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VLADA

5683. Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško ter začasni uporabi sklepa št. 5
skupnega odbora po sporazumu o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško ter začasni uporabi sklepa št. 6
skupnega odbora po sporazumu o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško

Na podlagi 4. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 8/99), 4.
člena uredbe o ratifikaciji dodatnega protokola št. 1 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št.
25/02) in 72. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list
RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter
začasni uporabi sklepa št. 5 skupnega odbora po
sporazumu o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni
uporabi sklepa št. 6 skupnega odbora po
sporazumu o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu
2003 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Republike Hrvaške.
2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev
blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski
postopek, pri katerem nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Republike Hrvaške, se uporablja
carinska stopnja “prosto”.

Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se
štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane
nomenklature, razen izdelkov, navedenih v prilogi 1 k tej
uredbi, ki je njen sestavni del.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Hrvaške, ki so navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto”. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Hrvaške, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi.
Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Hrvaške, ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
uvozna dajatev po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Hrvaške, ki so navedeni v prilogah 5 in 6 k tej uredbi, ki sta
njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna dajatev se
ne plačuje.
Uvozna dajatev iz tretjega odstavka tega člena predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne dajatve, izražene v odstotku, v skladu z Dodatnim protokolom št. 1 k Sporazumu o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz
priloge 5 k tej uredbi se razdelijo po metodi prednostne
obravnave po vrstnem redu prispelih zahtevkov, iz priloge 6
k tej uredbi pa po metodi komisijske delitve. Ti metodi sta
določeni z uredbo o načinu delitve količin blaga v okviru
carinskih kvot.
6. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri
uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe je treba
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carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi
dokazilo o poreklu blaga, ki je izdano ali dano v državi izvoza
v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v prilogi 7 k tej uredbi.
Določbe 15. člena priloge 7 k tej uredbi se ne uporabljajo v obdobju od 1. januarja 2003 do datuma začetka
uporabe Sporazuma o pristopu Republike Hrvaške k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila
o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v
Republiko Hrvaško, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s
Sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško ter dodatnim protokolom št. 1 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško uživa preferencialno obravnavo, in če so izpolnjeni
pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz
prvega odstavka.
7. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno
carinsko listino (ECL) v skladu s 126. členom uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 107/02) v
polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 9202 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 9203 za izdelke iz priloge 2 k tej uredbi;
– 9204 za izdelke iz priloge 3 k tej uredbi;
– 9205 za izdelke iz priloge 4 k tej uredbi;
– 9201 za izdelke iz prilog 5 in 6 k tej uredbi.
8. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2003.
Št. 333-00/2000-16
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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HRVAŠKA - PRILOGA 1
Tarifna
oznaka
3502

Poimenovanje
Albumini (vključno koncentrati dveh ali več proteinov iz sirotke z vsebnostjo 80 mas.% ali več
proteinov iz sirotke, računano na suho snov), albuminati in drugi albuminski derivati

HRVAŠKA - PRILOGA 2
Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje
2

Carinska
stopnja
3 (1)

0101

Živi konji, osli, mezge in mule

pr

0102
0102 10

Živo govedo
– Čistih pasem, plemensko

pr

0103
0103 10 00

Živi prašiči
– Čistih pasem, plemenski

pr

0104

Žive ovce in koze

pr

0105

Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in
pegatke)
– Mase do vključno 185 g:
0105 12 00
– – purani:
iz 0105 12 00 10 – – – plemenski
0105 19
– – druga:
0105 19 20
– – – gosi
iz 0105 19 20 10 – – – – plemenske
0105 19 90
– – – race in pegatke
– Druga:
0105 92 00
– – kokoši, domače (Gallus domesticus), mase do 2000 g:
iz 0105 92 00 10 – – – plemenske
0105 93 00
– – kokoši, domače (Gallus domesticus), mase več kot 2000 g :
iz 0105 93 00 10 – – – plemenske
0105 99
– – druga:
0105 99 10
– – – race:
iz 0105 99 10 10 – – – – plemenske
0105 99 20
– – – gosi:
iz 0105 99 20 10 – – – – plemenske
0105 99 30
– – – purani:
iz 0105 99 30 10 – – – – plemenski
0105 99 50
– – – pegatke:
iz 0105 99 50 10 – – – – plemenske

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

0106

Druge žive živali

pr

0204

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

pr

0205 00

Meso konj, oslov ali mul in mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

pr
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0206

0208
0301
0301 10
0301 91
0301 92 00
0301 99
0302
0303
0304
0305

0306

0307

0501 00 00
0502
0503 00 00
0504 00 00
0505

0506
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Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega, svinjskega, ovčjega,
kozjega in konjskega mesa ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov,
sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

pr

Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, sveže, ohlajeno
ali zamrznjeno

pr

Ribe, žive
– Okrasne ribe
– Druge ribe, žive:
– – postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)
– – jegulje (Anguilla spp.)
– – druge

pr
pr
pr

Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa
iz tar.št. 0304

pr

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

pr

Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno

pr

Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, pečene pred
prekajevanjem ali med prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti,
primerni za človeško prehrano

pr

Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
sušeni, nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali vodi,
pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, sušeni nasoljeni ali v slanici, moka,
zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

pr

Mehkužci v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in
mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
slanici, moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

pr

Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni;
odpadki človeških las

pr

Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka za
izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak

pr

Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s
podlago ali brez podlage

pr

Živalska čreva, mehurji in želodci (razen ribjih), celi ali v kosih,
sveži, ohlajeni, slani, v slanici, kuhani ali dimljeni

pr

Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z
odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani,
razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za
konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja

pr

Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, enostavno pripravljeni
(toda nerazrezani v oblike), namočeni v kislino ali brez želatine; prah
in odpadki teh izdelkov

pr

pr
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Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi,
parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno
pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

pr

Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar
drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine
kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah
in odpadki teh izdelkov

pr

0509 00

Spužve, naravne, živalskega izvora

pr

0510 00 00

Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali
neposušeni; žleze in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali
zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani, ki se uporabljajo
za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

pr

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu; mrtve živali iz 1. in 3. poglavja, neuporabne za človeško
prehrano

pr

Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in
korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine
cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212

pr

Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči,
gobji miceliji

pr

Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in
trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni,
pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripravljeni

pr

0701
0701 10 00

Krompir, svež ali ohlajen
– Semenski

pr

0709
0709 10 00
0709 30 00
0709 40 00

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
– Okrogle artičoke
– Jajčevci
– Zelena, razen gomoljne zelene
– Gobe in gomoljike:
– – gomoljike

pr

Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v
slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno konzerviranje),
vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo prehrano

pr

0508 00 00

0511

0601

0602
0604

0709 52 00
0711

0712

0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90
0712 90 11
0712 90 19
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90

Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali
mlete, vendar ne nadalje pripravljene
– Gobe, bezgova uhljevka (Auricularia spp.), drhtavka (Tremella
spp.) in gomoljike:
– – gobe iz rodu Agaricus
– – bezgova uhljevka (Auricularia spp.)
– – drhtavka (Tremella spp.)
– – druge
– Druge vrtnine; mešanice vrtnin:
– – sladka koruza (Zea Mays var. saccharata)
– – – semenski hibridi
– – – drugo
– – paradižnik
– – korenje
– – druge

pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
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0713

Sušene stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene

pr

0714

Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter podobne
korenovke in gomoljnice z visokim deležem škroba ali inulina, sveži,
ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih;
sagovega drevesa

pr

Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu (indijski) orehi, sveži ali
suhi, oluščeni ali neoluščeni

pr

0802

Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni

pr

0803 00

Banane, vključno rajske smokve, sveže ali suhe

pr

0804

Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangusta, sveži ali
suhi

pr

0805

Agrumi, sveži ali suhi

pr

0806
0806 20

Grozdje, sveže ali suho
– Suho

pr

0807
0807 20 00

Dinje, lubenice in papaja, sveže
– Papaja

pr

0808
0808 20

Jabolka, hruške in kutine, sveže
– Hruške in kutine

pr

0810
0810 40
0810 50 00
0810 60 00
0810 90

Drugo sadje, sveže
– Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium
– Kivi (Actinidia chinensis Planch.)
– Durian
– Drugo

pr
pr
pr
pr

0812

Sadje in plodovi, začasno konzervirani (npr.: z žveplovim dioksidom,
v slanici, v žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje),
vendar v takšnem stanju neustrezni za takojšnjo prehrano

pr

Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar. št. od 0801 do 0806;
mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja

pr

Lupine agrumov ali dinj in lubenic, sveže, zamrznjene, suhe ali
začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah
za konzerviranje

pr

Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave;
kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave

pr

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

pr

0903 00 00

Maté čaj

pr

0904

Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu Capsicum
ali Pimenta

pr

0905 00 00

Vanilija

pr

0906

Cimet in skorja cimetovega drevesa

pr

0907 00 00

Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)

pr

0801

0813
0814 00 00

0901
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0908

Muškatni orešček, macis in kardamom

pr

0909

Seme janeža, badijan (zvezdasti janež), komarčka, koriandra,
orientalske ali navadne kumine; brinove jagode
– Seme janeža in badijana
– Seme koriandra
– Seme komarčka; brinove jagode

pr
pr
pr

Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica, lovorjev list, curry in druge
začimbe

pr

1001
1001 10 00

Pšenica in soržica
– Trda pšenica (t. durum)

pr

1005
1005 10

Koruza
– Semenska

pr

1006

Riž

pr

1007 00

Sirek v zrnu

pr

1008

Ajda, proso, ptičje seme; druga žita

pr

1102

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na podlagi
pšenice
– Riževa moka

pr

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
– Drobljenec in zdrob:
– – iz drugih žit:
– – – riževa

pr

Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic, ki se uvrščajo v tar. št. 0713,
iz saga, korenov ali gomoljev iz tar.št. 0714; moka, zdrob ali prah iz
proizvodov iz 8. poglavja

pr

1107

Slad, pražen ali nepražen

pr

1201 00

Soja, cela ali lomljena

pr

1202

Arašidi (zemeljski oreščki), nepraženi, nepečeni, v lupini, oluščeni ali
lomljeni

pr

1203 00 00

Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)

pr

1204 00

Laneno seme, celo ali lomljeno

pr

1205
1205 10
1205 10 10

Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno
– Seme oljne repice ali ogrščice z nizko vsebino eručne kisline:
– – Za setev

pr

1206 00
1206 00 10

Sončično seme, celo ali lomljeno
– Za setev

pr

1207
1207 10
1207 20
1207 30
1207 40
1207 50

Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno
– Palmovi orehi in jedrca
– Bombaževo seme
– Ricinusovo seme
– Sezamovo seme
– Gorčično seme

pr
pr
pr
pr
pr

0909 10 00
0909 20 00
0909 50 00
0910

1102 30 00
1103
1103 19
1103 19 50
1106
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1207 99

– Seme žafranike
– Drugo:
– – drugo

pr

1208

Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen iz gorčice

pr

1209

Seme, plodovi in trosi za setev

pr

1210

Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v peletih,
lupulin

pr

Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali sušeni,
rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v
parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne
namene

pr

1211

1212

pr

Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa, sladkorni trs, sveži,
ohlajeni ali zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz
sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino
cikorije, nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum) vrst, ki se
uporabljajo predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu
– Rožiči, vključno s semenom
– Morske alge in druge alge
– Koščice in jedra iz mareličnih, breskovih (vključno iz nektarin) in
slivovih koščic
– Drugo:
– – drugo

pr

Žitna slama in žitne pleve, surove, nepripravljene, vštevši zrezane,
mlete ali stisnjene ali v peletih

pr

Krmna koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, lucerna, detelja,
esparzeta, krmni ohrovt, volčji bob, grašica in podobni pridelki za
krmo, tudi v peletih

pr

Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na
primer: balzami)

pr

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati;
agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz
rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani

pr

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.:
bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna
slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)

pr

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot materiali za
polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski lasje, morska trava),
vključno s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s podlago ali brez
podlage iz drugih materialov

pr

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za izdelovanje metel
in ščetk (npr. sirek, pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih

pr

1404

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

pr

1501 00

Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen
tistih iz tar.št. 0209 ali 1503

pr

1212 10
1212 20 00
1212 30 00
1212 99
1213 00 00
1214

1301
1302

1401

1402 00 00

1403 00 00

pr
pr
pr
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1502 00

Maščobe živali vrste goved, ovac in koz, razen tistih iz tar.št. 1503

pr

1503 00

Stearin iz užitne prašičje masti, olje iz užitne prašičje masti,
oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, nemešani ali kako
drugače pripravljeni

pr

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni
ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani

pr

Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z
lanolinom

pr

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene
ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane

pr

Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

Olje iz kikirikija in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

Druga olja, dobljena izključno iz oljk, in njihove frakcije, prečiščena
ali neprečiščena, toda kemično nemodificirana, vključno mešanice teh
olj ali frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509

pr

Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano

pr

Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena
in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
nemodificirano
– Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije:
– – surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne
– – drugo

pr
pr

Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra (koščice), palmovega oreha in njegove frakcije, rafinirano ali nerafinirano, toda
kemično nemodificirano

pr

Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem), in
njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično
nemodificirani

pr

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani,
oksidirani, dehidrirani, žveplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem
v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani,
razen tistih iz tar. št. 1516; mešanice ali preparati iz živalskih ali
rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije različnih masti ali olj iz tega
poglavja, neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne zajeti na
drugem mestu

pr

1520 00 00

Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi

pr

1521

Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih
insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali
nebarvani

pr

1504
1505 00
1506 00 00
1507
1508
1510 00

1511
1512

1512 21
1512 29
1513

1515

1518 00
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Degras (strojarska maščoba); ostanki, dobljeni pri predelavi maščob
in voskov živalskega ter rastlinskega izvora

pr

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih
nevretenčarjev

pr

Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali
konzervirani

pr

1702 20

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo
in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za
aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega ter
naravnega medu; karamelni sladkor
– Javorjev sladkor in sirup

pr

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava

pr

1801 00 00

Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen

pr

1802 00 00

Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

pr

1803

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

pr

1804 00 00

Kakavovo maslo, maščobe in olje

pr

1805 00 00

Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil

pr

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen
– Kuskus

pr

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot kosmiči,
zrnca, perle in v podobnih oblikah

pr

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske
proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki
– Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati:
– – sladki keksi
– – vaflji in oblati
– Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki
– Drugo

pr
pr
pr
pr

Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu
ali v ocetni kislini
– Gomoljike

pr

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006
– Oljke

pr

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali
brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
– Oreški, arašidi in druga semena, vključno mešanice:
– – arašidi
– – drugo, vključno mešanice
– Ananas

pr
pr
pr

1603 00
1605
1702

1902 40
1903 00 00
1905

1905 31
1905 32
1905 40
1905 90
2003
2003 20 00
2005
2005 70
2008

2008 11
2008 19
2008 20
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2008 30

