zadev v občini, število članov svetov KS,
volilne enote za redne volitve v svete krajevnih skupnosti in
delovna telesa krajevne skupnosti.
2. člen
Na območju Občine Črenšovci sta ustanovljeni kot ožji
deli občine dve krajevni skupnosti:
– Krajevna skupnost Črenšovci, ki obsega območja
naslednjih naselij: Črenšovci, Žižki in Trnje;
– Krajevna skupnost Bistrica, ki obsega območja naslednjih naselij: Gornja Bistrica, Srednja Bistrica in Dolnja
Bistrica.
Krajevni skupnosti v okviru pooblastil določenih v statutu občine samostojno urejata in opravljata naloge, ki jih
nanju prenese občina.
3. člen
Krajevni skupnosti imata pečata, ki sta okrogle oblike.
Na pečatu je na obodu napis OBČINA ČRENŠOVCI, v
sredini pa napis KRAJEVNA SKUPNOST ČRENŠOVCI oziroma KRAJEVNA SKUPNOST BISTRICA.
4. člen
Krajevni skupnosti sodelujeta pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:
– dajeta predloge in sodelujeta pri pripravi razvojnih
programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij na njunem območju in sodelujeta pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodelujeta pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode ter njihovi sanaciji,
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– dajeta predloge za ureditev in olepšanje kraja ter pri
tem sodelujeta,
– dajeta pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje
hitrosti…),
– predlagata programe javnih del,
– sodelujeta in dajeta mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
– oblikujeta pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujeta organu občine,
– seznanjata pristojni občinski organ s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora
in varstva okolja,
– sodelujeta pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev,
– spremljata nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo
in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja.
Poleg naštetih nalog opravljata krajevni skupnosti še
druge naloge, če je tako določeno z zakoni, statutom občine, občinskimi odloki in drugimi predpisi.
5. člen
Računovodska in tehnično-administrativna dela za potrebe organov krajevnih skupnosti opravlja Občinska uprava
občine Črenšovci.
II. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
6. člen
Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s
stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta določa zakon.
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in
konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
Funkcija člana sveta je nezdružljiva s funkcijo župana,
podžupana, s članstvom v nadzornem odboru občine ter z
delom v občinski upravi. Določbe zakona in statuta občine,
ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega
sveta se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata
člana sveta ožjega dela občine.
Funkcija člana sveta je častna.
7. člen
Za volitve sveta krajevne skupnosti se v krajevni skupnosti določijo volilne enote tako, da je zagotovljena zastopanost posameznih naselij.
Kandidatna lista za člane sveta krajevne skupnosti je
odprta. Postopek kandidiranja poteka v skladu z zakonom in
se zaključi v skladu z določili rokovnika za izvedbo volitev.
Svet krajevne skupnosti se izvoli po večinskem načelu.
8. člen
Svet krajevne skupnosti Črenšovci šteje enajst članov.
V Krajevni skupnosti Črenšovci se oblikujejo naslednje
volilne enote in določi naslednje število članov sveta iz posamezne volilne enote:
– v volilni enoti, ki obsega naselje Črenšovci, se v svet
krajevne skupnosti izvoli pet članov,
– v volilni enoti, ki obsega naselje Žižki, se v svet
krajevne skupnosti izvolijo trije člani,
– v volilni enoti, ki obsega naselje Trnje, se v svet
krajevne skupnosti izvolijo trije člani.
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9. člen
V svet krajevne skupnosti Črenšovci se izvoli prvih pet
kandidatov, ki so dobili največje število glasov na kandidatni
listi za svet KS iz vasi Črenšovci in prvi trije kandidati, ki so
dobili največ glasov na kandidatni listi za svet KS iz vasi Žižki
in prvi trije kandidati, ki so dobili največ glasov na kandidatni
listi za svet KS iz vasi Trnje.
V primeru, da zadnja dva ali več kandidatov dobita
enako število glasov, odloči med njima oziroma njimi žreb.
10. člen
Svet krajevne skupnosti Bistrica šteje devet članov.
V Krajevni skupnosti Bistrica se oblikujejo naslednje
volilne enote in določi naslednje število članov sveta iz posamezne volilne enote:
– v volilni enoti, ki obsega naselje Gornja Bistrica, se v
svet krajevne skupnosti izvolijo štirje člani,
– v volilni enoti, ki obsega naselje Dolnja Bistrica, se v
svet krajevne skupnosti izvolijo trije člani,
– v volilni enoti, ki obsega naselje Srednja Bistrica, se
v svet krajevne skupnosti izvolita dva člana.
11. člen
V svet krajevne skupnosti Bistrica se izvolijo prvi štirje
kandidati, ki so dobili največje število glasov na kandidatni
listi za svet KS iz vasi Gornja Bistrica in prvi trije kandidati, ki
so dobili največ glasov na kandidatni listi za svet KS iz vasi
Dolnja Bistrica in prva dva kandidata, ki sta dobila največ
glasov na kandidatni listi za svet KS iz vasi Srednja Bistrica.
V primeru, da zadnja dva ali več kandidatov dobita
enako število glasov, odloči med njima oziroma njimi žreb.
12. člen
Volitve v svet krajevne skupnosti izvajajo občinska volilna komisija in volilni odbori.
III. DELOVNA TELESA SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
13. člen
Svet krajevne skupnosti ustanovi in imenuje vaške odbore kot svoja stalna delovna telesa.
Vaški odbor šteje pet članov.
Vsaj dva člana vaškega odbora morata biti imenovana
izmed članov sveta krajevne skupnosti, ostali člani pa se
imenujejo izmed kandidatov za člane sveta krajevne skupnosti, ki so dobili za izvoljenimi člani največje število glasov
oziroma izmed ostalih krajanov na predlog predstavnikov
vasi v svetu krajevne skupnosti.
Delo vaškega odbora vodi član sveta KS kot predsednik.
Prvo sejo vaškega odbora skliče predsednik sveta krajevne skupnosti.
Delovno področje vaškega odbora se določi s poslovnikom sveta krajevne skupnosti.
14. člen
Svet krajevne skupnosti Črenšovci ustanovi in imenuje
naslednje vaške odbore:
– vaški odbor Črenšovci,
– vaški odbor Žižki,
– vaški odbor Trnje.
15. člen
Svet krajevne skupnosti Bistrica ustanovi in imenuje
naslednje vaške odbore:
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Št.

– vaški odbor Gornja Bistrica,
– vaški odbor Srednja Bistrica,
– vaški odbor Dolnja Bistrica.
16. člen
Svet krajevne skupnosti lahko ustanovi tudi občasna
delovna telesa.
Občasna delovna telesa ustanovi svet krajevne skupnosti s sklepom s katerim določi naloge delovnega telesa in
število članov ter opravi imenovanje.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 227/34-02
Črenšovci, dne 24. oktobra 2002.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

DOBJE
4952.

Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Dobje

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO (Uradni list RS, št.
58/02) in 12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS,
št. 12/99, 102/01) je Občinski svet občine Dobje na 23. redni seji dne 4. 10. 2002 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Dobje
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci, zavezanci za
vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način in
postopki vračanj vlaganj, način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.
Občina postane zavezanec po tem odloku z dnem
prejema zneska vračila vlaganj od Republike Slovenije kot
temeljnega zavezanca po zakonu o vračilu vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 – v
nadaljevanju: zakon, ZVVJTO).
2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične
in pravne osebe iz območja Občine Dobje, ki so od leta
1974 do 1. 1. 1995 s pravnimi predniki Telekoma Slovenije
d.d. (PTT organizacije) ter Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet (SIS) sklepale pogodbe o investicijah v telekomunikacijsko omrežje.
3. člen
Za vračilo vlaganj je zavezanec Republika Slovenija. Ta
bo preko sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Občini Dobje nakazala sredstva, za katera bo
ugotovljeno, da jih je potrebno vrniti.
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4. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku
enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.
5. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi
razpolaga in na podlagi evidenc in podatkov, s katerimi
razpolagajo druge pravne in fizične osebe.
6. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci, se objavi na krajevno običajen
način v rokih, ki jih določa ZVVJTO.
7. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencem,
se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob
upoštevanju 4. člena ZVVJTO. In sicer je osnova za vračilo
vlaganj pogodbena vrednost, ki je razvidna iz pogodbe.
Delež, ki se vrača, je različen glede na leto sklenitve pogodbe in je določen v 4. členu ZVVJTO.
8. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v
telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca. Prejeto vračilo občina v celoti vrne upravičencem v
deležih, sorazmernih vlaganjem oseb, pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.
Občina začne z vračanjem v roku 30 dni po prejemu
vračila iz sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
9. člen
Sredstva se bodo posameznim upravičencem vračala
na podlagi njihove vloge.
Komisija bo na krajevno običajen način objavila poziv
upravičencem, kdaj in kje morajo podati vloge. Obenem jih
bo seznanila, kaj bodo morali vlogi priložiti in kako bo
potekal postopek obravnave vloge ter končno izplačilo zneskov. Denarna sredstva se bodo vračala na podlagi sklepa,
ki ga izda občinska uprava.
10. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se uporabljajo neposredno določbe ZVVJTO.
11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.

Št. 032-01/02-14
Dobje, dne 4. oktobra 2002.

Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.
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GROSUPLJE
4953.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Grosuplje za leto 2001

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 98. člena o financiranju
javne porabe (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski
svet občine Grosuplje na 41. redni seji dne 25. 9. 2002
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Grosuplje za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2001.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto
2001 izkazuje:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
v SIT
prihodke v višini
1.933,582.937,22
odhodke v višini
1.886,723.784,31
presežek prihodkov nad
odhodki v višini
46,859.152,91
b) v računu finančnih terjatev in naložb:
prejemke v višini
24,687.679,69
izdatke v višini
31,333.333,33
prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih
deležev v višini
-6,645.653,64

Uradni list Republike Slovenije
c) v računu financiranja:
prejemke v višini
izdatke v višini
neto zadolževanje proračuna
d) prenos sredstev na računu
iz leta 2000
e) povečanje sredstev na računu

–
30,736.118,85
-30,736.118,85
51,986.131,45
61,463.511,87

Pregled realizacije prihodkov in odhodkov je zajet v
bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in
naložb in računu financiranja, ki so sestavni del zaključnega
računa.
3. člen
Sredstva na postavki povečanje sredstev na računu,
ugotovljena v prejšnjem členu, se prenesejo v proračun
Občine Grosuplje za leto 2002, in sicer na postavko sredstva na računih.
Presežek prihodkov in odhodkov rezerv, ugotovljen v
prejšnjem členu, se prenese v rezerve proračuna Občine
Grosuplje za leto 2002.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-0001/01
Grosuplje, dne 29. septembra 2002.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

Občina Grosuplje
Bilanca prihodkov in odhodkov
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
I.

Namen
I. PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
DAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženje
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
NEDAVČNI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
KAPITALSKI PRIHODKI
Prejete donacije iz domačih virov
PREJETE DONACIJE
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
TRANSFERNI PRIHODKI
SKUPAJ PRIHODKI

Realizacija
1. 1. 2001–31. 12. 2001
891,055.129,31
164,068.613,24
23,568.003,70
1.078,691.746,25
32,635.230,68
11,453.277,53
12.562,88
20,858.645,46
505,106.031,96
570,065.748,51
50,569.439,00
131,516.851,10
182,086.290,10
2,404.968,40
2,404.968,40
100,334.183,96
100,334.183,96
1.933,582.937,22

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
II.
III.

Št.
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Realizacija
1. 1. 2001–31. 12. 2001

Namen
II. ODHODKI
Plače, prispevki in drugi osebni prejemki
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Sredstva, izločena v rezerve
TEKOČI ODHODKI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
TEKOČI TRANSFERI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI ODHODKI
Investicijski transferi
INVESTICIJSKI TRANSFERI
SKUPAJ ODHODKI
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)

86,134.962,80
12,479.251,60
121,885.156,92
18,733.909,85
3,555.097,00
242,788.378,17
–
53,759.083,83
90,522.785,78
550,157.391,32
694,439.260,93
673,963.946,96
673,963.946,96
275,532.198,25
275,532.198,25
1.886,723.784,31
46,859.152,91

Občina Grosuplje
Račun finančnih terjatev in naložb
Zap.
št.
1.
2.
3.
IV.
4.
5.
V.
VI.

Namen
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
Kupnine iz naslova privatizacije
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Dana posojila in depoziti za kredite
Povečanje kapitalskih deležev
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Realizacija
1. 1. 2001–31. 12. 2001
9,297.782,79
9,810.500,00
5,579.396,90
24,687.679,69
14,833.333,33
16,500.000,00
31,333.333,33
-6,645.653,64

Račun financiranja
Zap.
št.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Namen
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
ODPLAČILA KREDITOV
NETO ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
PRENOS SREDSTEV NA RAČUNU IZ LETA 2000
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNU

KRANJ
4954.

Sklep o javni razgrnitvi

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 18. ter 96. člena statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS št. 43/95 in 33/96) je Svet mestne
občine Kranj na 34. seji dne 26. 6. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi

Realizacija
1. 1. 2001–31. 12. 2001
–
30,736.118,85
-30,736.118,85
51,986.131,45
61,463.511,87

I
S pripombami svetnikov dopolnjen osnutek odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja, ki ga je pod št.
Projekta UD/354-63/02 z datumom november 2002 izdelal Domplan Kranj d.d. se javno razgrne za 30 dni.
II
Osnutek odloka se javno razgrne v prostorih Mestne
občine Kranj Slovenski trg 1, Kranj, soba št. 197 ter na
sedežih krajevnih skupnosti Zlato polje, Vodovodni stolp,
Orehek – Drulovka, Stražišče, Struževo, Planina, Primskovo, Britof, Kokrica in Gorenja Sava.
Javna razgrnitev traja od 21. 11. 2002 do 20. 12.
2002.
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III
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer v sredo, dne 11. 12. 2002 ob 15. uri v
prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
sejna soba št. 14.
IV
Pisne pripombe k osnutku odloka lahko vpišete v knjigo pripomb na krajih javne razgrnitve ali pošljete na Oddelek
za okolje in prostor mestne občine Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok za pripombe k
razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Št. 350-014/84-04-734/02-48/02
Kranj, dne 14. novembra 2002.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

(4) Poglavje: usmeritve za območja rekreacije, se dopolni s sedmo in osmo alineo:
– v območju Rut’č se določa območje za rekreacijo in
šport, namenjeno ureditvi nogometnega igrišča.
– za opravljanje gasilske dejavnosti v Gozd Martuljku
se poveča stavbno zemljišče gasilskega doma.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve plana so na vpogled na
Občini Kranjska Gora.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350/8-353/99
Kranjska Gora, dne 23. oktobra 2002.
Župan
Občine Kranjska Gora
Jože Kotnik l. r.

KRANJSKA GORA
4955.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora

Na podlagi 34. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št.
71/93), 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter
na podlagi 16. člena statuta Občine Kranjska Gora (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 17/99 in 28/00, 15/02) je Občinski
svet občine Kranjska Gora na 39. seji dne 21. 10. 2002
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora
1. člen
S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo prostorske
sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 30/96,
46/96, 58/98, 61/99, 49/00 in 99/01).

4956.

Na podlagi 93. člena in prvega ter drugega odstavka
95. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94 in 70/95, 51/02) in sklepa občinske
volilne komisije

razpisujem
ponovne volitve za člane Sveta krajevne
skupnosti Kranjska Gora, v VE 2, volišče št. 5,
v Občini Kranjska Gora
1. Ponovne volitve na podlagi obstoječih kandidatur za
člane Sveta KS Kranjska Gora, v VE 2, na volišču št. 5
(Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora) bodo v nedeljo, 1. 12. 2002.
2. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 006/1-84/02
Kranjska Gora, dne 18. novembra 2002.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Kranjska Gora
Hubert Rot, univ. dipl. prav. l. r.

2. člen
Spremembe in dopolnitve vsebujejo:
– tekstualni del,
– grafični del: kartografska dokumentacija PKN Kranjska Gora 39, PKN Mojstrana 31.
3. člen
V 4. členu odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov (Uradni list RS, št. 99/01)
se dopolni:
(2) Tabela 1 v poglavju VI. Urejanje prostora in varstvo
okolja:
Naziv
območja
urejanja

Planska
celota

Oznaka
območja
urejanja

Kranjska Gora – Rut’č

KG

R12

Urejanje
s PIN

PUP

Razpis ponovnih volitev za člane Sveta krajevne
skupnosti Kranjska Gora, v VE 2, volišče št. 5,
v Občini Kranjska Gora

LAŠKO
4957.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško –
dopolnitev v letu 2002

Na podlagi 1. člena in prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju
(Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00) in 39. člena zakona o

Uradni list Republike Slovenije
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93, 44/97), je Občinski svet občine
Laško na podlagi 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 8/00 in 88/02) na 25. redni seji dne 2. 10. 2002
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško –
dopolnitev v letu 2002
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Uradni list RS, št. 86/01). Spremeni in dopolni se s
sestavinami navedenimi v členih tega odloka.
2. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Laško za
Občino Laško se nanaša na:
– spremembe mej ureditvenih območij naselij na pobudo občine in fizičnih oseb za potrebe poselitve in kmetijskih
dejavnosti – gradnja in ureditve na kvalitetnih in manj kvalitetnih kmetijskih zemljiščih, skladno z izdelanimi programskimi zasnovami ter v manjšem številu skladno z gradivom za
izvzem površin iz območja najboljših kmetijskih zemljišč za
parcele k.o. Rifengozd, 1286/4-del, 1293/2-del, 1293/6del, 1281-del in 1282/1-del in k.o. Sedraž 1326, 1308/1del, 1337, 1351/2 in 1351/1, 1353/2-del, 1733-del;
– dopolnitve s programskimi zasnovami za:
– čistilno napravo Laško in kolektor Laško-čistilna
naprava-Rimske Toplice,
– ureditev reke Savinje na odseku: ovinek Marija
Gradec – vključno z ovinkom Udmat,
– industrijski obrat predelave in trženja mesa s transportom s parkirnimi površinami za tovornjake v Sevcah.
3. člen
V točki 1.4. »Infrastrukturno omrežje, poglavje Odvajanje in čiščenje odplak« se prvi del stavka v prvem odstavku
4. člena odloka nadomesti z besedilom, ki glasi:
»Na območju Občine Laško je predvidena čistilna naprava z zmogljivostjo od 10.000 E do 100.000 E v naselju
Modrič.«
4. člen
V točki 1.6.1 »Urbanistična zasnova Laško, poglavje
Komunalne in energetske ureditve« se prva alinea 4. člena
odloka nadomesti z besedilom, ki glasi:
»- prioritetno je zgraditi zbirne kolektorje za odvod odpadne vode,«.
5. člen
V točki 1.6.1 »Urbanistična zasnova Laško, poglavje
Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti« se prvi stavek četrtega odstavka 4. člena odloka nadomesti z besedilom, ki glasi:

Št.
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»z lokacijskimi načrti LN:
– kolektor Laško - čistilna naprava - Rimske Toplice,
– ureditev reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat,
– magistralni plinovod.«.
6. člen
V 2. točki »Programske zasnove« se na koncu besedila
doda novo besedilo, ki glasi:
2.4. Programska zasnova za čistilno napravo Laško in
kolektor Laško - čistilna naprava - Rimske Toplice
Opis območja
Ureditveno območje programske zasnove, kjer je predvidena lokacija čistilne naprave se nahaja ob obstoječi komunalni deponiji za odpadke v naselju Modrič (Strensko),
jugovzhodno od Laškega, v dolini reke Savinje (na njenem
levem bregu). V naravi je obravnavano območje kmetijsko
zemljišče in deponija komunalnih odpadkov. Površina ureditvenega območja za čistilno napravo znaša 2,33 ha.
Trasa primarnega kanalizacijskega sistema je predvidena od Laškega do čistilne naprave in od Rimskih Toplic do
čistilne naprave. Trasa kolektorja od Laškega in dvorišča
Pivovarne Laško poteka skoraj v celoti v cesti, ki vodi na
predvideno območje čistilne naprave in komunalno deponijo
Strensko. Od Pivovarne Laško do križišča v Marija Gradcu
poteka trasa v regionalni cesti R3-681 v dolžini ca. 500 m.
V nadaljevanju poteka trasa kolektorja v lokalni cesti.
Kolektor od Rimskih Toplic do čistilne naprave bo potekal od črpališča v Rimskih Toplicah na levem bregu Savinje, po lokalni cesti do komunalne deponije Strensko.
Organizacija dejavnosti v prostoru
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu programske zasnove je namenjeno:
– gradnji čistilne naprave in naprave za predhodno čiščenje pivovarniških odpadnih vod ter primarnega kanalizacijskega sistema v Občini Laško in
– ureditvi prometnega, komunalnega in energetskega
omrežja.
Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko
oblikovanje
– izvajanje posegov kot jih določa programska zasnova
je zasnovana skladno s tehnološkimi zahtevami,
– komunalna čistilna naprava obsega naslednje objekte: pogonska zgradba, kombiniran bazen, črpalna postaja
za usedline, odlagališče za blato I. faza, II. faza, postaja z
ventilatorji, kaogulator, sredstvo za usedanje, silos za apno,
hala za centrifuge za blato, zgoščevalnik blata, jašek za
prevzem fekalij, cisterna, transformatorska postaja,
– predhodno čiščenje pivovarniških odpadnih vod obsega naslednje objekte: pogonska zgradba, bazen za mešanje, rezervoar za kondicioniranje, BIOBED-UASB reaktor,
biološki filter, rezervoar za plin, plinski plamen,
– predvidene so še naslednje ureditve: izgradnja dovozne ceste in dovoznega priključka, ureditev parkirišča za
osebna vozila, ureditev površine za ustavljanje tovornih vozil,
izgradnja manipulacijskih površin, gradnja armiranobetonskega opornega zidu, postavitev varovalne ograje, ureditev
zelenih površin,
– ureditveno območje izven ograjenega platoja čistilne
naprave je namenjeno izgradnji prestavljene dovozne ceste
na območju komunalne deponije, prestavitvi kolovoza in
zasaditvi zelenega tampona,
– krajinska ureditev in zasaditev morata z ureditvami na
območju čistilne naprave izboljšati stanje krajinske podobe.
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Zelene površine na območju čistilne naprave imajo predvsem oblikovalsko in higiensko funkcijo. Za zasaditev je
potrebno uporabiti avtohtone vrste.
– upoštevanje pogojev v zvezi z lokacijo objektov: zagotavljanje minimalne komunalne opremljenosti in dostopa,
upoštevanje najmanjšega medsebojnega odmika objektov,
predhodna pridobitev geoloških pogojev.
Dimenzioniranje čistilne naprave
Prispevno področje čistilne naprave obsega naselje
Laško z zaselki in Rimske Toplice z zaselki. Zmogljivost
čistilne naprave bo 38.000 E. Od tega bo 9.900 E za
komunalne odpadne vode prispevnih površin naselij (naselja
priključena s kanalskim priključkom in območja s predvidenim mobilnim odvozom fekalij), preostali del 28.100 E pa
odpade na predhodno očiščenje odpadnih vod Pivovarne
Laško.
Kolektor
Komunalne odpadne vode bodo iz Laškega in Rimskih
Toplic pritekale po ločenih tlačnih vodih. Po ločenem tlačnem vodu bodo do naprave za predčiščenje pivovarniških
vod v kompleksu ČN pritekale tudi odpadne vode Pivovarne
Laško.
V trasi kolektorja potekajo:
– transportni tlačni kanal dA 280 Pivovarna – ČN s
črpališčem (PW Pivovarna),
– transportni tlačni kanal dA 280 Laško – ČN (komunalne odplake) s črpališčem (PW9),
– transportni tlačni kanal dA 140 Rimske Toplice – ČN
s črpališčem (PW 17 Rimske Toplice),
– plinovod (bioplin) dA 125 ČN – Pivovarna,
– kabelska kanalizacija ČN – Pivovarna,
– vodovod DN 250 ČN – Pivovarna,
– električni DV 20kV – podzemni TP Strensko
STEBER 10 – ČN.
Vodno gospodarstvo
– pri nadaljnjem načrtovanju transportnih kanalov je
potrebno predvideti obnovo poškodovanih odsekov brežin
in potrebna zavarovanja,
– prečkanja vodotokov Savinje in Lahomnice s transportnimi kanali je potrebno v nadaljnjih fazah načrtovanja
ustrezno obdelati. Ustrezno morajo biti obdelana tudi prečkanja obstoječih cevnih prepustov jarkov in hudourniških
potokov v cestnem telesu,
– kakovost očiščenih odpadnih voda mora na iztoku iz
čistilne naprave ustrezati mejnim vrednostim določenim z
uredbo o emisiji snovi in toplote iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96),
– sestavni del projektne dokumentacije mora biti hidravlična in biokemična analiza obremenitve komunalne čistilne
naprave in predčiščenja pivovarniških odpadnih tehnoloških
voda,
– pri načrtovanju izpusta prečiščenih vod iz ČN v recipient reko Savinjo je treba upoštevati nevarnost povratnega
zalivanja izpusta zaradi visokih voda,
– čistilna naprava in transportni kanali morajo biti načrtovani tako, da bodo zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi, s katerimi bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda.
Zlasti morajo preprečiti vsakršno nekontrolirano zbiranje onesnaženih voda in odtekanje le-teh z območja gradbišč.
Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega urejanja
– prometno omrežje: napajanje območja iz obstoječe
lokalne ceste Laško–Rimske Toplice, ki služi tudi za napaja-
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nje komunalne deponije. Dovozni priključek je izveden skozi
podvoz pod železnico Zidani most–Maribor. Zaradi realizacije dovoznega priključka za čistilno napravo bo potrebno
delno prestaviti dovozno cesto do komunalne deponije. Pri
nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in pogoje upravljavca,
– vodovod: za priključitev območja na obstoječi vodovod za potrebe čistilne naprave bo izgrajen priključek DN
100 na obstoječi transportni cevovod Rimske Toplice–Laško DN 200, ki poteka ob glavni cesti I. reda št. 5 na
desnem bregu Savinje skladno s pogoji upravljavca. Priključitev na vodovodno omrežje bo možna tudi v nadaljevanju na
novozgrajeni vodovod Rimske Toplice–Strensko. Pri nadaljnjem načrtovanju, pri vseh križanjih kolektorja z obstoječimi
vodi je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in
pogoje upravljavca,
– kanalizacija: na ureditvenem območju čistilne naprave je predviden ločen sistem kanalizacije. Odpadne vode iz
objektov bodo vodene preko interne fekalne kanalizacije na
čistilno napravo in nato preko razdelilnega jaška ter iztoka v
Savinjo. Meteorne vode s strešin bodo preko peskolovov
vodene v meteorno kanalizacijo čistilne naprave in nato v
površinski odvodnik. Meteorne vode z manipulacijskih in