– Agrumi

2009

Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani
in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali
brez njih
– Pomarančni sok:
– – zamrznjen
– – nezamrznjen, z Brix številom ne več kot 20
– – drugo
– Sok grenivke:
– – z Brix številom ne več kot 20
– – drug
– Sok drugih agrumov:
– – z Brix številom ne več kot 20
– – drugo
– Ananasov sok:
– – z Brix številom ne več kot 20
– – drugo

2009 11
2009 12 00
2009 19
2009 21 00
2009 29
2009 31
2009 39
2009 41
2009 49
2101

2101 11
2101 12
2101 20

2103
2103 10 00
2301

2302
2303

2304 00 00
2305 00 00
2306

pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati
– Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh
ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:
– – ekstrakti, esence ali koncentrati
– – pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali kavinega koncentrata ali
na osnovi kave
– Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja, maté čaja in pripravki
na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi pravega
čaja ali maté čaja

pr

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica
– Sojina omaka

pr

Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za hrano
ljudi; ocvirki

pr

Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit
ali stročnic, nepeletizirani ali peletizirani

pr

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

pr

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz
soje, nezmleti, zmleti ali peletizirani

pr

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz
arašidov, nezmleti, zmleti ali peletizirani

pr

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih
maščob ali olj, razen tistih iz tar.št. 2304 in 2305, nezmleti, zmleti ali
peletizirani

pr

pr
pr
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2307 00

Vinska usedlina; vinski kamen

pr

2308 00

Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in ostanki pri predelavi
rastlinskih materialov in stranski proizvodi, peletizirani ali
nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni
in ne zajeti na drugem mestu

pr

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali

pr

(1)

Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je
določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

HRVAŠKA - PRILOGA 3
Tarifna
oznaka
1
0102
0102 90
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 90
0103
0103 91
0103 91 90
0103 92
0103 92 90
0105
0105 12 00
0105 19
0105 19 20
0105 99
0105 99 10
0105 99 20
0105 99 30
0105 99 50
0207
0207 14
0207 14 91
0207 27

Poimenovanje
2
Živo govedo
– Drugo:
– – domačih pasem:
– – – mase do vključno 80 kg
– – – mase nad 80 kg, do vključno 160 kg:
– – – – za zakol
– – – – drugo
– – – mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:
– – – – za zakol
– – – – drugo
– – drugo
Živi prašiči
– Drugi:
– – mase pod 50 kg
– – – drugi
– – mase 50 kg ali več
– – – drugi
Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in
pegatke)
– Mase do vključno 185 g:
– – purani
– – druga:
– – – gosi
– Druga:
– – druga:
– – – race
– – – gosi
– – – purani
– – – pegatke
Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
– Od kokoši vrste Gallus domesticus:
– – kosi in drobovje, zamrznjeni:
– – – drobovje:
– – – – jetra
– Od puranov:
– – kosi in drobovje, zamrznjeni:
– – – drobovje:

Carinska
stopnja
3 (1)

9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0

9.0
9.0

9.0
9.0
10.0
10.0
10.0
5.0

10.0
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0207 27 91
0207 36
0207 36 81
0207 36 85
0207 36 89
0301
0301 93 00
0404

0404 10
0704
0704 20 00
0704 90
0705
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00
0706
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– – – – jetra
– Od rac, gosi in pegatk:
– – drugo, zamrznjeno:
– – – drobovje:
– – – – jetra:
– – – – – mastna jetra gosi
– – – – – mastna jetra rac
– – – – – drugo

9.0
9.0
9.0

Ribe, žive
– Druge ribe, žive:
– – krap

5.0

Sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil; izdelki iz naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali
drugih sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
– Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil

10.9

Zelje, cvetača, kolerabica, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže
ali ohlajene
– Brstični ohrovt
– Druge

10.0
10.0

Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena
– Solata:
– – drugo
– Radič:
– – radič (Cichorium intybus var. foliosum)
– – drug

9.0

10.0
10.0
10.0

0706 10 00

Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in
podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene
– Korenje in repa

10.0

0708
0708 20 00
0708 90 00

Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene
– Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)
– Druge stročnice

10.0
10.0

0709
0709 20 00
0709 70 00

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
– Beluši
– Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda

5.0
10.0

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali
kuhanjem v vodi), zamrznjene
– Stročnice oluščene ali ne:
– – fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)
– – drugo
– Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda
– Sladka koruza
– Mešanice vrtnin

7.0
7.0
7.0
7.0
7.0

0809 10 00
0809 30

Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive,
trnulje, sveže
– Marelice
– Breskve, vključno z nektarinami

8.0
9.0

0810
0810 30

Drugo sadje, sveže
– Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje

9.0

0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 40 00
0710 90 00
0809
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Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki
vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne vsebujejo dodanega
sladkorja oz. sladil
– Jagode

9.0

Seme janeža, badijan (zvezdasti janež), komarčka, koriandra,
orientalske ali navadne kumine; brinove jagode
– Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum)
– Seme kumine (Carum carvi)

4.0
4.0

1001 90 91

Pšenica in soržica
– Drugo:
– – pira za setev (t. diccocum)
– – druga pira, navadna pšenica in soržica:
– – – navadna pšenica in soržica, semenska

1003 00
1003 00 10
1003 00 90

Ječmen
– Semenski
– Drug

5.0
7.7

1004 00 00

Oves

15.0

1102

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na podlagi
pšenice
– Koruzna moka
– Druga

15.0
15.0

1102 20
1102 90
1103
1103 13
1103 13 10
1103 13 90
1103 19
1103 19 10
1103 19 30
1103 19 90
1103 20
1103 20 10
1103 20 20
1103 20 30
1103 20 40
1103 20 50
1103 20 60
1103 20 90
1104

1104 19
1104 19 10
1104 19 30
1104 19 50
1104 19 61
1104 19 69
1104 19 91

Žitni drobljenci, zdrob in peleti
– Drobljenec in zdrob:
– – koruzna:
– – – pri katerih vsebnost maščobe ne presega 1,5 mas.%
– – – druga
– – iz drugih žit:
– – – ržena
– – – ječmenova
– – – druga
– Peleti:
– – rženi
– – ječmenovi
– – ovseni
– – koruzni
– – riževi
– – pšenični
– – drugi
Žitna zrnja, drugače obdelana (npr. z ostranjeno opno, valjana, v
kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar.št. 1006;
žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti
– Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:
– – iz drugih žit:
– – – pšenična
– – – ržena
– – – koruzna
– – – ječmenova:
– – – – valjana
– – – – v obliki kosmičev
– – – druga:
– – – – riževi kosmiči

4.5
4.5

5.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
10.0
15.0
10.0
6.4
15.0

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
10.0
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1104 19 99
1104 23
1104 29
1104 29 01
1104 29 03
1104 29 05
1104 29 07
1104 29 09
1104 29 11
1104 29 15
1104 29 19
1104 29 31
1104 29 35
1104 29 39
1104 29 51
1104 29 55
1104 29 59
1104 29 81
1104 29 85
1104 29 89
1602
1602 10 00
1602 20
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– – – – drugo
– Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, polirana, rezana ali
drobljena):
– – koruzna
– – iz drugih žit:
– – – ječmenova:
– – – – oluščena
– – – – oluščena in rezana ali drobljena
– – – – perlirana
– – – – obdelana le z drobljenjem
– – – – drugo
– – – drugo:
– – – – oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne:
– – – – – pšenična
– – – – – ržena
– – – – – druga
– – – – perlirana:
– – – – – pšenična
– – – – – ržena
– – – – – druga
– – – – obdelana le z drobljenjem:
– – – – – pšenična
– – – – – ržena
– – – – – druga
– – – – druga:
– – – – – pšenična
– – – – – ržena
– – – – – druga

10.0
15.0
15.0
15.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
10.0
15.0
15.0
10.0
15.0
15.0
10.0
15.0
10.0
10.0

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi
– Homogenizirani proizvodi
– Iz jeter katere koli živali
– Iz perutnine iz tar.št. 0105:
– – puranov

15.0

1702 11 00
1702 19 00

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo
in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za
aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega ter
naravnega medu; karamelni sladkor
– Laktoza in laktozni sirup:
– – ki v suhem stanju vsebujeta 99 mas.% čistega produkta ali več
– – drugo

4.5
4.5

1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja

14.0

1806
1806 10
1806 20

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav
– Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil
– Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju,
pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v
posodah ali pakiranjih nad 2 kg

1602 31
1702

1904

1904 20
1904 20 10
1904 30 00

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali
žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali
obliki kosmičev ali druge oblike (razen moke, drobljencev in zdroba),
predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu
– Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali
mešanic nepraženih in praženih ali nabreklih žitnih kosmičev:
– – pripravki tipa müsli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev
– Lomljene (Bulgur) žitarice

15.0
15.0

12.0
10.0

6.0
7.0
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1904 90

– Drugo

7.0

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske
proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki
– Hrustljavi kruh (krisp)
– Kruh in podobni izdelki, začinjeni z ingverjem

7.0
7.0

1905 10 00
1905 20
2001
2001 10 00
2001 90
2001 90 93
2002
2002 90
2002 90 11
2002 90 19
2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99
2005
2005 10 00
2005 20
2005 40 00
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 90
2005 90 75
2008
2008 40
2008 50

2008 50 11
2008 50 19
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 51
2008 50 59

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini
– Kumare in kumarice
– Drugo:
– – čebula
Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali
ocetno kislino
– Drugo:
– – z vsebnostjo suhe snovi več kot 7 mas.%, vendar manj kot 12
mas.%:
– – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
– – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
– – z vsebnostjo suhe snovi več kot 12 mas.%, vendar manj kot 30
mas.%:
– – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
– – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
– – z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas.%:
– – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
– – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar.št. 2006
– Homogenizirane vrtnine
– Krompir
– Grah (Pisum sativum)
– Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):
– – fižol v zrnu
– – drug
– Beluši
– Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
– – kislo zelje
Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali
brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
– Hruške
– Marelice:
– – z dodatkom alkohola:
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg:
– – – – z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%:
– – – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%
– – – – – drugo
– – – – drugo:
– – – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%
– – – – – drugo
– – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg:
– – – – z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%
– – – – drugo
– – brez dodatka alkohola:
– – – z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več
kot 1 kg:

15.0
15.0

10.0
11.0
10.0
11.0
10.0
11.0

15.0
20.0
15.0
7.0
7.0
5.0
17.0

4.0

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
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2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 94
2008 50 99
2008 60
2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
2008 60 39

2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 69
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 60 99
2008 70
2008 80
2008 80 11
2008 80 19
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 91
2008 80 99
2008 91 00
2008 92
2008 99
2009

št.
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– – – – z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%
– – – – drugo
– – – z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg:
– – – – z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%
– – – – drugo
– – – brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
– – – – 5 kg ali več
– – – – 4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg
– – – – manj kot 4,5 kg
– Češnje in višnje:
– – z dodatkom alkohola:
– – – z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:
– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%
– – – – drugo
– – – drugo:
– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%
– – – – drugo
– – brez dodanega alkohola:
– – – z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več
kot 1 kg:
– – – – višnje (Prunus cerasus)
– – – – drugo
– – – z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg:
– – – – višnje (Prunus cerasus)
– – – – drugo
– – – brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
– – – – 4,5 kg ali več:
– – – – – višnje (Prunus cerasus)
– – – – – drugo
– – – – do 4,5 kg:
– – – – – višnje (Prunus cerasus)
– – – – – drugo
– Breskve, vključno z nektarinami
– Jagode:
– – z dodatkom alkohola:
– – – z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%:
– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%
– – – – drugo
– – – drugo:
– – – – z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%
– – – – drugo
– – brez dodanega alkohola:
– – – z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več
kot 1 kg
– – – z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg
– – – brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:
– – – – 4,5 kg ali več
– – – – do 4,5 kg
– Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar.podšt. 2008 19:
– – palmovi srčki
– – mešanice
– – drugo
Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani
in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali
brez njih
– Grozdni sok (tudi grozdni mošt):

6.0
6.0
6.0
6.0
3.0
6.0
6.0

6.0
6.0
6.0
5.0

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
3.0
6.0
7.0
6.0
4.0
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2009 61
2009 69

– – z Brix številom ne več kot 30
– – drugo

4.0
4.0

2102

Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi
(razen cepiv iz tar.št. 3002); pripravljeni pecilni praški
– Pripravljeni pecilni praški

7.0

Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena
živila

4.0

2106
2106 10

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu
– Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi

7.0

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem ali
drugimi sladili ali aromatizirane ter druge brezalkoholne pijače, razen
sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar.št. 2009
– Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem
ali drugimi sladili ali aromatizirane

19.0

2102 30 00
2104

2202 10 00
(1)

Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je
določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

HRVAŠKA – PRILOGA 4
Tarifna
oznaka
1
0102
0102 90

0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0103
0103 91
0103 91 10
0103 92
0103 92 11
0103 92 19
0105
0105 92 00
0105 93 00

Poimenovanje
2
Živo govedo
– Drugo
– – domačih pasem:
– – – z maso nad 300 kg:
– – – – telice (samice goveda, ki še niso telile):
– – – – – za zakol
– – – – – druge
– – – – krave:
– – – – – za zakol
– – – – – druge
– – – – drugo:
– – – – – za zakol
– – – – – drugo

Uvozna
dajatev
3 (1)

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

Živi prašiči
– Drugi:
– – mase pod 50 kg
– – – domačih pasem
– – mase 50 kg ali več
– – – domačih pasem:
– – – – svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg
– – – – drugi

15.0
15.0

Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in
pegatke)
– Druga:
– – kokoši, domače (Gallus domesticus), mase do 2000 g
– – kokoši, domače (Gallus domesticus), mase več kot 2000 g

10.0
10.0

10.0
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0207
0207 12
0207 14
0207 14 10
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 70
0207 14 99
0402
0402 10

0402 21
0402 91
0402 99
0404

0404 90
1001
1001 90
1001 90 99
1602
1602 32
1602 39
1602 42
1602 49
1602 50
(1)
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Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
– Od kokoši vrste Gallus domesticus:
– – nerazrezane na kose, zamrznjene
– – kosi in drobovje, zamrznjeni:
– – – kosi:
– – – – brez kosti
– – – – s kostmi:
– – – – – polovice ali četrtine
– – – – – cela krila z ali brez vršičkov
– – – – – hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril
– – – – – prsa in kosi prs
– – – – – noge in kosi nog
– – – – – drugo
– – – drobovje:
– – – – drugo

28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0
28.0

Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil
– V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z največ 1,5 mas.%
maščobe
– V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z več kot 1,5 mas.%
maščobe:
– – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil
– Drugo:
– – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil
– – drugo

37.0
37.0

Sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil; izdelki iz naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali
drugih sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
– Drugo

14.0

Pšenica in soržica
– Drugo:
– – druga pira, navadna pšenica in soržica:
– – – drugo

15.0

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi
– Iz perutnine iz tar. št. 0105:
– – kokoši vrste Gallus domesticus
– – drugo
– Prašičev:
– – plečeta in njihovi kosi
– – drugo, vključno mešanice
– Goved

37.0
37.0

15.0
15.0
15.0
15.0
18.0

Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se uvozna dajatev, kot je
določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
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HRVAŠKA - PRILOGA 5

Tarifna oznaka

Carinska kvota
Carinska
(t)
stopnja
1
2
3
4 (1)
_____________________________________________________________________________________________
2201
Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, brez
dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg
2201 10
– Mineralne vode in sodavice
3.500
pr
_____________________________________________________________________________________________
(1)

Poimenovanje

Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je
določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

HRVAŠKA - PRILOGA 6
Tarifna oznaka

Poimenovanje

Carinska kvota
Carinska
(t)
stopnja
1
2
3
4 (1)
_____________________________________________________________________________________________
0201
Meso, goveje, sveže ali ohlajeno
100
pr
_____________________________________________________________________________________________
0203
Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
100
10
_____________________________________________________________________________________________
0207
Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
225
pr
_____________________________________________________________________________________________
0210
Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, sušeni
ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih klavničnih
izdelkov
100
pr
_____________________________________________________________________________________________
0401
Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez dodatnega sladkorja ali
drugih sladil
0401 20
– Z več kot 1 mas.% do vključno 6 mas.% maščobe:
– – do vključno 3 mas.%:
0401 20 11
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov
500
pr
_____________________________________________________________________________________________
– – nad 3 mas.%:
0401 20 91
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov
500
pr
_____________________________________________________________________________________________
0402
Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil
50
pr
_____________________________________________________________________________________________
0403
Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo
fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z
dodatkom sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali z dodanim
sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom
1.000
pr
_____________________________________________________________________________________________
0405
Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi
150
pr
_____________________________________________________________________________________________
0406
Sir in skuta
0406 20
– Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst
50
pr
_____________________________________________________________________________________________
0406 30
– Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu
350
pr
_____________________________________________________________________________________________
0406 40
– Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale v jedru sira
100
pr
_____________________________________________________________________________________________
0406 90
– Sir, drug
300
pr
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_____________________________________________________________________________________________
0701
Krompir, svež ali ohlajen
0701 90
– Drug
1.000
pr
_____________________________________________________________________________________________
0702 00 00
Paradižnik, svež ali ohlajen
300
pr
_____________________________________________________________________________________________
0705
Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena
500
pr
_____________________________________________________________________________________________
0707 00
Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene
350
pr
_____________________________________________________________________________________________
0709
Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
– Gobe in gomoljike:
15
0709 51 00
– – gobe iz rodu Agraricus
pr
0709 59
– – druge
pr
_____________________________________________________________________________________________
0709 60
– Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta
200
pr
_____________________________________________________________________________________________
0808
Jabolka, hruške in kutine, sveže
0808 10
– Jabolka
1.000
pr
_____________________________________________________________________________________________
0810
Drugo sadje, sveže
0810 10 00(2) – Jagode
250
pr
_____________________________________________________________________________________________
1001
Pšenica in soržica
1001 90
– Drugo
6.500
pr
_____________________________________________________________________________________________
1005
Koruza
1005 90 00
– Druga
28.000 pr
_____________________________________________________________________________________________
1101 00
Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi pšenice
500
pr
_____________________________________________________________________________________________
1103
Žitni drobljenci, zdrob in peleti
– Drobljenec in zdrob:
1103 11
– – pšenična
150
pr
_____________________________________________________________________________________________
1103 13
– – koruzna
100
pr
_____________________________________________________________________________________________
1517
Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti in olj živalskega ali
rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja,
primerni za prehrano, razen jedilnih masti ali olj in njihovih frakcij iz
tar.št. 1516
1517 10
– Margarina, razen tekoče margarine
1.800
pr
_____________________________________________________________________________________________
1601 00
Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih
proizvodov ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov
50
10
_____________________________________________________________________________________________
1602
Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi
1.400
10
_____________________________________________________________________________________________
1604
Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki,
pripravljeni iz ribjih jajčec
– Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:
1604 13
– – sardine, velike sardele in papaline
500
pr
_____________________________________________________________________________________________
1604 20
– Druge pripravljene ali konzervirane ribe
50
pr
_____________________________________________________________________________________________
1806
Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav
950
pr
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Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in sladnega
ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava v prahu v količini
manj kot 40 mas.%, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki
niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar.št.
0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom
kakavovega prahu v količini manj kot 5 mas.%, preračunano na
popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu
1901 10 00
– Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na drobno
1.050
pr
_____________________________________________________________________________________________
1901 20 00
– Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar.št. 1905
850
pr
1901 90
– Drugo
pr
_____________________________________________________________________________________________
1902
Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen
150
– Nepolnjene testenine, nekuhane in ne drugače pripravljene:
1902 11 00
– – z jajci
10
1902 19
– – druge
10
1902 20
– Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene
10
1902 30
– Druge testenine
10
_____________________________________________________________________________________________
1904
Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih
izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali obliki
kosmičev ali druge oblike (razen moke drobljencev in zdroba),
predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu
1904 10
– Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali
žitnih izdelkov
75
pr
_____________________________________________________________________________________________
2001
Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini
300
pr
_____________________________________________________________________________________________
2002
Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali
ocetno kislino
2002 90
– Drugo
150
pr
_____________________________________________________________________________________________
2003
Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
v ocetni kislini
20
2003 10
– Gobe iz rodu Agaricus
pr
2003 90 00
– Druge
pr
_____________________________________________________________________________________________
2005
Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar.št. 2006
2005 20
– Krompir
30
pr
_____________________________________________________________________________________________
2005 90
– Druge vrtnine in mešanice vrtnin
200
pr
_____________________________________________________________________________________________
2007
Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in
sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, z
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih
2007 99
– – drugo
300
pr
_____________________________________________________________________________________________
2008
Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali
brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
2008 60
– Češnje in višnje
50
pr
_____________________________________________________________________________________________
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Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani
in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez
njih
1.100
– Jabolčni sok:
2009 71
– – z Brix številom ne več kot 20
pr
2009 79
– – drugo
pr
2009 80
– Sok iz drugega sadja ali vrtnin
pr
2009 90
– Mešanice sokov
pr
_____________________________________________________________________________________________
2101
Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in
pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati
2101 30
– Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi
ekstrakti, esence in koncentrati
450
pr
_____________________________________________________________________________________________
2102
Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi
(razen cepiv iz tar.št. 3002); pripravljeni pecilni praški
1.000
pr
_____________________________________________________________________________________________
2103
Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica
2103 30
– Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica
150
pr
_____________________________________________________________________________________________
2103 90(3)
– Drugo
1.400
pr
_____________________________________________________________________________________________
2104
Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena
živila
2104 10
– Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe
250
pr
_____________________________________________________________________________________________
2105 00
Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez kakava
500
pr
_____________________________________________________________________________________________
2106
Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu
2106 90
– Drugo
1.250
pr
_____________________________________________________________________________________________
2202
Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem ali
drugimi sladili ali aromatizirane ter druge brezalkoholne pijače, razen
sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar.št. 2009
2202 10 00
– Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem
ali drugimi sladili ali aromatizirane
4.500
pr
_____________________________________________________________________________________________
2202 90
– Drugo
2.000
pr
_____________________________________________________________________________________________
2203 00
Pivo iz slada
6.000
pr
_____________________________________________________________________________________________
2204
Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen
tistega iz tar.št. 2009
– Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z
dodajanjem alkohola:
2204 21
– – v posodah do vključno 2 l
220
pr
_____________________________________________________________________________________________
2207
Nedenaturiran etanol (nevtralni, sintetični ali fermentirani etanol), z
vsebnostjo alkohola 80 vol.% ali več; denaturirani etanoli, s katero koli
vsebnostjo etanola
2207 10 00
– Etanol, z vsebnostjo 80 vol.% ali več, nedenaturiran
1.000
pr
_____________________________________________________________________________________________
2208
Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; žganja, likerji in
druge alkoholne pijače s katero koli vsebnostjo alkohola
2208 20
– Žganje iz vina iz grozdja ali grozdnih tropin:
450
pr
_____________________________________________________________________________________________
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2208 50
– Gin in brinjevec
50
pr
_____________________________________________________________________________________________
2208 60
– Vodka
300
pr
_____________________________________________________________________________________________
2208 70
– Likerji, krepilne pijače
250
pr
_____________________________________________________________________________________________
2208 90
– Drugo
400
pr
_____________________________________________________________________________________________
2402
Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov
2402 20
– Cigarete, ki vsebujejo tobak
250
10
_____________________________________________________________________________________________
(1)

Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je
določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

(2)

Preferencialna carinska stopnja se od 15. maja do 30. junija ne uporablja za izdelke, uvožene v
Republiko Slovenijo.

(3)

Od tega je 200 ton majoneze in 1.200 ton drugega (kar se dodeli
predvsem izdelkom, imenovanim "Vegeta", in nato drugim izdelkom).
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PRILOGA 7
PROTOKOL 3
O OPREDELITVI POJMA "IZDELKI S POREKLOM " IN NAČINIH UPRAVNEGA
SODELOVANJA
VSEBINA
I. ODDELEK
1. člen

SPLOŠNE DOLOČBE
Opredelitev pojmov

II. ODDELEK

OPREDELITEV POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

2. člen

Splošne zahteve

3. člen

Dvostranska kumulacija

4. člen

(ta protokol ne vsebuje 4. člen)

5. člen

V celoti pridobljeni izdelki

6. člen

Zadosti obdelani ali predelani izdelki

7. člen

Nezadostni postopki obdelave ali predelave

8. člen

Enota kvalifikacije

9. člen

Dodatki, nadomestni deli in orodje

10. člen

Garniture

11. člen

Nevtralni elementi

III. ODDELEK

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

12. člen

Načelo teritorialnosti

13. člen

Neposredni prevoz

14. člen

Razstave
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POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE

15. člen
Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine
V. ODDELEK DOKAZILO O POREKLU
16. člen

Splošne zahteve

17. člen

Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga EUR.1

18. člen

Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1

19. člen

Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

20. člen

Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali
sestavljenega dokazila o poreklu

20.a člen

Ločeno knjigovodsko izkazovanje

21. člen

Pogoji za izjavo na računu

22. člen

Pooblaščeni izvoznik

23. člen

Veljavnost dokazila o poreklu

24. člen

Predložitev dokazila o poreklu

25. člen

Uvoz po delih

26. člen

Izjeme pri dokazilu o poreklu

27. člen

Spremljajoči dokumenti

28. člen

Shranjevanje dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov

29. člen

Razlike in oblikovne napake

30. člen

Zneski, izraženi v evrih

VI. ODDELEK

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

31. člen

Medsebojno sodelovanje

32. člen

Preverjanje dokazil o poreklu

33. člen

Reševanje sporov

34. člen

Kazni
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Proste cone

VII. ODDELEK

KONČNE DOLOČBE

36. člen

Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla

37. člen

Priloge

38. člen

Blago na poti in v hrambi

Seznam prilog
Priloga I :

Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II

Priloga II :

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez
porekla, da bi lahko izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom

Priloga III :

Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev za potrdilo o prometu blaga
EUR.1

Priloga IV:

Besedilo izjave na računu

I. ODDELEK
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Opredelitev pojmov
V tem protokolu :
a)

"izdelava" pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem
ali posebnimi postopki;

b)

"material" pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja
pri izdelavi izdelka;

c)

"izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je namenjen kasnejši uporabi pri
drugem postopku izdelave;

d)

"blago" pomeni materiale in izdelke;
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e)

" carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v skladu s Sporazumom iz leta 1994 o
izvajanju VII. člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO o
carinski vrednosti);

f)

"cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se za izdelek franko tovarna v pogodbenici
plača proizvajalcu, pri katerem se opravi zadnja obdelava ali predelava, če cena
vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve,
ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;

g)

"vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri uvozu uporabljenih materialov
brez porekla ali, če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za
materiale v pogodbenici;

h)

"vrednost materialov s poreklom" pomeni vrednost takih materialov, kot so
opredeljeni v točki g) in se smiselno uporablja;

i)

"dodana vrednost" pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko
vrednost vsakega vključenega materiala s poreklom iz druge pogodbenice, ali, če
carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva dokazljiva cena, plačana za
materiale v eni od pogodbenic;

j)

“poglavja” in “tarifne številke” pomenijo poglavja in tarifne številke (štirištevilčne
kode), uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja Harmonizirani sistem poimenovanja in
šifrskih oznak blaga, ki se v tem protokolu navaja kot harmonizirani sistem ali HS;

k)

“uvrščen” se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko;

l)

“pošiljka” pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali
so zajeti v enem samem transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te
izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem računu;

m)

“ozemlje” vključuje teritorialne vode.

n)

“evro” pomeni enotno valuto Evropske monetarne unije.
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II. ODDELEK
OPREDELITEV POJMA "IZDELKI S POREKLOM"
2. člen
Splošne zahteve
Pri izvajanju tega sporazuma se ti izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice:
a)

izdelki, v celoti pridobljeni v pogodbenici v smislu 5. člena;

b)

izdelki, pridobljeni v pogodbenici, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti
pridobljeni na njenem ozemlju, če so bili taki materiali zadosti obdelani ali
predelani v tej pogodbenici v smislu 6. člena.
3. člen
Dvostranska kumulacija porekla

Material s poreklom iz pogodbenice uvoznice se šteje za material s poreklom iz pogodbenice
izvoznice, kadar je vključen v tam pridobljen izdelek. Ni treba, da bi bil tak material zadosti
obdelan ali predelan, če je bil predelan ali obdelan bolj, kot to določa prvi odstavek 6. člena.
4. člen
(ta protokol ne vsebuje 4. člen)
.
5. člen
V celoti pridobljeni izdelki
1.