parkirnih površin, na katerih je možno onesnaževanje z naftnimi derivati, bodo odvajane preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj v meteorno kanalizacijo in nato v površinski
odvodnik skladno s pogoji upravljavca,
– elektrika: energija za napajanje čistilne naprave bo iz
srednje napetostnega omrežja (10/20kV), in sicer s podzemnim visokonapetostnim vodom iz TP Strensko (steber
10). Predvidena je izgradnja trafo postaje znotraj ureditvenega območja čistilne naprave. Pri nadaljnjem načrtovanju, pri
vseh križanjih kolektorja z obstoječimi vodi, je potrebno
upoštevati veljavne tehnične predpise in pogoje upravljavca,
– telefon: priključitev objektov na obstoječe TK omrežje in razvodišča skladno s pogoji upravljavca. Pri nadaljnjem načrtovanju, pri vseh križanjih kolektorja z obstoječimi
vodi, je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in
pogoje upravljavca,
– ogrevanje: pri tehnološkem postopku čistilne naprave bo nastajal bioplin, ki se bo uporabljal kot energetski vir
za ogrevanje predvidenih objektov na območju čistilne naprave. Del bioplina pa se bo transportiral v ceveh nazaj do
kotlarne Pivovarne Laško. Pri nadaljnjem načrtovanju, pri
vseh križanjih kolektorja z obstoječimi vodi, je potrebno
upoštevati veljavne tehnične predpise in pogoje upravljavca,
– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skladno z določili občinskega odloka, kemično stabilizirano in
higienizirano blato, ki nastaja v procesu čiščenja odplak, bo
skladiščeno na deponiji blata s kapaciteto skladiščenja 90
dni v prvi in 180 dni v drugi fazi. Blato bo s čistilne naprave
po skladiščenju na deponiji transportirano v nadaljnjo uporabo za kmetijstvo, kompostiranje ali na komunalno deponijo.
Usmeritve za varovanje okolja
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja
in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske
izvedbene dokumentacije,
– obveznost izvedbe presoje vplivov na okolje v fazi
pridobivanja lokacijskega ali enotnega dovoljenja,
– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov tako, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere
stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času
gradnje in dogovorjenih pogojev v času izvajanja dejavnosti,
varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti
okolja,
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
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Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov
– izdelava prostorskega izvedbenega načrta – lokacijski načrt za celotno ureditveno območje ali za posamezna
ureditvena območja ločeno.
2.5. Programska zasnova za ureditev reke Savinje na
odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat
Opis območja
Ureditveno območje programske zasnove obsega prostor od železniškega mostu v Laškem (pri Pivovarni Laško
d.d.) skozi marijagraški ovinek in skozi ovinek pri Udmatu.
Načrtovane ureditve pretežno posegajo v samo strugo vodotokov Savinje in Lahomnice (vodne in obvodne površine), zaradi prestavitve struge v ovinku Marija Gradec in
širitve struge dalje dolvodno pa tudi na najboljša kmetijska
zemljišča.
Površina ureditvenega območja znaša 32,52 ha.
Organizacija dejavnosti v prostoru
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu programske zasnove je namenjeno izvedbi ukrepov za zagotavljanje protipoplavne varnosti:
– delna prestavitev in preureditev struge v marijagraškem ovinku z razširitvijo v nizvodnem območju pod desno
brežino,
– preureditev izliva Lahomnice v Savinjo,
– delna preureditev struge pod marijagraškim ovinkom,
– revitalizacijski objekti v strugi Savinje skozi Laško in
marijagraški ovinek,
– ureditev in ozelenitev brežin Savinje skozi Laško,
– ureditev in ozelenitev brežin Savinje nižje od naselja
Laško oziroma ohranitev obstoječe vegetacije v največji možni meri,
– ureditvi prometnega, komunalnega in energetskega
omrežja, ureditvi deponije viškov materiala in obrežnih opornih zidov.
Obravnavane ureditve obsegajo zgolj posege v območju same struge Savinje, zasipe do obstoječih brežin in
izvedbo nasipa in zasipov depresij na levem bregu Savinje.
Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko
oblikovanje
– ureditev vodnega in obvodnega prostora ter območja
zasutja struge pod Marija Gradcem. Pretežno gre za zasnovo zelenih površin; območje na levem bregu rečnega zavoja
pod naseljem Marija Gradec se predvidi za namene športa
in rekreacije ali druge dejavnosti.
– krajinska ureditev in zasaditev morata z ureditvami
izboljšati stanje krajinske podobe. Prostor ob reki se zasadi
z avtohtono vegetacijo. Najbolj bogata zasaditev naj bo v
zavoju pod Marija Gradcem. Na odseku med obema zavojema se maksimalno zasadi glede na prostorske možnosti.
Mestoma se predvidi tudi odprti prostor oziroma je predvideno samo travišče, saj je treba zagotoviti tudi pogled na samo
reko. Uredijo se pešpoti, ob njih pa klopi. Zagotovijo se
dostopi k reki; mestoma se vzdolž reke namestijo stopnice z
ograjo. Za zasaditev je potrebno uporabiti avtohtone vrste.
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homnico (izgradnja mostu) ter se priključi na obstoječo cesto. V območju obravnave je predvidena glavna kolesarska
povezava (državna kolesarska povezava) po levem bregu
reke Savinje. Nanjo se v Marija Gradcu priključi lokalna
kolesarska povezava, ki poteka dalje proti vzhodu preko
naselij Lahomno, Tevče, Trobni dol, Blatni vrh. Kolesarji se v
območju obravnave vodijo v sklopu ostalega motoriziranega
prometa,
– vodovod: načrtovane ureditve na vodotoku ne bodo
posegale v vodooskrbno omrežje naselja Laško. Vodooskrbno omrežje poteka na levem in desnem bregu Savinje in
prečka reko v mostni konstrukciji železniške proge Celje–
Zidani Most. Upoštevati je potrebno veljavne tehnične predpise in pogoje soglasodajalca,
– kanalizacija: v levi brežini od železniškega mostu do
P42 poteka obstoječi levoobrežni kolektor. Načrtovano je,
da se ta kanal, ki sedaj odvaja komunalne odplake, preuredi
v kanal tehnoloških odplak, komunalne odplake pa se bodo
priključile na predvideni desnoobrežni kolektor, ki bo prečkal Savinjo med profili P52 in P51 ter bo naprej potekal ob
levem obrežju do ČN Modrič. Vzporedno z njim bo potekal
tudi povratni plinski vod. Izbor končnega koncepta odvajanja in čiščenja odpadnih vod je v fazi načrtovanja. Načrtovano traso kolektorja do ČN Modrič in povratnega plinskega
voda je treba v fazi projektiranja uskladiti oziroma prilagoditi
ureditvam vodotoka. Smiselna bi bila uskladitev terminskih
planov izvajanja del zaradi regulacije Savinje in polaganje
kolektorja in povratnega plinskega voda, tako da bi dela
potekala sočasno, skladno s pogoji upravljavca. Na celotnem območju obravnave je potrebno urediti iztoke (iztočne
jarke in iztočne glave na kanalih). Zagotoviti je potrebno
nemoten iztok hudourniških, zalednih in meteornih vod v
vodotok (Savinjo ali Lahomnico). V območju marijagraškega
ovinka, med profili P48 in P41 je potrebno iztoke kanalov v
levi brežini opremiti tudi s protipovratnimi zaklopkami, s čimer se zaledni, nižje poseljen teren za nasipom na levem
bregu zavaruje pred vdorom visokih voda,
– elektrika: načrtovana ureditev križa 35 oziroma 20
kV elektroenergetske naprave ter nizkonapetostni (NN) prosti vod v območju profilov: P21 – P20 DV 35 oziroma 20 kV,
P50 – P48 DV 35 oziroma 20 kV, PU7 – PU8 NN prosti
vod. Pri nadaljnjem načrtovanju, pri vseh križanjih z obstoječimi vodi, je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise
in pogoje upravljavca.

Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega ure-

Usmeritve za varovanje okolja
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja
in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko
izvedbene dokumentacije,
– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov tako, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere
stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času
gradnje in dogovorjenih pogojev v času izvajanja dejavnosti,
varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti
okolja,
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.

– prometno omrežje: v območju marijagraškega ovinka, na levem bregu, kjer se bodo zasipavale zemeljske
mase, je predviden novi cestni odsek, s čemer se omogoči
zaprtje nivojskega križanja lokalne ceste (LC 200030) z
železniško progo. Cesta se odcepi od regionalne ceste R3691 pred podvozom pod železnico, poteka po zasipu obstoječe struge, čim bližje železniškemu nasipu, prečka La-

Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov
– izdelava prostorskega izvedbenega načrta – lokacijski načrt za celotno ureditveno območje ali za posamezna
ureditvena območja ločeno.
2.6. Programska zasnova za industrijski obrat predelave in trženja mesa s transportom s parkirnimi površinami za
tovornjake v Sevcah

janja
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Opis območja
Programska zasnova obravnava območje, ki je umeščeno južno od zaselka Sevce in zahodno ob glavni cesti GI5 Laško-Rimske Toplice.
V naravi je obravnavano območje kmetijsko zemljišče.
Površina ureditvenega območja znaša ca. 2 ha.
Organizacija dejavnosti v prostoru
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu programske zasnove je namenjeno izgradnji industrijskega obrata predelave in trženja mesa s parkirnimi površinami za tovornjake.
Usmeritve za urbanistično, krajinsko in arhitektonsko
oblikovanje
Zasnova objekta je razdeljena na tri sklope, in sicer:
– proizvodni del,
– upravni del in trgovino,
– servisni del za tovornjake, z nečistimi skladišči, kotlovnico in kompresorsko postajo ter mehanično delavnico.
Prostorska razmestitev objekta in površin je zasnovana
na pobočni legi, na kmetijskih površinah. V severovzhodnem delu ureditvenega območja bodo umeščena parkirišča za osebna vozila, v jugozahodnem delu bodo locirana
parkirišča za tovornjake in v južnem ter jugovzhodnem območju bodo locirane servisne in manipulativne površine.
Lokacija, odmiki, gabariti:
– objekt mora biti arhitektonsko oblikovan, primeren za
obcestni prostor, členjen, višina objektov je ca. 11,50 metrov, etažnost P in P+1,
– oblikovanje in razporeditev okenskih in vratnih odprtin na fasadah ter obdelava fasad naj izhajajo iz funkcije
objekta. Priporočljivo je, da so objekti zasnovani v ustrezni
arhitekturi ter uporaba novih materialov. Objekt mora biti
skladno in enovito oblikovan. Fasada ob glavni cesti mora
biti ustrezno členjena in moderno oblikovana, s poudarki na
vhodnih fasadah,
– vstopni del na območje je potrebno nameniti parkiranju za zaposlene in obiskovalce, ter ločeno za servisni dostop.
Pogoji za ohranjanje kvalitete prvin krajine:
– zelene površine na območju industrijskega obrata
imajo predvsem oblikovalsko funkcijo. Za zasaditev je potrebno uporabiti avtohtone vrste. Predvidena je zasaditev gostega zelenega tampona neformalnih skupin avtohtonega
drevja na južnem in zahodnem delu, ki naj zagotavlja primerno maskiranje kompleksa.
Usmeritve za vodnogospodarsko urejanje območja
– pri nadaljnjem načrtovanju, zlasti odvajanja odpadnih
tehnoloških voda, je potrebno dosledno upoštevati uredbo
o emisiji pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za proizvodnjo, predelavo in konzerviranje mesa ter proizvodnjo mesnih
izdelkov (Uradni list RS, št. 10/99, 110/01),
– ustrezno je potrebno načrtovati odvodnjo meteornih
in zalednih voda z območja ureditvenega načrta, ki se morajo kontrolirano odvajati v površinski odvodnik,
– skladišče nevarnih snovi v skladu z veljavnimi predpisi,
– pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno preveriti poplavno ogroženost območja obravnavanega ureditvenega
načrta od poplavnih voda hudourniškega potoka, ki teče ob
vzhodnem robu območja. V sklopu tega je potrebno predvideti potrebne protipoplavne ukrepe in protierozijsko zaščito
območja ter svetle odprtine premostitev, ki morajo biti dimenzionirane na Q100 ob upoštevanju ustrezne varnosti,
– upoštevati je potrebno odmik od zgornjega robu brežine min. 5 m (levi, desni breg).
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Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega urejanja
– prometno omrežje: območje je dostopno iz glavne
ceste I. reda št. 5/0328 Celje–Šmarjeta preko obstoječega
priključka na glavno cesto. Do ureditvenega območja sta iz
lokalne ceste predvidena dva uvoza in sicer za zaposlene,
upravni del in servisni dovoz (dovoz materiala surovin…),
– vodovod: za napajanje objekta s pitno vodo bo potrebno zgraditi priključek na javni vodovod, ki poteka po severnem robu glavne ceste skladno s pogoji upravljavca. Obstoječo dovozno cesto, ki poteka do ureditvenega območja,
prečkata dva transportna cevovoda Rimske Toplice–Laško.
Pred rekonstrukcijo ceste je potrebno omenjena cevovoda
dodatno zaščititi,
– kanalizacija: fekalne odplake na območju industrijskega obrata bodo vodene preko interne fekalne kanalizacije na kolektor, ki poteka ob levem bregu Savinje in v nadaljevanju na čistilno napravo. Meteorne vode bodo z obravnavanega območja vodene v meteorno kanalizacijo oziroma v
recipient, skladno s pogoji soglasodajalcev. Onesnažene
meteorne vode z olji s parkirišč in drugih utrjenih delovnih
površin pa je pred izpustom v sisteme kanalizacijskega omrežja oziroma v recipient potrebno obvezno očistiti v lovilcih olj
in maščob. Tehnološke vode morajo biti pred priključitvijo
na javni kanal predčiščene na obratni čistilni napravi, ter
potrebno je zgraditi merilno mesto, skladno z zakonodajo.
Odpadne vode morajo pred iztokom v javno kanalizacijo
ustrezati normativom, določenim z uredbo o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz objektov za proizvodnjo, predelavo in konzerviranje mesa ter proizvodnjo mesnih izdelkov
(Uradni list RS, št. 10/99, 110/01),
– elektrika: predvideva se izgradnja nove transformatorske postaje s pripadajočimi električnimi vodi in prestavitvami. V fazi izdelave prostorsko izvedbene dokumentacije
je potrebno izdelati idejno rešitev elektrifikacije kompleksa,
– TK omrežje: priključitev na omrežje skladno s pogoji
upravljavca, ki jih bo podal v fazi izdelave PIN,
– ogrevanje: ogrevanje objektov bo na plin ali na lahko
kurilno olje skladno s pogoji upravljavcev,
– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skladno z določili občinskega odloka. Posebno pozornost je
potrebno posvetiti zbiranju odpadkov, ki nastajajo pri tehnologiji proizvodnje – organski odpadki. Zbirati jih je potrebno
ločeno in odvažati ter odstraniti skladno z veljavno zakonodajo.
Usmeritve za varovanje okolja
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja
in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko
izvedbene dokumentacije,
– obveznost izvedbe presoje vplivov na okolje v fazi
pridobivanja lokacijskega ali enotnega dovoljenja,
– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov tako, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere
stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa v času
gradnje in dogovorjenih pogojev v času izvajanja dejavnosti,
varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti
okolja,
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov
– izdelava prostorskega izvedbenega načrta – ureditvenega načrta za celotno obravnavano območje ali za posamezna ureditvena območja ločeno.
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7. člen
Ustrezno se spremeni in dopolni grafično gradivo:
1. kartografski del
– kartno gradivo v merilu 1:25000:
1. zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij za poselitev,
2. zasnova vodnega gospodarstva,
6. zasnova sanacij,
11. zasnova načinov urejanja,
12. zasnova osnovne rabe prostora,
12A) zasnova območij za potrebe obrambe in zaščite
– kartno gradivo v merilu 1:5000,
13. ureditvena območja (listi Trbovlje 17, 18, 19),
14. urbanistična zasnova za naselje Laško,
14.1. zasnova namenske rabe prostora naselja,
14.2. usmeritve glede načinov urejanja ureditvenih
območij naselja s prostorskimi izvedbenimi akti,
14.3. zasnova komunalnega in energetskega
omrežja
2. kartografska dokumentacija na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000,
– listi Trbovlje 9, 17, 18, 19, 28 in Celje 48,
Grafično gradivo se dopolni s programskimi zasnovami za:
3.1. čistilno napravo Laško in kolektor Laško - čistilna
naprava - Rimske Toplice,
3.2. ureditev reke Savinje na odseku: ovinek Marija
Gradec – vključno z ovinkom Udmat,
3.3. industrijski obrat predelave in trženja mesa s transportom s parkirnimi površinami za tovornjake v Sevcah.
8. člen
Če se v postopku priprave prostorskega izvedbenega
akta za posamezni objekt, napravo ali prostorsko ureditev
ugotovi, da je potrebno načrtovane ureditve zaradi funkcionalnega, okoljevarstvenega oziroma finančnega vzroka deloma spremeniti, se takšna sprememba šteje kot dopustna
toleranca, kadar se z njo ohranjajo ali varujejo naravne in
kulturne dobrine, ohranja naravni in kulturni značaj krajine,
zmanjšujejo obremenitve v okolje ter ne spreminjajo vplivi na
načrtovani izgled območja.

SKLEP
o ugotovitvi povprečne gradbene cene in
povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Laško
I
S tem sklepom se ugotavlja povprečna gradbena cena
stanovanj, cena stavbnega zemljišča in povprečnih stroškov
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč območja Občine
Laško.
II
Povprečna gradbena cena za m2 koristne površine objekta v letu 2002 znaša 139.482 SIT/m2 in se uporablja kot
osnova za odmero davka od premoženja v letu 2003 na
območju Občine Laško.
Gradbena cena v mesecu decembru 2002 znaša
166.860 SIT/m2 in se med letom revalorizira v skladu z
rastjo cen življenjskih stroškov, ki jih objavlja Statistični
urad Republike Slovenije, uporablja pa se za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj ter drugih
nepremičnin.
III
Cena stavbnega zemljišča se določi na 0,7% od gradbene cene.
IV
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč znašajo 16% od gradbene cene, od tega individualna
raba 8% in kolektivna raba 8%.
V
Ta sklep prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.
Št. 42007-5/02
Laško, dne 6. novembra 2002.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/3/2001
Laško, dne 14. novembra 2002.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

4958.

Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in
povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Laško

Na podlagi določil pravilnika o enotni metodologiji za
izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj
ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in
21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je
Občinski svet občine Laško na 26. redni seji dne 6. 11.
2002 sprejel
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4959.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2003

Na podlagi 11. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Laško (Uradni list RS, št. 4/91,
68/00, 98/01 in 21/02) in 21. člena statuta Občine Laško
(Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na
26. redni seji dne 6. 11. 2002 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2003
I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Laško za leto 2003 znaša
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Vrednost
točke SIT

Pravne osebe

– poslovni prostori in garaže
– stanovanja, garaže
– nezazidana stavbna zemljišča
Fizične osebe
– poslovni prostori in garaže za poslovni namen
– stanovanja, garaže
– nezazidana stavbna zemljišča

5,40
3,24
5,40
5,40
3,24
3,24

II
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003 dalje.
Št. 42008-2/02
Laško, dne 6. novembra 2002.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

4960.

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Markovci za leto 2003
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Markovci za leto 2003
znaša 0,444 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003.
Št. 423-06/00-1
Markovci, dne 28. oktobra 2002.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih
taks

Na podlagi 2. člena odloka o komunalnih taksah v
Občini Laško (Uradni list RS, št. 1/00) in 21. člena statuta
Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00), je Občinski svet
občine Laško na 26. seji dne 6. 11. 2002 sprejel naslednji

SKLEP
I
Vrednost točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Laško za leto 2003 znaša 151 SIT.
II
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.
Št. 42304-2/02
Laško, dne 6. novembra 2002.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

MARKOVCI
4961.

Markovci na 33. seji Občinskega sveta občine Markovci
dne 28. 10. 2002 sprejel

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Markovci za leto 2003

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99,
16/99, 59/99 in 70/00), 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) in
13. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 123/00) je Občinski svet občine

METLIKA
4962.

Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne
kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za
kurilno sezono 2002/2003

Na podlagi 11., 12. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 61/02) in 5. člena
odloka o ogrevanju soseske iz skupne kotlovnice v Naselju
Borisa Kidriča v Metliki (Uradni list RS, št. 96/00) je Občinski svet občine Metlika na 29. redni seji sveta dne 24. 10.
2002 sprejel

SKLEP
o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice
v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno
sezono 2002/2003
1. člen
Planirani stroški ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono
2002/2003 znašajo 17,252.324,11 SIT in vsebujejo variabilni del stroškov (poraba kurilnega olja v znesku
12,116.350 SIT) in fiksni del stroškov (električna energija,
vodarina, dimnikarske storitve, servisi, redno vzdrževanje,
izvajanje ogrevanja, stroški poslovanja in amortizacija oziroma investicijsko vzdrževanje, v skupnem znesku
5,135.974,11 SIT).
Mesečni obračun ogrevanja se izvaja samo v času ogrevanja, predvidoma od 15. 10. 2002 do 15. 5. 2003, in
sicer v dveh delih:
– variabilni del – po dejanski porabi kurilnega olja in
odčitkih porabe MWh na kalorimetrih v kotlovnici, podpostajah ter posameznih stanovanjih,
– fiksni del – strošek se obračuna vsem lastnikom
oziroma uporabnikom stanovanj in poslovnih prostorov po
m2 ogrevalne površine in znaša 54 SIT/m2 za mesec november, december, januar, februar, marec in april, oziroma
27 SIT/m2 za mesec oktober in maj.
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V stroških ni upoštevan DDV v višini 20%.
Po končani kurilni sezoni se opravi obračun na fiksnem
delu po dejanskih stroških, katerega stanje se prenaša v
naslednjo kurilno sezono.
2. člen
Mesečni obračun ogrevanja se izvaja preko pogodbenega izvajalca ogrevanja Terca, d.o.o. Šentrupert, in sicer
za pretekli mesec.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS in se uporablja za kurilno sezono 2002/2003.
Št. 362-16/02
Metlika, dne 24. oktobra 2002.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

MEŽICA
4963.

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe in merilih za podelitev koncesije za
distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter
graditev in upravljanje distribucijskega omrežja
zemeljskega plina v Občini Mežica

Na podlagi 3., 7., 32. in 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 30. člena
energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00) in
21. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,
1/96) in 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št.
16/99 in 73/00) je Občinski svet občine Mežica na
33. redni seji dne 15. 10. 2002 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja gospodarske javne službe
in merilih za podelitev koncesije za distribucijo
in dobavo zemeljskega plina ter graditev in
upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega
plina v Občini Mežica
1. člen
(splošna določba)
S tem odlokom Občina Mežica opredeljuje način izvajanja izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina (v nadaljevanju: javna služba) in splošne pogoje
za dobavo in odjem plina v Občini Mežica. Ta odlok je tudi
koncesijski akt za podelitev koncesije za javno službo. Javna služba se zagotavlja s podelitvijo koncesije.
2. člen
(predmet odloka)
Predmet koncesije je graditev omrežja za distribucijo
zemeljskega plina, distribucija in dobava zemeljskega plina
ter upravljanje omrežja za distribucijo plina za potrebe prebivalstva, industrije in drugih uporabnikov na območju Občine
Mežica in se izvaja kot izbirna gospodarska javna služba.
Izvajalec javne službe (v nadaljevanju: koncesionar) mora poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravljati
tudi vse z energetskim zakonom opredeljene dejavnosti, ki

Št.
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pripomorejo k uresničevanju osnovne dejavnosti. Te dejavnosti so zlasti:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje oskrbe s plinom
v Občini Mežica,
– organizacija vzdrževanja plinovodnega sistema, zamenjav in umerjanja plinomerov, preizkusi in analize,
– vodenje katastra plinovodnega omrežja,
– vodenje, obratovanje in usklajeno delovanje distribucijskega omrežja s prenosnim omrežjem,
– priprava, revidiranje in objava računovodskih izkazov
v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe
in energetskim zakonom.
3. člen
(pogoji koncesionarja)
Koncesionar mora za opravljanje koncesije za distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter graditev in upravljanje
distibucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Mežica
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti izgradnje
distribucijskega omrežja in distribucije plina,
– da ima licenco za distribucijo in dobavo plina in upravljanje distribucijskega sistema,
– da predloži finančni, terminski in prostorski plan celotne investicije z garancijami, ki bodo dokazovale sposobnost ponudnika za realizacijo ponudbe,
– da je pripravljen prevzeti obveznost nadomestila koncedentu za pravico izkoriščanja že zgrajenega omrežja,
– da pripravi pogodbeno ceno priklopa novih uporabnikov za priključitev na plinovodno omrežje in za prilagoditev lastnih naprav za uporabo plina ter pripravi program
financiranja teh del,
– da pripravi in predloži študijo s prikazom predvidenega omrežja ter potrebnih objektov in naprav za distribucijo
plina z oceno vrednosti, predviden čas za gradnjo, pogoje in
načine za upravljanje z omrežjem in finančni plan izvedbe,
– da pripravi in predloži program izvajanja distribucije
za čas trajanja koncesije in program rednega in investicijskega vzdrževanja (program vzdrževanih del s terminskim
planom in pregled stroškov vzdrževanja ter kadrovski plan),
– da predloži program del za kadre in finančna sredstva za izvajanja dejavnosti upravljanja omrežja,
– da predloži garancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo sprejete naloge,
– da predloži garancijo za resnost ponudbe,
– da predloži soglasje dobavitelja plina,
– da predloži reference o dosedanjem delu, podatke o
kadrovski zasedbi ter seznam glavnih kooperantov,
– da ima zagotovljena vsa potrebna sredstva v zvezi z
izgradnjo omrežja za distribucijo plina in njegovim upravljanjem,
– da ima izkušnje na področju programiranja, projektiranja in gradnje ter upravljanja z omrežjem za distribucijo
plina za potrebe prebivalstva, industrije in drugih uporabnikov,
– da navede druge ugodnosti, ki jih nudi razpisovalcu
zlasti možnost uporabe nadomestnih goriv za obvladovanje
dnevnega odjema oziroma zagotovitve ustreznih tlačnih in
pretočnih razmer na plinovodnem kraku Slovenj Gradec –
Mežica.
4. člen
(javna pooblastila)
Koncesionarju bo Občina Mežica kot koncedent podelila naslednja javna pooblastila:
– pravico gradnje omrežja za distribucijo plina vključno
s pravico, da pod površjem vseh javnih površin postavi in