Šteje se, da so v celoti pridobljeni v pogodbenici:
a)

mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali morskega dna;

b)

tam pridelani rastlinski izdelki;

c)

žive živali, tam skotene ali izvaljene in vzrejene;

d)

izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;

e)

izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

f)

izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njenimi
plovili zunaj teritorialnih voda pogodbenic;
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g)

izdelki, izdelani na njenih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov,
omenjenih v točki f) ;

h)

tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo surovin, vključno z
rabljenimi gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek;

i)

odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam potekajo;

j)

izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja zunaj njenih teritorialnih
voda, če ima izključno pravico do obdelave morskega dna ali podzemlja;

k)

blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, opredeljenih v točkah a) do j).

Izraza "njena plovila" in "njene predelovalne ladje" v točkah f) in g) prvega odstavka
se uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje:
a)

ki so registrirane ali se vodijo v pogodbenici;

b)

ki plujejo pod zastavo pogodbenice;

c)

ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov pogodbenice ali družbe s
sedežem v eni od teh držav in v kateri so direktor ali direktorji, predsednik
upravnega odbora ali nadzornega sveta ter večina članov takih odborov
državljani pogodbenic in še dodatno, če v osebnih ali kapitalskih družbah vsaj
polovica kapitala pripada tem državam ali javnim organom ali državljanom
omenjenih držav;

d)

katerih kapitan in častniki so državljani pogodbenic
in

e)

katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke je državljanov pogodbenic.
6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1.

Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani
ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.
Navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja sporazum, postopke obdelave
ali predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri
izdelavi teh izdelkov, in se nanašajo samo na take materiale. Če se izdelek, ki je
pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega
izdelka, se torej pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne
uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda uporabili
pri njegovi izdelavi.
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Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki se v skladu s pogoji iz seznama
za ta izdelek ne bi smele uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo,
če:
a)

njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene izdelka franko tovarna,

b)

kateri koli od odstotkov, ki je naveden v seznamu kot zgornja vrednost
materialov brez porekla, ni presežen na podlagi uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje
harmoniziranega sistema.
3.

Prvi in drugi odstavek se uporabljata pod pogoji, ki jih določa 7. člen.
7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1.

Brez vpliva na določbe drugega odstavka se ti postopki štejejo za nezadostno
obdelavo ali predelavo, da bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na
to, ali je zadoščeno zahtevam iz 6. člena:
a)

postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevozom in skladiščenjem;

b)

razstavljanje in sestavljanje pošiljk;

c)

pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksidov, olja, barve ali drugih snovi za
prekrivanje;

d)

likanje tekstila;

e)

preprosti postopki barvanja in loščenja;

f)

luščenje, beljenje delno ali v celoti, loščenje ter glaziranje žit in riža;

g)

postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;

h)

lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;

i)

ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje;

j)

sejanje, prebiranje, sortiranje, klasificiranje,
(vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);

k)

preprosto pakiranje v steklenice, konzerve, čutare, vrečke, zaboje, škatle,
pritrjevanje na kartone ali plošče in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

l)

pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za
razlikovanje na izdelke in njihovo embalažo;

razvrščanje,

usklajevanje
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m)

preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne;

n)

enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje
izdelkov na dele;

o)

kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v točkah a) do n);

p)

zakol živali.

Pri ugotavljanju, ali se predelava ali obdelava, opravljena na posameznem izdelku,
šteje za nezadostno v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki,
opravljeni na tem izdelku v pogodbenici.
8. člen
Enota kvalifikacije

1.

Enota kvalifikacije za uporabo določb tega protokola je določen izdelek, ki se šteje za
osnovno enoto, kadar se določa uvrstitev blaga pri uporabi nomenklature
harmoniziranega sistema.
Iz tega sledi:

2.

a)

kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je sestavljen iz izdelkov,
uvršča po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota
pomeni enoto kvalifikacije,

b)

kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila enakih izdelkov, ki se
uvrščajo v enako tarifno številko harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi
določb tega protokola vsak izdelek obravnavati posebej.

Če je v skladu s petim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema embalaža
vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.
9. člen
Dodatki, nadomestni deli in orodje

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila,
ki so del običajne opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se
štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.
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10. člen
Garniture
Garniture se v skladu s tretjim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema štejejo za
garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat,
kadar je garnitura sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez njega, šteje, da ima garnitura kot
celota poreklo, če vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture
franko tovarna.
11. člen
Nevtralni elementi
Da bi določili, ali ima izdelek poreklo, ni treba ugotavljati porekla za navedeno, kar bi lahko
bilo uporabljeno pri njegovi izdelavi:
a) energija in gorivo,
b) naprave in oprema,
c) stroji in orodje,
d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v končno sestavo izdelka.
III. ODDELEK
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
12. člen
Načelo teritorialnosti
1.

Razen v primerih iz 3. člena in tretjega odstavka tega člena morajo biti pogoji za
pridobitev statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, brez prekinitve izpolnjeni
v pogodbenici.

2.

Razen v primerih iz 3. člena se blago s poreklom, izvoženo iz ene od pogodbenic v
drugo državo, ob vrnitvi šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim organom
lahko zadovoljivo dokaže:
(a)

da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo,
in

(b)

da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom, niso bili
opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v
dobrem stanju .
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Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s pogoji, določenimi v II. oddelku, ne
vpliva obdelava ali predelava, opravljena zunaj pogodebnic na materialih, izvoženih iz
ene od pogodbenic in ponovno tam uvoženih, če:
(a)

so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v eni od pogodbenic ali so bili pred
njihovim izvozom obdelani ali predelani bolj, kot zahtevajo postopki,
omenjeni v 7. členu,
in

(b)

se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo
izvoženih materialov,
in
ii) skupna dodana vrednost, pridobljena zunaj pogodbenic ob uporabi
določb tega člena, ne presega 10 odstotkov cene franko tovarna
končnega izdelka, za katerega se uveljavlja status blaga s poreklom.

4.

Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom,
določeni v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj
pogodbenic. Kadar pa se v seznamu v Prilogi II za določitev statusa blaga s poreklom
za končni izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh vključenih
materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla, vključenih na
ozemlju določene pogodbenice, upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo,
pridobljeno zunaj pogodbenic z uporabo določb tega člena, ne sme presegati
navedenega odstotka.

5.

Za namene uporabe določb tretjega in četrtega odstavka se šteje, da "skupna dodana
vrednost" pomeni vse stroške, nastale zunaj pogodbenic, vključno z vrednostmi tam
vključenih materialov .

6.

Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo
pogojev, določenih v seznamu Priloge II, ali za izdelke, ki se lahko štejejo za zadosti
obdelane ali predelane samo ob uporabi splošne tolerance, določene v drugem
odstavku 6. člena.

7.

Določbe tretjega in četrtega odstavka ne veljajo za izdelke iz 50. do 63. poglavja
harmoniziranega sistema.

8.

Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami tega člena, opravljena zunaj
pogodbenic, se opravi v skladu s postopki o začasnem izvozu na oplemenitenje ali
podobnimi postopki .
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13. člen
Neposredni prevoz
1.

Preferencialno obravnavanje, predvideno s sporazumom, se uporablja samo za izdelke,
ki izpolnjujejo zahteve tega protokola
in
se prevažajo neposredno med
pogodbenicama. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko
prevažajo čez druga ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim
skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v državi tranzita ali
skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni
drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršni koli postopki
za ohranitev blaga v dobrem stanju.
Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja, ki niso ozemlja
pogodbenic.

2.

Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem odstavku, je treba predložiti
carinskim organom države uvoznice:
a)

en sam transportni dokument, ki pokriva prevoz iz države izvoznice čez
državo tranzita, ali

b)

potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:
(i)

vsebuje natančen opis izdelkov,

(ii)
navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov in če
ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev,
in
(iii)
c)

potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v državi tranzita,
ali

če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo.
14. člen
Razstave

1.

Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo zunaj držav pogodbenic in so po
razstavi prodani z namenom uvoza v pogodbenici, veljajo pri uvozu ugodnosti po
določbah tega sporazuma, če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
a)

je izvoznik te izdelke poslal iz pogodbenice v državo, v kateri je razstava in jih
tam razstavljal,
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b)

je ta izvoznik izdelke prodal ali jih kako drugače dal na razpolago osebi v
pogodbenici,

c)

so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v enakem stanju, kot so bili
poslani na razstavo,
in

d)

izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili uporabljeni za noben
drug namen kot za predstavitev na razstavi.

2.

Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izpolnjeno v skladu z določbami V. oddelka in
predloženo carinskim organom države uvoznice na običajen način. V njem morata biti
navedena ime in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahtevajo dodatna pisna dokazila
o pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni.

3.

Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne
razstave, sejme ali podobne javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani za
zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov in
med katerimi izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom.

IV. ODDELEK
POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE
15. člen
Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine
1.

Za materiale brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz
pogodbenic, za katere se izda ali sestavi dokazilo o poreklu v skladu z določbami V.
oddelka, se v pogodbenicah ne morejo uveljavljati kakršna koli povračila carine ali
oprostitve plačila carine.

2.

Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršno koli delno ali celotno povračilo,
odpustitev ali neplačilo carinskih dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki
se lahko uporablja v pogodbenicah izrecno ali posledično, za materiale, uporabljene
pri izdelavi, takrat, ko se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo, in ne,
če tam ostanejo za domačo porabo.

3.

Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, mora biti na zahtevo
carinskih organov pripravljen kadar koli predložiti vse ustrezne dokumente, ki
dokazujejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi teh izdelkov, ni bilo
prejeto povračilo carine in da so bile vse carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim
učinkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko plačane.
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4.

Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako uporabljajo za embalažo v smislu
drugega odstavka 8. člena, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 9. člena in
za izdelke v garniturah v smislu 10. člena, če so taki predmeti brez porekla.

5.

Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za materiale, za katere velja
sporazum. Nadalje ne preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami
sporazuma.

6.

Ne glede na prvi odstavek lahko pogodbenici uporabljata sistem povračila carine ali
oprostitve plačila carinskih dajatev ali dajatev z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo
za materiale, uporabljene pri proizvodnji izdelkov s poreklom, ob upoštevanju naslednjih
določb:
a)

za izdelke, ki spadajo v 25. do 49. in 64. do 97. poglavja Harmoniziranega sistema,
se lahko zadrži 5-odstotna carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v
pogodbenici;

b)

za izdelke, ki spadajo v 50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema, se lahko
zadrži 10-odstotna carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v pogodbenici.

7.
Določbe tega člena se uporabljajo od 1. januarja 2003. Določbe šestega odstavka se
uporabljajo do 31. decembra 2005 in se lahko ob soglasju ponovno pregledajo.

V. ODDELEK
DOKAZILO O POREKLU
16. člen
Splošne zahteve
1.

2.

Za izdelke s poreklom iz pogodbenice pri uvozu v drugo pogodbenico veljajo
ugodnosti sporazuma ob predložitvi bodisi:
a)

potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi III, ali

b)

v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena, izjave izvoznika, v
nadaljevanju "izjava na računu", na računu, obvestilu o odpremi ali drugem
trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje te izdelke, da jih je
mogoče prepoznati; besedilo izjave na računu je v Prilogi IV.

Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu tega protokola v primerih,
kot jih določa 26. člen, veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti
kateri koli zgoraj navedeni dokument.
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17. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1
1.

Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi
pisne zahteve izvoznika ali njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo
odgovornost.

2.

V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik obrazca potrdila o
prometu blaga EUR.1 in zahteve za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III.
Obrazca se izpolnita v enem od jezikov, v katerem je sestavljen ta sporazum, in v
skladu z določbami notranjega prava države izvoznice. Če so napisani z roko, morajo
biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to
predvidenem polju brez praznih vmesnih vrstic. Če polje ni v celoti zapolnjeno, je
treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati prazen prostor pod
njo.

3.

Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti
pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, v kateri se izda potrdilo
o prometu blaga EUR.1, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo
status izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola .

4.

Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi pogodbenice, če se izdelki
lahko štejejo za izdelke s poreklom iz ene od pogodbenic ter izpolnjujejo druge
zahteve tega protokola.

5.

Carinski organi, ki izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, ukrenejo vse potrebno za
preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje drugih zahtev tega protokola. V ta namen
imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled
izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršen koli drug pregled, ki se jim zdi potreben.Ti
organi tudi zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku, pravilno
izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor, namenjen opisu izdelkov, izpolnjen
tako, da izključuje vse možnosti pripisov z namenom goljufije.

6.

Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora biti naveden v polju 11 potrdila.

7.

Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na
razpolago takoj, ko je dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen.
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18. člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
1.

Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma
lahko izda tudi po izvozu izdelkov, na katere se nanaša:
(a)

če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih
okoliščin
ali

(b)

če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo potrdilo o prometu
blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2.

Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi navesti kraj in datum izvoza
izdelkov, na katere se nanaša potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za
svojo zahtevo.

3.

Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po
opravljenem preverjanju, če se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v
ustreznem spisu.

4.

Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo imeti enega od teh
zaznamkov :
EN
HR
SL

5.

“ISSUED RETROSPECTIVELY”
“NAKNADNO IZDANO”
” IZDANO NAKNADNO”

Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v polje Opombe potrdila o prometu
blaga EUR.1.
19. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

1.

Če je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 ukradeno, izgubljeno ali uničeno, lahko
izvoznik carinske organe, ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi
izvoznih dokumentov, ki jih imajo.

2.

Tako izdani dvojnik mora imeti enega od teh zaznamkov:
EN
HR
SL

3.
4.

”DUPLICATE”
“DUPLIKAT”
“ DVOJNIK”

Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v polje Opombe dvojnika potrdila o
prometu blaga EUR.1.
Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga
EUR.1, začne veljati s tem datumom.
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20. člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno
izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih organov v pogodbenici, je mogoče
zamenjati prvotno dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1 zaradi
pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam v pogodbenici. Nadomestno potrdilo ali
nadomestna potrdila o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzor katerih so bili
dani izdelki.
20.a člen
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
1.

Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so
enaki ali med seboj zamenljivi, nastanejo precejšnje stroškovne ali materialne težave,
lahko carinski organi na pisno zahtevo prizadetih strank za vodenje teh zalog dovolijo
tako imenovano metodo "ločenega knjigovodskega izkazovanja".

2.

Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih izdelkov v določenem
dogovorjenem obdobju, ki se lahko štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga
dobili, če bi bile zaloge fizično ločene.

3.

Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod katerimi koli pogoji, za katere
menijo, da so ustrezni.

4.

Ta metoda se vodi in uporablja na podlagi splošnih računovodskih načel, ki veljajo v
državi, v kateri je bil izdelek narejen.

5.

Uporabnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste
količine izdelkov, ki se lahko štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskega
organa uporabnik da izjavo o tem, kako so bile količine vodene.

6.

Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in lahko dovoljenje kadar koli
odvzamejo, če ga uporabnik kakor koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega
od drugih pogojev, določenih v tem protokolu .
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21. člen
Pogoji za izjavo na računu
1.

Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka 16. člena, lahko da:
(a)

pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena
ali

(b)
2.

kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja en ali več paketov, ki
vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6.000 evrov.
Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere se nanaša, lahko štejejo za
izdelke s poreklom iz pogodebnice in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola .

3.

Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadar koli pripravljen, da na zahtevo
carinskih organov države izvoznice predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo
status porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola.

4.

Izjavo na računu, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik natipkati, odtisniti ali
natisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od
jezikovnih različic, ki so navedene v tej prilogi, v skladu z določbami notranjega prava
države izvoznice. Če je napisana z roko, mora biti napisana s črnilom in s tiskanimi
črkami.

5.

Izjave na računu morajo imeti izvirni lastnoročni podpis izvoznika. Vendar se od
pooblaščenega izvoznika v smislu 22. člena ne zahteva, da podpisuje take izjave, če
se carinskim organom države izvoznice pisno zaveže, da sprejema polno odgovornost
za vsako izjavo na računu, po kateri ga je mogoče prepoznati, kot da jo je lastnoročno
podpisal.

6.

Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali
naknadno, če je predložena carinskim organom v državi uvoznici najkasneje v dveh
letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.
22. člen
Pooblaščeni izvoznik

1.

Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo katerega koli izvoznika, v
nadaljevanju "pooblaščenega izvoznika", ki pogosto pošilja izdelke po tem sporazumu,
da daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik,
ki prosi za tako pooblastilo, mora predložiti zadovoljiva dokazila carinskim organom o
statusu porekla teh izdelkov in izpolnjevanju drugih zahtev tega protokola.

2.

Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika po pogojih, ki so po
njihovem mnenju primerni.
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3.

Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko carinskega pooblastila, ki
mora biti na izjavi na računu.

4.

Carinski organi spremljajo in nadzorujejo, kako pooblaščen izvoznik uporablja
pooblastilo.

5.

Carinski organi lahko kadar koli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar
pooblaščeni izvoznik ne predloži dokazil, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje
pogojev, navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno uporablja pooblastilo.
23. člen
Veljavnost dokazila o poreklu

1.

Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v državi izvoznici in mora biti
v tem roku predloženo carinskim organom države uvoznice.

2.

Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države uvoznice predložena po izteku
roka za predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe
preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo možno predložiti do
določenega končnega datuma.

3.

V drugih primerih predložitve z zamudo lahko carinski organi države uvoznice
sprejmejo dokazila o poreklu, če so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim
datumom.
24. člen
Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom države uvoznice v skladu s postopki, ki
se uporabljajo v tej državi. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu ter
lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava,s katero uvoznik potrjuje, da
izdelki izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje sporazuma .
25. člen
Uvoz po delih
Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpišejo carinski organi države
uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu odstavka (a) drugega temeljnega
pravila harmoniziranega sistema, ki spadajo v XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki
7308 in 9406 harmoniziranega sistema, uvažajo po delih, se za te izdelke pri prvem delnem
uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.
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26. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu
1.

Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne pakete pošiljajo drugim posameznikom ali so
del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba
predložiti dokazilo o poreklu, če se ti izdelki ne uvažajo v trgovinske namene in je bila
dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega protokola, in ni dvoma o resničnosti take
izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo
CN22/CN23 ali na list papirja, ki se priloži temu dokumentu.

2.

Občasni uvoz, pri katerem gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali
potnikov ali njihovih družin, se ne šteje za uvoz v trgovinske namene, če je iz narave
in količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.

3.

Poleg tega, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 evrov pri majhnih
paketih ali 1.200 evrov pri izdelkih, ki so del osebne prtljage potnikov.
27. člen
Spremljajoči dokumenti

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena in tretjem odstavku 21. člena, ki se
uporabljajo za dokazovanje, da se izdelki, zajeti s potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo
na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz ene od pogodbenic, in izpolnjujejo druge
zahteve tega protokola, so med drugim lahko tudi naslednji:
(a)

neposredno o o postopkih, ki jih je opravil izvoznik ali dobavitelj za pridobitev tega
blaga, kot je na primer vsebovano v njegovih poslovnih knjigah ali notranjem
knjigovodstvu;

(b)

dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani ali sestavljeni
v eni od pogodbenic, kadar se uporabljajo v skladu z notranjim pravom;

(c)

dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v eni od
pogodbenic, izdani ali sestavljeni v tej pogodbenici, kadar se uporabljajo v skladu z
notranjim pravom;

(d)

potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla
uporabljenih materialov, izdana ali sestavljena v pogodbenici v skladu tem
protokolom.
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28. člen
Shranjevanje dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov
1.

Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta
hraniti dokumente, navedene v tretjem odstavku 17. člena.

2.

Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti kopijo te izjave kot tudi
dokumente, navedene v tretjem odstavku 21. člena .

3

Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o prometu blaga EUR.1, morajo
vsaj tri leta hraniti zahteve, navedene v drugem odstavku 17. člena .

4.

Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta hraniti potrdila o prometu blaga
EUR.1 in izjave na računih, ki so jim bili predloženi.
29. člen
Razlike in oblikovne napake

1.

Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o poreklu in tistimi na
dokumentih, ki so bili predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to še ne pomeni ničnosti omenjenega dokazila, če se pravilno
ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom.

2.

Očitne oblikovne napake, kot so npr. tipkarske, na dokazilu o poreklu ne morejo biti
razlog za zavrnitev, če te napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.
30. člen
Zneski, izraženi v evrih

1.

Za uporabo določb iz točke b) prvega odstavka 21. člena in tretjega odstavka 26. člena
v primerih, ko se izda račun v drugi valuti kot evro, vsako leto vsaka pogodbenica
določi zneske v nacionalni valuti te pogodbenice, ki ustrezajo zneskom, izraženim v
evrih.

2.

Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s točko b) prvega odstavka 21.
člena ali s tretjim odstavkom 26. člena s sklicevanjem na valuto, v kateri se izda
račun, glede na znesek, ki ga je določila ta država.

3.

Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani nacionalni valuti, so protivrednosti v
tisti nacionalni valuti zneskov, izraženih v evrih, po tečaju na prvi delovni dan v
oktobru in se uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta. Za namene izvajanja določb
drugega odstavka ob uvozu pogodebnici priznavata ustrezne zneske, ki jih je uradno
sporočila ta država ali Evropska komisija.

Uradni list Republike Slovenije

št.

117 / 28. 12. 2002 / Stran 15853

4.

Pogodebnica lahko zaokroži navzgor ali navzdol znesek, ki ga dobi pri preračunavanju
v evrih izraženega zneska, v nacionalno valuto. Zaokroženi znesek se od zneska, ki se
dobi pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5 odstotkov. Pogodbenica lahko
obdrži nespremenjeno protivrednost v nacionalni valuti zneska, izraženega v evrih, če
ob letni uskladitvi iz tretjega odstavka preračun tega zneska pred kakršno koli
zaokrožitvijo večji za manj kot 15 odstotkov protivrednosti v nacionalni valuti.
Protivrednost v nacionalni valuti se lahko zadrži nespremenjena, če bi preračun
povzročil zmanjšanje te protivrednosti.

5.

Skupni odbor na zahtevo katere koli od pogodbenic pregleda v evrih izražene zneske.
Skupni odbor pri tem pregledu upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov teh
vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v
evrih.
VI. ODDELEK
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
31. člen
Medsebojno sodelovanje

1.

Carinski organi pogodbenic si medsebojno izmenjata vzorčne odtise žigov, ki jih
uporabljajo njihovi carinski organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in
naslove carinskih organov, odgovornih za preverjanje teh potrdil in izjav na računih.

2.

Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si pogodbenici prek pristojnih
carinskih uprav medsebojno pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o
prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam navedene.
32. člen
Preverjanje dokazil o poreklu

1.

Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države
uvoznice upravičeno dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla teh
izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega protokola.

2.

Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi države uvoznice vrniti
potrdilo o prometu blaga EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali
kopijo teh dokumentov carinskim organom države izvoznice, in če je ustrezno, navesti
razloge za poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljen
dokument ali informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu napačni.

3.

Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico
zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih
knjig ali kateri koli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.
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4.

Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo začasno prenehali priznavati
preferencialno obravnavo za te izdelke, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo
uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo
potrebni.

5.

Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o izidih takega preverjanja
obveščeni čim prej . Izidi morajo jasno pokazati, ali so dokumenti verodostojni in če
se izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz ene od
pogodbenic ter izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.

6.

Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora
za preverjanje, ali če odgovor ne vsebuje
verodostojnosti obravnavanega dokumenta ali
organi, ki so zahtevali preverjanje, razen
upravičenost za preferencialno obravnavo.

v desetih mesecih od datuma zahteve
zadostne informacije za določitev
pravega porekla izdelkov, carinski
v izjemnih okoliščinah, zavrnejo

33. člen
Reševanje sporov
Če pride do sporov v zvezi s postopki preverjanja iz 32. člena, ki jih ni mogoče rešiti med
carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo
tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede razlage tega protokola, jih je treba predložiti
Skupnemu odboru.
V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v
skladu z zakonodajo te države.
34. člen
Kazni
Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne
podatke, da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.
35. člen
Proste cone
1.

Pogodbenici ukreneta vse potrebno, da zagotovijo, da se izdelki, s katerimi se trguje na
podlagi dokazila o poreklu in za katere med prevozom uporabljata prosto cono na
svojem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na njih niso opravljeni drugi
postopki razen, običajnih, ki so potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.

2.

Če se kot izjema od določb iz prvega odstavka izdelki s poreklom iz pogodbenice, ki
imajo dokazilo o poreklu, uvozijo v prosto cono in se na njih opravijo predelave ali
obdelave, pristojni organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o prometu
blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega
protokola.
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VII. ODDELEK
KONČNE DOLOČBE
36. člen
Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla
1.

V okviru Skupnega odbora se v skladu s petim odstavkom 35. člena sporazuma
ustanovi pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla, da pomaga pri opravljanju
njegovih nalog ter zagotavlja nenehno obveščanje in posvetovanje med strokovnjaki.

2.

Sestavljajo ga strokovnjaki iz pogodbenic, ki so odgovorni za vprašanja v zvezi s
carinskimi zadevami in vprašanji porekla.
37. člen
Priloge

Priloge I, II, III , IV in V ter Skupna izjava k temu protokolu so njegov sestavni del.
38. člen
Blago v tranzitu in v hrambi
Blago, ki ustreza določbam II. oddelka in ki je na dan začetka veljavnosti tega sporazuma na
poti ali v začasni hrambi v pogodbenici bodisi v carinskem skladišču ali prosti coni, se lahko
sprejme kot blago s poreklom, če se v štirih mesecih od tega datuma carinskim organom
države uvoznice predložijo dokazilo o poreklu, ki je bilo naknadno sestavljeno, in vsi
dokumenti, ki dodatno dokazujejo okoliščine prevoza.

Stran

15856 / št. 117 / 28. 12. 2002

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA I K PROTOKOLU 3
Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II
Opomba 1:
Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se lahko šteli za zadostiobdelane
ali predelane v smislu 6. člena.
Opomba 2:
2.1

Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek. Prvi stolpec seznama je
tarifna številka ali številka poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi
stolpec pa vsebuje opis blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno številko ali
poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno pravilo v 3. ali 4.stolpcu.
Kjer je, v nekaterih primerih, pred vpisom v prvem stolpcu "ex", se pravila v 3.ali
4.stolpcu uporabljajo samo za del tarifne številke, opisane v 2.stolpcu.

2.2

Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je navedena številka poglavja in
je zato opis izdelkov v 2. stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4.
stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne
številke tega poglavja ali v katere koli tarifne številke, združene v 1.stolpcu.

2.3

Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene
tarifne številke, je v vsakem novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za
katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu.

2.4

Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v 3. in 4. stolpcu ima
izvoznik možnost izbire, da uporabi bodisi pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4.
stolpca. Če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3. stolpcu.