Stran

10766 / Št. 98 / 20. 11. 2002

vzdržuje cevovode, različne naprave in instalacije, potrebne
za distribucijo,
– izključno pravico uporabe obstoječega in novo zgrajenega omrežja za distribucijo in prodajo zemeljskega plina
za čas trajanja koncesijske pogodbe,
– pravico upravljanja z omrežjem za distribucijo plina,
– pravico sklepati pogodbe o dobavi plina pod pogojem tržne konkurenčnosti ob predhodnem soglasju občinskega sveta,
– pravico določiti način in pogoje za plačilo uporabljenega plina v soglasju s koncedentom,
– pravico prekiniti dobavo plina posameznim uporabnikom v primeru neplačila.
Za sklenitev pogodbe o dobavi plina bo koncendent
koncesionarju zagotovil vso potrebno tehnično dokumentacijo o omrežju in porabnikih, pregled porabe plina po
posameznih porabnikih za obdobje zadnjih treh let in kopije dosedanjih pogodb z dobavitelji plina za obdobje zadnjih
treh let.
5. člen
(obveznosti koncesionarja)
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da na svoje stroške izdela projektno-tehnično dokumentacijo in pridobi upravna dovoljenja za gradnjo,
– da samostojno in na svoje stroške dogradi omrežje
za distribucijo plina pod enakimi ali boljšimi pogoji,
– da se pri gradnji omrežja za distribucijo plina usklajuje z ostalimi izvajalci javnih služb,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano, zanesljivo
in varno ter kakovostno dobavo plina v skladu s pogodbeno
garantiranimi pretočnimi in tlačnimi razmerami,
– da skrbi za redno in investicijsko vzdrževanje in ohranjanje celotnega sistema za distribucijo plina skladno z veljavno zakonodajo v Občini Mežica,
– da po potrebi širi omrežje za distribucijo plina in
zagotavlja v koncesijski pogodbi opredeljeno garancijo za
vsa izveden dela in uporabljeni material,
– da infrastrukturo polno zavaruje za celotno obdobje
koncesijske pogodbe (požarno, strojelomno, potresno, zavarovanje civilne odgovornosti in odgovornost za zanesljivost dobave),
– da poravna stroške razpisa,
– da uporabnike priključi na plin, če so za to izpolnjeni
pogoji, ki tehnično in ekonomsko opravičujejo priključke ob
soudeležbi opredeljeni v 3. členu odloka,
– da dosledno izpolnjuje vsa določila veljavnega energetskega zakona, uredbe o prenosu zemeljskega plina in
ostalih podzakonskih aktov, vezanih na izvajanje dejavnosti
distribucije in dobave zemeljskega plina ter upravljanje distribucijskega omrežja,
– da vodi kataster zgrajenega omrežja v računalniški
obliki in spremembe vsakoletno dostavi koncedentu v obsegu in obliki določeni v koncesijski pogodbi,
– da poravna plačila iz naslova podeljene koncesije in
– da prevzame sorazmeren del zaposlenih v JKP Log
na izvajanju dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom, ki pripada Občini Mežica in izpolnjujejo z zakoni predpisane
pogoje za graditev objektov, distribucijo, dobavo in upravljanje omrežja.
6. člen
(pravica koncedenta)
Koncedent mora dati soglasje k lokacijskemu načrtu in
projektno-tehnični dokumentaciji, ki jo izdela koncesionar.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
(pogoji poslovanja)
Koncesionar kot edini distributer plina iz omrežja na
območju občine za potrebe prebivalstva, industrije ter drugih uporabnikov izvaja dejavnost pod naslednjimi pogoji:
– da spoštuje strokovno tehnične, organizacijske in
razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega programa za republiko in usmeritev lokalne skupnosti,
– da prodaja plin po cenah, ki so oblikovane v skladu z
veljavno zakonodajo in po načelih tržne konkurenčnosti ter v
skladu z metodologijo iz koncesijske pogodbe, ki jo potrdi
občinski svet,
– da omogoča pristojnim službam strokovni in finančni
nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela,
– da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalno organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje
koncesije oziroma če teh ni, standarde, ki so povzeti in se
uporabljajo v Republiki Sloveniji,
– da zagotovi, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi
bila zaradi izvajanja del poškodovana, vrnjena v prvotno
stanje oziroma bo v ta namen izplačal odškodnino,
– da pripravlja letne plane investicij, rednega in investicijskega vzdrževanja in jih izvaja ob predhodnem soglasju
občinskega sveta,
– da pripravlja gospodarski načrt poslovanja in poročilo o poslovanju v skladu z veljavno zakonodajo in ob soglasju občinskega sveta.
8. člen
(začetek in trajanje koncesije)
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe in traja 30 let. Doba trajanja koncesije se šteje od
dneva podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesijska pogodba se po njenem poteku lahko podaljša.
Koncesijska pogodba mora določati obseg in namen
uporabe infrastrukture, pogoje uporabe, višino najemnine,
pogoje tekočega in investicijskega vzdrževanja, pravico lokalne skupnosti do nadzora nad izvajanjem pogodbe, spremembo pogodbe v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.
Koncesijska pogodba mora biti sklenjena tako, da se
spreminja v skladu s spremembo zakonodaje.
9. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z razdrtjem koncesije,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije.
10. člen
(potek koncesije)
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za
katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod
pogoji, navedenimi v 9. členu te pogodbe, predhodno ne
prekineta.
11. člen
(razdrtje koncesije)
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se
določijo v koncesijski pogodbi.
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12. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent lahko ne glede na določila pogodbe koncesionarju odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične opravljati koncesije v rokih
določenih s koncesijsko pogodbo,
– zaradi neopravičene prekinitve distribucije plina, ki
traja več kot tri dni,
– zaradi ponovljenih hudih in dokumentiranih primerov
neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,
– v primeru neizpolnjevanja načel tržne konkurenčnosti pri oblikovanju cene plina,
– v primeru stečaja koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot koncesija,
– v primeru neizpolnjevanja določil veljavne energetske zakonodaje.
V primeru odvzema koncesije po šesti alinei prvega
odstavka tega člena koncedent izplača koncesionarju odškodnino določeno po veljavni zakonodaji.
V ostalih primerih odvzema koncesije, navedenih v prvem odstavku tega člena, koncesionar ni upravičen do izplačila odškodnine.
13. člen
(potek koncesije)
Koncesijsko razmerje poteče tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji prenehanja opravljanja javne službe in prenosa objektov in naprav se določijo
v koncesijski pogodbi.
14. člen
(viri financiranja)
Sredstva, ki jih mora zagotoviti koncesionar, predstavljajo 100% vrednosti financiranja izgradnje in upravljanja
plinovodnega omrežja ter nadomestila koncedentu za že
zgrajeno omrežje.
15. člen
(cena plina)
Cena plina se oblikuje in določi v skladu z veljavno
zakonodajo in po načelih tržne konkurenčnosti. Ceno plina
potrjuje občinski svet.
Metodologijo oblikovanja cene potrdi občinski svet in
pri tem upošteva, da naj s ceno plina koncesionar dobi
povrnjene stroške za nakup plina, stroške vzdrževanja in
upravljanja, stroške amortizacije, trošarino in ekološko takso, premoženjska bremena za povrnitev vloženega kapitala,
koncesijsko dajatev in davek na dodano vrednost.
Koncesionar je dolžan kvartalno izdelovati poročila in
obveščati občinski svet o izpolnjevanju načel tržne konkurenčnosti pri oblikovanju cene plina.
16. člen
(plačilo koncesije)
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije
do 31. marca plačati koncedentu koncesijsko dajatev iz
naslova podeljene koncesije. Plačilo se nanaša na preteklo
leto in predstavlja v skladu z razpisnimi pogoji in s koncesijsko pogodbo določen odstotek od fakturirane realizacije iz
naslova zaračunane cene plina brez davka na dodano vrednost.
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17. člen
(način podelitve koncesije)
Koncesija bo v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah podeljena na podlagi javnega razpisa.
Ne glede na prejšnji odstavek in določila tega odloka,
ki se nanašajo na javni razpis, lahko Občina Mežica javno
službo, ki je predmet urejanja tega odloka, zaradi zagotavljanja njenega izvajanja v okviru funkcionalno in prostorsko
zaokroženega oskrbovalnega sistema in zaradi doseganja
sinergijskih učinkov, ki jih omogoča energetska zakonodaja
pri oskrbi z energenti geografsko povezanih območij v skladu s 13. členom odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Mežica (Uradni list RS, št. 39/97, 25/01 in 17/02)
in 35. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93 in 30/98) kot tudi zaradi v tretjem odstavku 6. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Mežica (Uradni list RS, št. 39/97, 25/01 in 17/02) opredeljeni možnosti skupnega izvajanja javnih služb, koncesijo
neposredno, brez javnega razpisa, prenese v izvajanje izbrani osebi zasebnega prava, ki bo opravljala dejavnost distribucije zemeljskega plina v sosednji Občini Prevalje. Postopek izbire izvajalca javne službe v sosednji Občini Prevalje je
že v teku, vendar v času sprejetja tega odloka, še ni bil
končan z izbiro izvajalca.
18. člen
(merila za izbiro koncesionarja)
Pri postopku izbire koncesionarja bo strokovna komisija koncedenta sestavljena iz petih članov, med katerimi sta
obvezna pravnik in strokovnjak s področja, za katerega se
razpisuje koncesija, upoštevala merila. Ponudbe se vrednotijo po merilih, ki so sinteza več analitičnih kriterijev. Teža
vsakega od meril je opredeljena s točkami, in sicer:
1. prodajna cena plina (nivo cen ob podpisu pogodbe
in metodologija oblikovanja cene za čas trajanja koncesijske
pogodbe) do 50 točk,
2. višina investicijskih vlaganj po letih do 10 točk,
3. stroški investicijskega ter rednega vzdrževanja sistema na leto do 10 točk,
4. višina nadomestila za pravico koriščenja že zgrajenega omrežja do 25 točk,
5. vključevanje v programe lokalnih skupnosti – dodatne ugodnosti do 5 točk.
Po vsebinski ocenitvi mora ostati najmanj ena popolna
vloga, ki zadovolji zahtevanim pogojem razpisa. Na podlagi
opravljene analize o izbiri koncesionarja odloči pristojni občinski organ občine po predhodnem soglasju občinskega
sveta z upravno odločbo po zakonu o splošnem upravnem
postopku in v skladu z zakonom o lokalni samoupravi.
Župan v imenu in za račun občine z izbranim koncesionarjem najkasneje v roku 60 dni po pravnomočnosti odločbe sklene koncesijsko pogodbo, ki stopi v veljavo po pridobljenem soglasju občinskega sveta.
Če ni popolnih vlog, nadaljuje z izvajanjem dejavnosti,
ki so predmet tega odloka, dosedanji izvajalec gospodarske
javne službe.
Za reševanje pritožb je pristojen župan občine.
19. člen
(nesklenitev koncesijske pogodbe)
Koncedent si pridržuje pravico, da ne sklene koncesijske pogodbe z nobenim od ponudnikov.
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20. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske
pogodbe opravlja pristojni občinski upravni organ oziroma
pooblaščena institucija ter pristojne inšpekcijske službe in
Agencija za energijo.
Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev tržne konkurenčnosti pri oblikovanju prodajne cene plina kvartalno opravlja
občinski svet.
21. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je polno odgovoren za škodo, ki jo je
povzročil koncesionar ali pri njem zaposleni delavci pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe uporabnikom ali drugim pravnim ali fizičnim osebam.
Koncedent ne nosi nobene odgovornosti za povzročeno škodo niti proti tretjim osebam.
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja koncesije,
lahko opravljanje koncesije začasno zagotovi koncedent s
prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v
koncesijski pogodbi.
22. člen
(način poslovanja)
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za
svoj račun na podlagi pooblastil tega koncesijskega akta in
koncesijske pogodbe.
23. člen
(lastništvo objektov in naprav)
Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali
drugače pridobil za namen izvajanja koncesije, preidejo v
last koncendenta ob prenehanju koncesijske pogodbe.
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24. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne more prenesti koncesije na drugo osebo brez soglasja koncedenta.
25. člen
(višja sila)
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti
opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Nepredvidljive okoliščine, ki so nastale zaradi višje sile,
lahko koncesijsko razmerje prekinejo samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
26. člen
(prehodne določbe)
Do dneva veljavnosti koncesijske pogodbe ter začetka
izvajanja distribucije zemeljskega plina s strani koncesionarja opravlja naloge javne službe distribucije zemeljskega plina
Javno komunalno podjetje Log d.o.o.
Z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe se na območju Občine Mežice prenehajo uporabljati določbe odloka o
preoblikovanju »Komunalnega podjetja Prevalje« v »Javno
komunalno podjetje Log«, v družbo z omejeno odgovornostjo (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/94) v delih, ki se
nanašajo na izvajanje javne službe oskrbe z zemeljskim plinom in s tem povezane pravice in pooblastila.
27. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-04/01-1/12
Mežica, dne 15. oktobra 2002.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.
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VSEBINA

VLADA
4893. Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst
4894. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o
ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje –
Hrastnik, d.o.o.
4895. Odlok o razglasitvi Farmacevtsko-medicinske
zbirke Bohuslava Lavičke za kulturni spomenik državnega pomena

10657
10660
10661

MINISTRSTVA
4896. Pravilnik o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik
z živili
4897. Pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščih
4898. Odločba o priznanju enakovrednosti semenskega materiala kmetijskih rastlin, pridelanega v tujini

10662
10722
10723

BANKA SLOVENIJE
4899. Sklep o obračunu in plačilu obresti pri poslih
Banke Slovenije
4900. Sklep o dajanju posebnih likvidnostnih posojil
s sodelovanjem bank
4901. Sklep o pošiljanju določenih podatkov bank
in hranilnic
4902. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o načinu določanja reeskontnih kvot
4903. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o dajanju reeskontnih kreditov
4904. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o kratkoročnih posojilih bankam
4905. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o načinu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo
4906. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o pošiljanju podatkov o knjigovodskem stanju računov bank
4907. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o določitvi pogojev in načina za nakup in prodajo državnih vrednostnih papirjev
4908. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o pogojih in načinu nakupa prodaje in deponiranja
tujih plačilnih sredstev pri Banki Slovenije
4909. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o dajanju kratkoročnih kreditov bankam za zagotavljanje dnevne likvidnosti

10735
10736
10737
10737
10737
10738
10738
10738
10738
10738
10739

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4910. Sklep o potrditvi atlasa: GEOGRAFSKI ATLAS
SVETA ZA ŠOLE, atlas za osnovnošolsko in
gimnazijsko izobraževanje

10739

4911. Sklep o potrditvi učbenika: KORAKI V ČASU
– 20. stoletje, učbenik za zgodovino v 8. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja

10739

4912. Sklep o potrditvi učbenika: KORAKI V ČASU
– 20. stoletje, učbenik za zgodovino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

10740

4913. Sklep o potrditvi učbenika: DRUŽBA 4, učbenik za družbo v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

10740

4914. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: DRUŽBA
4, delovni zvezek za družbo v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4915. Sklep o potrditvi učbenika: JOIN IN 1, učbenik za angleščino v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
4916. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: JOIN IN
1, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4917. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: FIZIKA,
NARAVA, ŽIVLJENJE 1, delovni zvezek za fiziko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4918. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: GEOGRAFIJA ZA 8. RAZRED, delovni zvezek za geografijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4919. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka: SVET MATEMATIKE 1, učbenik
z elementi delovnega zvezka za matematiko v
1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4920. Sklep o potrditvi učbenika: NARAVOSLOVJE
IN TEHNIKA 4, učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4921. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4922. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: NARAVOSLOVJE ZA 7. RAZRED, delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4923. Sklep o potrditvi učbenika: ICH UND DEUTSCH 1, učbenik za nemščino v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4924. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: ICH UND
DEUTSCH 1, delovni zvezek za 4. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
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10743
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10743
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4925. Sklep o potrditvi učbenika: WEGWEISER 3,
učbenik za izbirni predmet nemščina v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4926. Sklep o potrditvi učbenika: OBDELAVA GRADIV: LES, učbenik za izbirni predmet obdelava gradiv v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4927. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: OBDELAVA GRADIV: LES, delovni zvezek za izbirni
predmet obdelava gradiv v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
4928. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka: V DEŽELI GLASBE, učbenik z
elementi delovnega zvezka za glasbeno pripravnico za šestletne učence glasbene šole
4929. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka: POJMO IN RAJAJMO!, učbenik z elementi delovnega zvezka za glasbeno
pripravnico za glasbene šole
4930. Sklep o potrditvi učbenika: FIZIKA ZA SREDNJE ŠOLE, 3. del, učbenik za fiziko v 3. in 4.
letniku gimnazijskega izobraževanja
4931. Sklep o potrditvi učbenika: GLASBENI STAVEK, HARMONIJA I, učbenik za glasbeni stavek
4932. Sklep o potrditvi učbenika: RETE! 1, učbenik
za italijanščino v 1. in 2. letniku gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja
4933. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: RETE! 1,
delovni zvezek za italijanščino v 1. in 2. letniku
gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja
4934. Sklep o potrditvi učbenika: RETE! 2, učbenik
za italijanščino v 3. in 4. letniku gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja
4935. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: RETE! 2,
delovni zvezek za italijanščino v 3. in 4. letniku gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja
4936. Sklep o potrditvi učbenika: BRAVO!, učbenik
za italijanščino kot drugi tuji jezik v gimnazijskem, srednje tehniškem oziroma strokovnem
izobraževanju ter poklicno-tehniškem izobraževanju
4937. Sklep o potrditvi učbenika: LINEA DIRETTA 1,
Corso di italiano per pricipianti, učbenik za italijanščino kot tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
4938. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: LINEA DIRETTA 1, Corso di italiano per pricipianti, delovni zvezek za italijanščino kot tuji jezik v 1. in
2. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
4939. Sklep o potrditvi učbenika: LINEA DIRETTA 2,
Corso di italiano a livello medio, učbenik za
italijanščino kot tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
4940. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: LINEA DIRETTA 2, Corso di italiano a livello medio, delovni zvezek za italijanščino kot tuji jezik v 3. in

Uradni list Republike Slovenije

10744

4941.

10744
4942.
10744
4943.
10745
4944.
10745
10745

4945.

10746
4946.
10746
4947.
10746
4948.

10747

10747

10747

10748

10748

10748

4949.

4. letniku gimnazijskega, srednje tehniškega
oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega
izobraževanja
Sklep o potrditvi učbenika: CONTESTI ITALIANI, Materiali per la didattica dell’italiano L2,
učbenik za italijanščino kot drugi jezik na narodno mešanem območju slovenske Istre v
gimnazijskem, srednje tehniškem oziroma
strokovnem in poklicno-tehniškem izobraževanju
Sklep o potrditvi delovnega zvezka: PRAKTIČNA KEMIJA, Delovni zvezek 2, delovni zvezek za kemijo v 2., 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
Sklep o potrditvi učbenika: DU UND DEUTSCH 1, Textbuch, učbenik za nemščino v
1. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
Sklep o potrditvi delovnega zvezka: DU UND
DEUTSCH 1, Trainingbuch, delovni zvezek za
nemščino v 1. letniku gimnazijskega, srednje
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
Sklep o potrditvi učbenika: DU UND DEUTSCH 3, Textbuch, učbenik za nemščino kot
1. tuji jezik v 3. letniku gimnazijskega, srednje
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
Sklep o potrditvi delovnega zvezka: DU UND
DEUTSCH 3, Trainingbuch, delovni zvezek za
nemščino kot 1. tuji jezik v 3. letniku gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
Sklep o potrditvi učbenika: ENGLISH FOR
NURSES, Student’s book, učbenik za angleščino v 3. in 4. letniku strokovnega izobraževanja
Sklep o potrditvi delovnega zvezka: ENGLISH
FOR NURSES, Workbook, delovni zvezek za
angleščino v 3. in 4. letniku strokovnega izobraževanja
Sklep o potrditvi učbenika: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1, učbenik za elektrotehniko v
1. letniku tehniških, gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja

10749

10749

10749

10750

10750

10750

10751

10751

10751

10752

OBČINE
BLED
4950. Pravilnik o tarifnem sistemu gospodarjenja s
komunalnimi odpadki v Občini Bled

10752

ČRENŠOVCI
4951. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Črenšovci

10753

DOBJE
4952. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobje

10755

GROSUPLJE
4953. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 2001

10756

KRANJ
4954. Sklep o javni razgrnitvi

10757

KRANJSKA GORA
4955. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega
plana Občine Jesenice za Občino Kranjska
Gora

10758
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4956. Razpis ponovnih volitev za člane Sveta krajevne skupnosti Kranjska Gora, v VE 2, volišče
št. 5, v Občini Kranjska Gora
4957.

4958.
4959.
4960.

LAŠKO
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino
Laško – dopolnitev v letu 2002
Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene
in povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Laško
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2003
Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks

10758

10758
10763
10763
10764

MARKOVCI
4961. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Markovci za leto 2003

10764

METLIKA
4962. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za
kurilno sezono 2002/2003

10764

MEŽICA
4963. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe in merilih za podelitev koncesije za distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter graditev in upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Mežica

10765

Stran

10772 / Št. 98 / 20. 11. 2002

Uradni list Republike Slovenije

izšel je letnik 2001

letniki:

1995–2001 na CD-ROM-u

Ena zgoščenka (CD-ROM) – en letnik uradnega lista.
Zakaj bi omare ali police zatrpali z metri in kilogrami uradnih listov, če vsako leto izidejo prav vse
strani uradnega glasila na zgoščenki. CD-ROM vam ponuja prijazno iskanje želenega besedila
in hkrati zagotavlja trajnost in nespremenljivost laserskega zapisa.
Število
uporabnikov

Cena za
posamezno leto
v SIT

1

15.190

2–5

21.000

6–10

26.160

11–25

34.800

26–50

54.000

V ceni je upoštevan DDV
Ob nakupu vseh letnikov hkrati vam nudimo 20% popust.
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

CD-ROM

letnik

'95

'96

'97

'98

'99

'00

'01

kosov
štev. uporabnikov
Naročen-e CD-ROM-e mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Datum

DA

NE

Kraj
Podpis pooblaščene osebe

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