Opomba 3:
3.1

Določbe 6. člena v zvezi z izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom in so
uporabljeni pri izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta
status pridobljen v tovarni, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v
pogodbenici.
Na primer:
Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov
brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme presegati 40% cene franko tovarna, je
izdelan iz "drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne številke
ex 7224.
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Če je bilo to kovanje opravljeno v pogodbenici iz ingota brez porekla, potem je že
pridobil poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se pri
izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti
tovarni ali v drugi tovarni v tej pogodbenici. Zato se vrednost ingota brez porekla ne
upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov brez porekla.
3.2

Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave in več predelave ali
obdelave prav tako dodeli status porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne
more dodeliti statusa porekla. Če torej pravilo določa, da je možno na določeni stopnji
izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši
stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.

3.3

Brez vpliva na opombo 3.2, če pravilo uporablja določbe " izdelava iz materialov iz
katere koli tarifne številke”, se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke
(tudi materiali istega opisa in iz istega poglavja kot izdelek), pri čemer je treba
upoštevati kakršne koli posebne omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje.
Seveda pa izraz " Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vštevši druge
materiale iz tarifne številke..." ali “Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne števike,
vštevši druge materiale iz iste tarifne številke kot je izdelek“ pomeni, da se lahko
uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke, razen tistih opisanih tako kot
izdelek v 2. stolpcu seznama.

3.4

Kadar pravilo v seznamu določa, da se izdelek lahko izdela iz več kot enega materiala,
to pomeni, da se lahko uporabi kateri koli material ali več materialov. Ne zahteva pa,
da je treba uporabiti vse.
Na primer:
Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se lahko uporabijo naravna vlakna,
prav tako pa se lahko med drugimi materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa
ne pomeni, da je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo ali pa oboje.

3.5

Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala,
ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne
morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom).
Na primer:
Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki posebej izključuje uporabo
žitaric in njihovih izdelkov, ne preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih
dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.
Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posameznega
materiala, določenega v seznamu, lahko izdelani iz materialov enake narave na
zgodnejši stopnji izdelave.

Stran

15858 / št. 117 / 28. 12. 2002

Uradni list Republike Slovenije

Na primer:
Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih materialov, če je za to
vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri
netkanem blagu - čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V
takih primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji
vlaken.
3.6

Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko
uporabijo, dve odstotni postavki, potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi
besedami, največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme
preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne odstotne
postavke, ki se nanašajo na določene materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:
4.1

Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki niso umetna ali
sintetična. Omejen je na stopnje pred predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni
drugače določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače obdelana,
vendar ne spredena.

4.2

Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz
tarifnih številk 5002 in 5003, kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako
iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in
druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3

Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za izdelavo papirja" so v
seznamu uporabljeni za opis materialov, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se
lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.

4.4

Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu uporablja za sintetične ali
umetne filamente, rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:
5.1

Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za katere koli osnovne tekstilne
materiale, ki se uporabljajo pri njihovi izdelavi in če se upoštevajo skupaj, ne
presegajo 10% skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne
uporabljajo pogoji, določeni v 3. stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj).

5.2

Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za mešane izdelke, ki so
narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih materialov.
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Osnovni tekstilni materiali so:
- svila
- volna
- groba živalska dlaka
- fina živalska dlaka
- konjska žima
- bombaž
- materiali za izdelavo papirja in papir
- lan
- konoplja
- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja
- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav
- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna
- sintetični filamenti
- umetni filamenti
- prevodni filamenti
- sintetična rezana vlakna iz polipropilena
- sintetična rezana vlakna iz poliestra
- sintetična rezana vlakna iz poliamida
- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila
- sintetična rezana vlakna iz poliimida
- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena
- sintetična rezana vlakna iz poli(fenilensulfida)
- sintetična rezana vlakna iz poli(vinilklorida)
- druga sintetična rezana vlakna
- umetna rezana vlakna iz viskoze
- druga umetna rezana vlakna
- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne
- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne
- izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki vključujejo trak z jedrom iz
aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim
prahom ali ne, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali
obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema
- drugi izdelki iz tarifne številke 5605.
Na primer:
Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203 in
sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko
uporabijo sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu
(po katerih se zahteva izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), pod
pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10% teže preje.
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Na primer:
Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke
5107 in sintetične preje iz sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je
mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (po
katerih se zahteva izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja,
ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava iz naravnih vlaken,
nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija
obeh prej uporabi, če njihova skupna teža ne presega 10% teže tkanine.
Na primer:
Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne
številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če
je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, uvrščenih v dve različni
tarifni številki, ali če so uporabljene bombažne preje same mešanice.
Na primer:
Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke
5205 in iz sintetične tkanine iz tarifne številke 5407, je očitno, da je uporabljena preja
iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s tem taftana tekstilna
tkanina mešan izdelek.
5.3

Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti
polietra, povezano ali ne", je to odstopanje pri preji 20 %.

5.4

Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz
plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim prahom ali ne, širine, ki ne presega 5
mm, kjer so plasti zlepljene z prozornim ali barvnim lepilom med dvema plastičnima
slojema", je to odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:
6.1

Če se v seznamu sklicuje na to opombo, se tekstilni materiali (razen vlog in
medvlog), ki ne ustrezajo pravilu za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3.
stolpcu, lahko uporabijo, če se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne
številke izdelka in če njihova vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko tovarna.

6.2

Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko
prosto uporabljajo pri izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil
ali ne.
Na primer:
Če pravilo v seznamu določa, da mora biti za določen tekstilni izdelek, kot so na
primer hlače, uporabljena preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so
gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega razloga to ne
preprečuje uporabe zadrg, čeprav zadrge običajno vsebujejo tekstil.
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Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu vrednosti vključenih materialov
brez porekla upoštevati tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63.
poglavje.

Opomba 7:
7.1

Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 so
"specifični procesi" naslednji:
a) vakuumska destilacija;
b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja;
c) razbijanje (kreking);
d) preoblikovanje (reforming);
e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;
f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo
kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi,
razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim
ogljem ali boksitom;
g) polimerizacija;
h) alkilizacija;
i) izomerizacija.

7.2

Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so "specifični procesi" naslednji:
a) vakuumska destilacija;
b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja;
c) razbijanje (kreking);
d) preoblikovanje (reforming);
e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;
f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo
kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi,
razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim
ogljem ali boksitom;
g) polimerizacija;

Stran
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h) alkilizacija;
ij) izomerizacija;
k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, razžveplanje z
vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih
(metoda ASTM D 1266-59 T);
l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710, deparafinizacija s
postopkom, ki ni filtriranje;
m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava z vodikom
pri tlaku nad 20 barov in temperaturi nad 2500C, z uporabo katalizatorja, razen
obdelave za razžveplanje, kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji.
Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna
obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva
ali obstojnost, ne obravnava kot specifični proces;
n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, atmosferska destilacija, če
se manj kot 30 vol.% izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300oC, po metodi
ASTM D 86;
o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava s pomočjo visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke,
p) samo za surove izdelke ( razen vazelina, ozokerita, voska iz rjavega premoga ali
lignita ali voska iz šote, parafinskega voska, ki vsebuje manj kot 0,75% mase olja) iz
tarifne številke ex 2712, razoljevanje s frakcijsko kristalizacijo.
7.3

Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403
enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija,
filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat mešanja
izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne
operacije ne podelijo porekla.
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PRILOGA II K PROTOKOLU 3
Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi
lahko izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom

Izdelki, omenjeni v seznamu, niso vsi nujno zajeti v sporazumu. Zato je treba upoštevati
druge dele sporazuma

Stran
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Poimenovanje blaga
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(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Žive živali

Vse živali iz 1. poglavja
morajo biti v celoti
pridobljene.

2. pgl.

Meso in drugi užitni klavnični
proizvodi

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 1. in 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

3. pgl.

Ribe, raki, mehkužci in drugi
vodni nevretenčarji

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 4. pgl.

Mlečni izdelki; perutninska in
ptičja jajca; naravni med; užitni
proizvodi živalskega izvora, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 4.
poglavja v celoti pridobljeni.

0403

Pinjenec, kislo mleko, kisla
smetana, jogurt, kefir in drugo
fermentirano ali kislo mleko in
smetana, koncentrirano ali ne, z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil, aromatizirano ali z
dodanim sadjem, lupinastim
sadjem ali kakavom

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali
iz 4. poglavja v celoti
pridobljeni;
- je ves uporabljen sadni sok
(razen ananasovega,
citroninega ali grenivkinega)
iz tar. št. 2009 s poreklom, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 17. poglavja ne
presega 30% cene izdelka
franko tovarna.

ex 5. pgl.

Proizvodi živalskega izvora, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 5.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 0502

Pripravljene ščetine in dlake
domačega in divjega prašiča

Čiščenje, dezinfekcija,
razvrščanje in izravnavanje
ščetin in dlak.

6. pgl.

Živo drevje in druge rastline;
čebulice, korenine in podobno;
rezano cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali
iz 6. poglavja v celoti
pridobljeni, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50%
cene izdelka franko tovarna.

7. pgl.

Užitne vrtnine, nekateri koreni
in gomolji

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 7.
poglavja v celoti pridobljeni.

(4)
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Poimenovanje blaga
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

8. pgl.

Užitno sadje in oreški ; lupine
agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- je vse uporabljeno sadje v
celoti pridobljeno in so vsi
uporabljeni oreški v celoti
pridobljeni, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 17. poglavja ne
presega 30 % vrednosti cene
izdelka franko tovarna.

ex 9. pgl.

Kava, pravi čaj, maté čaj in
začimbe; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 9.
poglavja v celoti pridobljeni.

0901

Kava, pražena ali nepražena, z
ali brez kofeina; lupine in
kožice kave; kavni nadomestki,
ki vsebujejo kakršen koli
odstotek kave

Izdelava iz materialov iz
katere koli tarifne številke.

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

Izdelava iz materialov iz
katere koli tarifne številke.

ex 0910

Mešanice začimb

Izdelava iz materialov iz
katere koli tarifne številke.

10. pgl.

Žita

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 10.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 11 .pgl.

Proizvodi mlinske industrije;
slad; škrob; inulin; pšenični
gluten; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsa
uporabljena žita, užitne
vrtnine, korenine in gomolji iz
tar. št. 0714 ali sadje v celoti
pridobljeni.

ex 1106

Moka, prah in zdrob iz sušenih
stročnic, ki se uvrščajo v tar. št.
0713

Sušenje in mletje sušenih
stročnic iz tar. št. 0708.

12. pgl.

Oljna semena in plodovi; razno
zrnje, semena in plodovi;
industrijske in zdravilne
rastline; slama in krma

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 12.
poglavja v celoti pridobljeni.

1301

Šelak; naravne gume, smole,
gumijeve smole in oljne smole
(na primer balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
iz tar. št. 1301 ne presega 50
% cene izdelka franko
tovarna.

ali

(4)
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Poimenovanje blaga

(1)
1302

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

Rastlinski sokovi in ekstrakti;
pektinske snovi, pektinati in
pektati; agar-agar in druge sluzi
ter sredstva za zgoščevanje,
dobljeni iz rastlinskih
proizvodov, modificirani ali
nemodificirani:
- Sluzi in sredstva za
zgoščevanje, dobljeni iz
rastlinskih proizvodov,
modificirani

Izdelava iz nemodificiranih
sluzi in sredstev za
zgoščevanje.

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

14. pgl.

Rastlinski materiali za
pletarstvo; rastlinski proizvodi,
ki niso omenjeni in ne zajeti na
drugem mestu

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 14.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 15. pgl.

Masti in olja živalskega in
rastlinskega izvora in proizvodi
njihovega razkrajanja;
predelane užitne masti; voski
živalskega in rastlinskega
izvora; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št, kot je tar.št. izdelka.

1501

Prašičja maščoba (vključno z
mastjo) in piščančja maščoba,
razen tistih iz tar. št. 0209 ali
1503
- Maščobe iz kosti ali
odpadkov

- Drugo

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz
tar.št.0203, 0206 ali 0207 ali
kosti iz tar. št. 0506.
Izdelava iz prašičjega mesa ali
užitnih klavničnih izdelkov iz
tar. št. 0203 ali 0206 ali iz
piščančjega mesa in užitnih
klavničnih izdelkov iz tar. št.
0207.

ali

(4)
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Poimenovanje blaga
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Maščobe živali vrste goved,
ovac in koz, razen tistih iz tar.
št. 1503:
- Maščobe iz kosti ali
odpadkov

- Drugo
1504

št.

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz tar.
št. 0201, 0202, 0204 ali 0206
ali kosti iz tar. št. 0506.
Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

Masti in olja rib ali morskih
sesalcev ter njihove frakcije,
prečiščeni ali neprečiščeni,
toda kemično nemodificirani:
- Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., vključno z
drugimi materiali iz tar. št.
1504.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2. in 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 1505

Prečiščeni lanolin

Izdelava iz surove maščobe iz
volne iz tar. št.1505.

1506

Druge masti in olja živalskega
izvora in njihove frakcije,
prečiščene ali neprečiščene,
toda kemično nemodificirane:
- Trdne frakcije

- Drugo

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., vključno z
drugimi materiali iz tar. št.
1506.
Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2.
poglavja v celoti pridobljeni.

(4)
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Poimenovanje blaga

(1)
1507 do
1515

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

Rastlinska olja in njihove
frakcije:
- Sojino olje, olje iz kikirikija,
palmovo, kopre, palmovega
jedra, babasu, tungovo in
oiticica olje, mirtin vosek in
japonski vosek, frakcije jojoba
olja in olja za tehnične ali
industrijske namene, razen za
proizvodnjo hrane za človeško
prehrano

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

- Trdne frakcije, razen iz jojoba
olja

Izdelava iz drugih materialov
iz tar. št. od 1507 do 1515.

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni rastlinski materiali
v celoti pridobljeni.

1516

Masti in olja živalskega ali
rastlinskega izvora in njihove
frakcije, deloma ali v celoti
hidrogenirani,
interesterificirani,
reesterificirani ali
elaidinizirani, rafinirani ali
nerafinirani, toda nadalje
nepredelani

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali
iz 2. poglavja v celoti
pridobljeni, in
- so vsi uporabljeni rastlinski
materiali v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo
materiali iz tar. št. 1507, 1508,
1511 in 1513.

1517

Margarina; užitne mešanice ali
preparati iz masti in olj
živalskega ali rastlinskega
izvora ali frakcij različnih masti
ali olj iz tega poglavja,
primerni za prehrano, razen
jedilnih masti ali olj ali
njihovih frakcij iz tar. št 1516

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali
iz 2. in 4. poglavja v celoti
pridobljeni, in
- so vsi uporabljeni rastlinski
materiali v celoti pridobljeni.
Lahko pa se uporabijo
materiali iz tar. št. 1507, 1508,
1511 in 1513.

16. pgl.

Izdelki iz mesa, rib, rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev

Izdelava iz:
- živali iz 1. poglavja, in/ali
- so vsi uporabljeni materiali
iz 3. poglavja v celoti
pridobljeni.

ex 17. pgl

Sladkor in sladkorni proizvodi;
razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa in
sladkorne pese ter kemično
čista saharoza v trdnem stanju,
z dodatki za aromatiziranje in
barvili

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
iz 17. poglavja ne presega 30
% cene izdelka franko
tovarna.

ali

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Drugi sladkorji, vključno s
kemično čisto laktozo, maltozo,
glukozo in fruktozo, v trdnem
stanju; sladkorni sirupi brez
dodatkov za aromatiziranje ali
barvil; umetni med in mešanice
umetnega ter naravnega medu;
karamelni sladkor:
- Kemično čista maltoza in
fruktoza

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., vključno z
drugimi materiali iz tar. št.
1702.

- Drugi sladkorji v trdnem
stanju z dodatki za
aromatiziranje ali barvili

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
iz 17. poglavja ne presega 30
% cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo
Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali že s
poreklom.
ex 1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji
ali rafiniranju sladkorja, z
dodatki za aromatiziranje in
barvili

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
iz 17. poglavja ne presega 30
% cene izdelka franko
tovarna.

1704

Sladkorni proizvodi (vključno
z belo čokolado), brez kakava

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

18. pgl.

Kakav in kakavovi izdelki

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

(4)

Stran

15870 / št. 117 / 28. 12. 2002
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)
1901

1902

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

Sladni ekstrakt; živila iz moke,
drobljencev, zdroba, škroba ali
sladnega ekstrakta brez dodatka
kakava ali z dodatkom kakava
v prahu v količini manj kot 40
mas. %, preračunano na
popolnoma odmaščeno osnovo,
ki niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu; živila iz
izdelkov iz tar. št. 0401 do
0404 brez dodatka kakavovega
prahu ali z dodatkom
kakavovega prahu v količini
manj kot 5 mas. %,
preračunano na popolnoma
odmaščeno osnovo, ki niso
navedena in ne zajeta na
drugem mestu:
- Sladni ekstrakt

Izdelava iz žit iz 10. poglavja.

- Drugo

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 %
cene izdelka franko tovarna.

Testenine, kuhane ali nekuhane
ali polnjene (z mesom ali
drugimi snovmi) ali drugače
pripravljene, kot so: špageti,
makaroni, rezanci, lazanje,
cmoki, ravioli, kaneloni;
kuskus, pripravljen ali
nepripravljen:
- Ki vsebujejo 20 mas. % ali
manj mesa, klavničnih
izdelkov, rib, školjkarjev ali
mehkužcev

Izdelava, pri kateri so vsa
uporabljena žita in žitni
izdelki (razen pšenice vrste
"durum" in njenih izdelkov) v
celoti pridobljeni.

- Ki vsebujejo več kot 20 mas.
% mesa, klavničnih izdelkov,
rib, školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita in
žitni izdelki (razen pšenice
vrste "durum" in njenih
izdelkov) v celoti pridobljeni,
in
- so vsi uporabljeni materiali
iz 2. in 3. poglavja v celoti
pridobljeni.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS
(1)
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(2)

št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

1903

Tapioka in njeni nadomestki,
pripravljeni iz škroba kot
kosmiči, zrnca, perle in v
podobnih oblikah

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz
krompirjevega škroba iz tar.
št. 1108.

1904

Pripravljena živila, dobljena z
nabrekanjem ali praženjem žit
ali žitnih izdelkov (npr. koruzni
kosmiči); žita (razen koruze), v
zrnu ali obliki kosmičev ali
druge oblike (razen moke,
drobljencev in zdroba),
predkuhana, ali drugače
pripravljena, ki niso navedena
in ne zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 1806,
- pri kateri so vsa uporabljena
žita in moka (razen pšenice
vrste "durum" in koruze vrste
Zea indurata, in njunih
izdelkov) v celoti pridobljeni,
in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in
drugi pekovski izdelki z
dodatkom kakava ali brez
njega: hostije, prazne kapsule
za farmacevtske proizvode,
oblati za pečatenje, rižev papir
in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz 11.
poglavja.

ex 20. pgl.

Proizvodi iz vrtnin, sadja,
oreški ali drugih delov rastlin;
razen za:

Izdelava, pri kateri je vse
uporabljeno sadje, oreški ali
vrtnine v celoti pridobljeno.

ex 2001

Yam, sladek krompir in
podobni užitni deli rastlin, ki
vsebujejo najmanj 5 mas.%
škroba, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni
kislini

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 2004 in
ex 2005

Krompir v obliki moke, zdroba
ali kosmičev, pripravljen ali
konzerviran drugače kot v kisu
ali ocetni kislini

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

2006

Vrtnine, sadje, oreški, sadne
lupine in drugi deli rastlin,
konzervirani v sladkorju (suhi,
glazirani ali kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
iz 17. poglavja ne presega 30
% cene izdelka franko
tovarna.

(4)
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ali

2007

Džemi, sadni želeji,
marmelade, sadni pireji ali
pireji iz oreškov in sadne paste
ali paste iz oreškov, dobljeni s
toplotno obdelavo, z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil ali
brez njih

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 2008

-Oreški, brez dodatka sladkorja
ali alkohola

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih oreškov in
oljnih semen s poreklom iz tar.
št. 0801, 0802 in od 1202 do
1207 presega 60 % cene
izdelka franko tovarna.

- Arašidno maslo; mešanice na
osnovi žit; palmovi srčki ;
koruza

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

- Drugi, razen sadja in oreškov,
kuhani drugače kot v sopari ali
vodi, brez dodanega sladkorja;
zamrznjeni

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

2009

Sadni sokovi (tudi grozdni
mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in brez dodatka
alkohola, z dodatkom sladkorja
ali drugih sladil ali brez njih

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 21. pgl.

Razna živila; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati
kave, pravega čaja ali maté čaja
in pripravki na njihovi osnovi
ali na osnovi kave, pravega
čaja ali maté čaja; pražena
cikorija in drugi praženi kavni
nadomestki in njihovi ekstrakti,
esence in koncentrati

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri je vsa uporabljena
cikorija v celoti pridobljena.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Pripravki za omake in
pripravljene omake,
kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice
začimbnih sredstev; gorčična
moka in zdrob in pripravljena
gorčica:
- Pripravki za omake in
pripravljene omake,
kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice
začimbnih sredstev
- Gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št.
izdelka.Lahko pa se uporabi
gorčična moka ali zdrob ali
pripravljena gorčica.
Izdelava iz materialov iz
katere koli tarifne številke.

ex 2104

Juhe in ragu juhe in pripravki
za te juhe

Izdelava iz materialov iz
katere koli tarifne številke,
razen pripravljenih ali
konzerviranih vrtnin iz tar. št.
od 2002 do 2005.

2106

Živila, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 22. pgl.

Pijače, alkoholi in kis; razen
za:

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali
so vsi uporabljeni materiali,
dobljeni iz grozdja, v celoti
pridobljeni.

2202

Vode, vključno z mineralnimi
vodami in sodavicami, z
dodanim sladkorjem ali
drugimi sladili ali
aromatizirane ter druge
brezalkoholne pijače, razen
sadnih in zelenjavnih sokov, ki
se uvrščajo v tar. št. 2009

Izdelava:
-iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna, in
- pri kateri je vsak uporabljeni
sadni sok (razen ananasovega,
citroninega ali grenivkinega)
s poreklom.

(4)
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Nedenaturiran etanol
(nevtralni, sintetični ali
fermentirani etanol), z
vsebnostjo alkohola 80 vol. %
ali več; denaturirani etanoli, s
katero koli vsebnostjo etanola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali
2208, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali
so vsi uporabljeni materiali,
dobljeni iz grozdja, v celoti
pridobljeni, ali, če so vsi drugi
uporabljeni materiali že s
poreklom, se lahko uporabi
arak do višine 5 vol. %.

2208

Nedenaturirani etanol, z
vsebnostjo manj kot 80 vol.%;
destilati, likerji in druge
alkoholne pijače s katero koli
vsebnostjo alkohola

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali
2208, in
- pri kateri je vse uporabljeno
grozdje v celoti pridobljeno ali
so vsi uporabljeni materiali,
dobljeni iz grozdja, v celoti
pridobljeni, ali, če so vsi drugi
uporabljeni materiali že s
poreklom, se lahko uporabi
arak do višine 5 vol. %.

ex 23. pgl.

Ostanki in odpadki živilske
industrije; pripravljena krma za
živali; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 2301

Kitov zdrob; moke, zdrob in
peleti iz rib ali rakov ,
mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev, neustreznih za
prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali iz 2. in
3. poglavja v celoti
pridobljeni.

ex 2303

Ostanki pri proizvodnji škroba
iz koruze (razen zgoščenih
tekočin za namakanje), z
vsebnostjo proteinov, računano
na suh proizvod, več kot 40
mas. %

Izdelava, pri kateri je vsa
uporabljena koruza v celoti
pridobljena.

ex 2306

Oljne pogače in drugi trdni
ostanki ekstrakcije olivnega
olja, ki vsebujejo več kot 3
mas. % olivnega olja

Izdelava, pri kateri so vse
uporabljene olive v celoti
pridobljene.
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2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot
krma za živali

Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita,
sladkor ali melase, meso ali
mleko s poreklom, in
- so vsi uporabljeni materiali
iz 3. poglavja v celoti
pridobljeni.

ex 24. pgl.

Tobak in tobačni nadomestki;
razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi
materiali iz 24. poglavja v
celoti pridobljeni.

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz
tobaka ali tobačnih
nadomestkov

Izdelava, pri kateri je najmanj
70 ut.% uporabljenega
nepredelanega tobaka ali
tobačnega odpadka iz tar. št.
2401 s poreklom.

ex 2403

Tobak za kajenje

Izdelava, pri kateri je najmanj
70 ut % uporabljenega
nepredelanega tobaka ali
tobačnega odpadka iz tar. št.
2401 s poreklom.

ex 25. pgl.

Sol; žveplo; zemljine in
kamen; sadra, apno in cement;
razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 2504

Naravni grafit, z obogateno
vsebino ogljika, prečiščen in
mlet

Bogatenje vsebine ogljika,
prečiščevanje in mletje
surovega grafita.

ex 2515

Marmor, razžagan ali kako
drugače razrezan v pravokotne
(vključno z kvadratnimi) bloke
ali plošče debeline do vključno
25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako
drugače, marmorja (tudi če je
že razžagan) debeline nad 25
cm.

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, peščenec
in drug kamen za spomenike ali
gradbeništvo, razžagani ali
kako drugače razrezani v
kvadratne ali pravokotne bloke
ali plošče debeline do vključno
25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako
drugače, kamna (tudi če je že
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2518

Dolomit, žgan (magnezijevkalcijev oksid) ali sintran

Žganje nežganega dolomita.

ali

(4)

Stran

15876 / št. 117 / 28. 12. 2002
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev
karbonat (magnezit), v
hermetično zaprtih
kontejnerjih, in magnezijev
oksid, čisti ali nečisti, razen
taljenega magnezijevega oksida
ali mrtvo pečenega (sintranega)
magnezijevega oksida

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Lahko pa se uporabi naravni
magnezijev karbonat
(magnezit).

ex 2520

Sadra, specialno pripravljena
za zobozdravstvo

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 2524

Naravna azbestna vlakna

Izdelava iz azbestnega
koncentrata.

ex 2525

Sljuda v prahu

Mletje sljude ali odpadkov
sljude.

ex 2530

Zemeljske barve, žgane ali v
prahu

Žganje ali mletje zemeljskih
barv.

26. pgl.

Rude, žlindre in pepeli

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 27. pgl.

Mineralna goriva, mineralna
olja in proizvodi njihove
destilacije; bituminozne snovi;
mineralni voski; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 2707

Olja, pri katerih masa
aromatskih sestavin presega
maso nearomatskih sestavin, ki
so podobna mineralnim oljem
dobljenim z destilacijo katrana
iz črnega premoga pri visoki
temperaturi, katerih se 65 vol.
% ali več destilira pri
temperaturi do 250o C
(vključno z mešanicami naftnih
olj in benzenom), za pogonsko
gorivo ali kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali en
ali več specifičnih procesov. (1)

ex 2709

Surova olja, dobljena iz
bituminoznih mineralov

ali
Drugi postopki , pri katerih se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
tar. št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste
tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 50
% cene izdelkov franko
tovarna.
Destruktivna destilacija
bituminoznih materialov.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS
(1)
2710

2711

Poimenovanje blaga

št.

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)
Olja, dobljena iz nafte, in olja,
dobljena iz bituminoznih
materialov, razen surovih ter
proizvodi, ki niso navedeni in
ne zajeti na drugem mestu, ki
vsebujejo po masi 70 % ali več
olj iz nafte ali olj, dobljenih iz
bituminoznih materialov, če so
ta olja osnovne sestavine teh
proizvodov; odpadna olja

Naftni plini in drugi plinasti
ogljikovodiki
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(3)
Postopki rafiniranja in/ali en
ali več specifičnih procesov .

(2)

ali
Drugi postopki , pri katerih se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar.št., kot je
tar.št.izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste
tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 50
% cene izdelkov franko
tovarna.
Postopki rafiniranja in/ali en
ali več specifičnih procesov. (2)
ali
Drugi postopki , pri katerih se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
tar.št.izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste
tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 50
% cene izdelkov franko
tovarna.

2712

Vazelin; parafinski vosek,
mikrokristalni vosek iz nafte,
stiskani parafini, ozokerit,
vosek iz rjavega premoga ali
lignita, vosek iz šote, drugi
mineralni voski in podobni
proizvodi, dobljeni s sintezo ali
drugimi postopki, pobarvani ali
nepobarvani

ali

Postopki rafiniranja in/ali en
ali več specifičnih procesov.

(2)

ali
Drugi postopki , pri katerih se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar.št., kot je
tar.št.izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste
tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 50
% cene izdelkov franko
tovarna.

(4)
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(2)
Naftni koks, bitumen in drugi
ostanki iz nafte ali olj iz
bituminoznih materialov

(3)

ali

Postopki rafiniranja in/ali
en ali več specifičnih
procesov.(1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
tar. št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste
tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 50
% cene izdelkov franko
tovarna.

2714

Bitumen in asfalt, naravni;
bituminozni in oljni skrilavci in
katranski pesek; asfaltiti in
asfaltne kamnine

Postopki rafiniranja in/ali en
ali več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
tar. št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste
tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 50
% cene izdelkov franko
tovarna.

2715

Bitumenske mešanice na
osnovi naravnega asfalta,
naravnega bitumna, bitumna iz
nafte, mineralnega katrana ali
mineralne katranske smole
(npr.: bizuminozni kit,
“cutback”)

Postopki rafiniranja in/ali en
ali več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki, pri katerih se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
tar. št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste
tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 50
% cene izdelkov franko
tovarna.

(4)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(1)

(2)

(3)

ali

(4)

ex 28. pgl.

Anorganski kemični proizvodi;
organske in anorganske spojine
plemenitih kovin, redkih
zemeljskih kovin in
radioaktivnih elementov in
izotopov; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem,
da njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 2805

"Mischmetall"

Izdelava z elektrolitsko ali
toplotno obdelavo, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.

ex 2811

Žveplov trioksid

Izdelava iz žveplovega
dioksida.

ex 2833

Aluminijev sulfat

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 2840

Natrijev perborat

Izdelava iz dinatrijevega
tetraborata pentahidrata.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 29. pgl.

Organski kemijski proizvodi;
razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem,
da njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran

15880 / št. 117 / 28. 12. 2002
Tar.št.HS
(1)
ex 2901

Poimenovanje blaga

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)
Aciklični ogljikovodiki za
uporabo kot pogonsko gorivo
ali ogrevanje

(3)

ali

(4)

Postopki rafiniranja in/ali en
ali več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
tar. št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste
tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 50
% cene izdelkov franko
tovarna.

ex 2902

Cikloalkani in cikloalkeni
(razen azulenov), benzeni,
tolueni, ksileni, za uporabo kot
pogonsko gorivo ali za kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali en
ali več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
tar. št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste
tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 50
% cene izdelkov franko
tovarna.

ex 2905

Kovinski alkoholati alkoholov
iz te tar. št. in iz etanola

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., vključno z
drugimi materiali iz tar. št.
2905. Lahko pa se uporabijo
kovinski alkoholati iz te tar. št.
pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 20
% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

2915

Nasičene aciklične
monokarboksilne kisline in
njihovi anhidridi, halogenidi,
peroksidi in peroksikisline,
njihovi halogenski, sulfo-,nitroali nitrozo derivati

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št. Vendar
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 2915 in
2916 ne sme presegati 20 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS
(1)
ex 2932

Poimenovanje blaga
(2)

št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

- Notranji etri in njihovi
halogenski sulfo-, nitro- in
nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št. Vendar
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 2909 ne
sme presegati 20 % cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Ciklični acetali in notranji
hemiacetali in njihovi
halogenski, sulfo- nitro- ali
nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št..

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

2933

Heterociklične spojine samo s
heteroatomom ali heteroatomi
dušika;

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št. Vendar
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 2932 in
2933 ne sme presegati 20 %
cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

2934

Nukleinske kisline in njihove
soli, kemično določene ali
nedoločene; druge
heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št. Vendar
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 2932,
2933 in 2934 ne sme presegati
20 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 2939

ex 30. pgl.

Koncentrati iz makove slame,
ki vsebujejo manj kot 50
mas.% alkaloidov
Farmacevtski proizvodi; razen
za:

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka , pod pogojem ,
da njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarne.
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Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

Človeška kri; živalska kri,
pripravljena za uporabo v
terapevtske, profilaktične ali
diagnostične namene;
antiserumi in druge frakcije
krvi ter modificirani
imunološki proizvodi, dobljeni
po biotehničnih postopkih ali
kako drugače; cepiva, toksini,
kulture mikroorganizmov
(razen kvasovk) in podobni
proizvodi:
- Izdelki, ki so sestavljeni iz
dveh sestavin ali več, ki so
pomešani za terapevtske ali
profilaktične namene, ali
nepomešani izdelki za te
namene, pripravljeni v
odmerjene doze ali v oblike ali
pakiranje za prodajo na drobno

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., vključno z
drugimi materiali iz tar. št.
3002. Lahko pa se uporabijo
materiali, ki so opisani enako,
kot je izdelek, pod pogojem,
da njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo:
-- človeška kri

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., vključno z
drugimi materiali iz tar. št.
3002. Lahko pa se uporabijo
materiali, ki so opisani enako,
kot je izdelek, pod pogojem,
da njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

-- živalska kri, pripravljena za
terapevtsko ali profilaktično
rabo

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., vključno z
drugimi materiali iz tar. št.
3002. Lahko pa se uporabijo
materiali , ki so opisani enako,
kot je izdelek, pod pogojem,
da njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

-- frakcije krvi, razen
antiserumov, hemoglobina,
globulina iz krvi in globulina iz
serumov

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., vključno z
drugimi materiali iz tar. št.
3002. Lahko pa se uporabijo
materiali, ki so opisani enako,
kot je izdelek, pod pogojem,
da njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)
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ex 3006
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

-- hemoglobin, globulin iz krvi
in globulin iz serumov

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., vključno z
drugimi materiali iz tar. št.
3002. Lahko pa se uporabijo
materiali, ki so opisani enako,
kot je izdelek, pod pogojem,
da njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

- - drugo

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., vključno z
drugimi materiali iz tar. št.
3002. Lahko pa se uporabijo
materiali, ki so opisani enako,
kot je izdelek, pod pogojem,
da njihova vrednost ne presega
20 % cene izdelka franko
tovarna.

Zdravila (razen proizvodov iz
tar. št. 3002, 3005 ali 3006)
- Pridobljeni iz amikacina iz
tar. št. 2941

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo
materiali iz tar. št. 3003 in
3004 pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega
20 % cene izdelka franko
tovarna.

-Drugo

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo materiali iz tar. št.
3003 in 3004 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materalov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna .

Odpadni farmacevtski
proizvodi definirani z opombo
4(k) v tem poglavju

Ohrani se tisto poreklo
izdelka, kot je v njegovi
izvirni uvrstitvi .

ali

(4)
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ex 31. pgl

Gnojila; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št.
izdelka.Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem,
da njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 3105

Mineralna ali kemična gnojila,
ki vsebujejo dva ali tri gnojilne
elemente - dušik, fosfor in
kalij; druga gnojila; proizvodi
iz tega poglavja v tabletah ali
podobnih oblikah ali pakiranjih
do vključno 10 kg bruto mase;
razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste
tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega
20 % cene izdelka franko
tovarna, in

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijev sulfat
- magnezijev kalijev sulfat

- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 32. pgl.

Ekstrakti za strojenje ali
barvanje; tanini in njihovi
derivati; barve, pigmenti in
druga barvila; pripravljena
premazna sredstva in laki; kiti
in druge tesnilne mase;
tiskarske barve in črnila; razen
za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem,
da njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 3201

Tanini in njihove soli, etri, estri
in drugi derivati

Izdelava iz ekstraktov za
strojenje rastlinskega porekla.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

3205

Lak barve; preparati predvideni
v 3. opombi v tem poglavju na
osnovi "lak barv" (3)

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar št., razen
materialov iz tar. št. 3203,
3204 in 3205. Lahko pa se
uporabijo materiali iz tar. št.
3205 pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 20
% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS
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porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

ali

(4)

ex 33. pgl.

Eterična olja in rezinoidi;
parfumerijski, kozmetični in
toaletni izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem,
da njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

3301

Eterična olja (brez terpenov ali
s terpeni), vključno z
zgoščenimi (trdimi) olji
(concretes) in čistimi olji;
izvlečki oleosmol; rezinoidi;
koncentrati eteričnih olj in
maščob v masteh, neeteričnih
oljih, voskih ali podobnem,
dobljeni z ekstrakcijo eteričnih
olj z mastjo ali maceracijo;
stranski terpenski proizvodi,
dobljeni z deterpenacijo
eteričnih olj; vodni destilati in
vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., vključno z
materiali iz druge "skupine" (4)
v tej tar. št. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste
skupine, kot je skupina
izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 34. pgl.

Mila, organska površinsko
aktivna sredstva, pralni
preparati, mazalni preparati,
umetni voski, pripravljeni
voski, preparati za loščenje ali
čiščenje, sveče in podobni
proizvodi, paste za modeliranje
in "zobarski voski" ter zobarski
preparati na osnovi sadre; razen
za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem,
da njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 3403

Mazalni preparati, ki vsebujejo
manj kot 70 mas.% naftnih olj
ali olj, pridobljenih iz
bituminoznih mineralov

Postopki rafiniranja in/ali en
ali več specifičnih procesov. (1)
ali
Drugi postopki , pri katerih se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št., kot je
tar. št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz iste
tar.št., kot je tar.št. izdelka,
pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega
50 % cene izdelka franko
tovarna.

3404

Umetni voski in pripravljeni
voski:
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Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

- Na osnovi parafina, voskov iz
nafte, voskov, dobljenih iz
bituminoznih mineralov,
stisnjenega parafina ali parafina
z odstranjenim oljem

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem,
da njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo
lastnost voska iz tar. št. 1516,
- maščobnih kislin, ki niso
kemično definirane ali
maščobnih industrijskih
alkoholov, ki imajo lastnost
voskov iz tar. št. 3823, in
- materialov iz tar. št. 3404.

ali

(4)

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Ti materiali se lahko uporabijo
pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 20
% cene izdelka franko
tovarna.
ex 35.pgl.

Beljakovinske snovi;
modificirani škrobi; lepila;
encimi; razen za:

3505

Dekstrini in drugi modificirani
škrobi (npr. preželatinizirani in
esterificirani škrobi); lepila na
osnovi škrobov ali na osnovi
dekstrina in drugih
modificiranih škrobov:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem,
da njihova skupna vrednost
ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Škrobni etri in estri

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., vključno z
drugimi materiali iz tar. št.
3505.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz tar.
št. 1108.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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(4)

ex 3507

Pripravljeni encimi, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

36. pgl.

Razstreliva; pirotehnični
proizvodi; vžigalice; piroforne
zlitine; vnetljivi preparati

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem,
da njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 37. pgl.

Proizvodi za fotografske in
kinematografske namene; razen
za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem,
da njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

3701

Fotografske plošče in plan
filmi, občutljivi za svetlobo,
neosvetljeni, iz kakršnega koli
materiala, razen iz papirja,
kartona ali tekstila; plan filmi
za trenutno (hitro) fotografijo,
občutljivi na svetlobo,
neosvetljeni, v kasetah ali brez
njih:
- Plan filmi za trenutno (hitro)
barvno fotografijo, v kasetah

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz tar.
št. 3701 in 3702. Lahko pa se
uporabijo materiali iz tar. št.
3702, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz tar.
št. 3701 in 3702. Lahko pa se
uporabijo materiali iz tar. št.
3701 in 3702, pod pogojem,
da njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

3702

Fotografski filmi v zvitkih,
občutljivi na svetlobo,
neosvetljeni, iz kakršnega koli
materiala, razen iz papirja,
kartona ali tekstila; filmi v
zvitkih za trenutne (hitre)
fotografije, občutljivi na
svetlobo, neosvetljeni

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz tar.
št. 3701 in 3702.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

3704

Fotografske plošče, filmi,
papir, karton in tekstil,
osvetljeni toda nerazviti

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz tar.
št. od 3701 do 3704.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 38. pgl.

Razni proizvodi kemijske
industrije; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka , pod pogojem,
da njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 3801

- Koloidni grafit v oljni
suspenziji in polkoloidni grafit;
ogljikove paste za elektrode

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

- Grafit v obliki paste kot
mešanica z mineralnimi olji z
več kot 30 mas.% grafita

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
iz tar. št. 3403 ne presega 20
% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 3803

Rafinirano tal olje

Rafiniranje surovega tal olja.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 3805

Sulfatna terpentinska olja,
prečiščena

Prečiščevanje z destilacijo ali
rafiniranjem surovega
sulfatnega terpentinskega olja.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 3806

Smolni estri (ester gums)

Izdelava iz smolnih kislin.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS
(1)

Poimenovanje blaga
(2)

št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ex 3807

Lesni katran (lesna katranska
smola)

Destilacija lesnega katrana.

3808

Insekticidi, rodenticidi,
fungicidi, herbicidi, sredstva
zoper klitje, sredstva za
urejanje rasti rastlin,
dezinfektanti in podobni
proizvodi, pripravljeni v
oblikah ali pakiranjih za
prodajo na drobno končnemu
porabniku brez predhodnega
pakiranja v manjšo embalažo
ali kot preparati ali proizvodi
(npr. žveplani trakovi, stenji,
sveče in muholovke)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

3809

Sredstva za dodelavo, nosilci
barv, sredstva za pospeševanje
barvanja ali fiksiranje barvil ter
drugi proizvodi (npr.: sredstva
za apreturo in jedkanje), ki se
uporabljajo v tekstilni, papirni,
usnjarski in podobnih
industrijah, ki niso navedeni in
ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

3810

Preparati za dekapiranje
kovinskih površin; talila in
drugi pomožni preparati za
spajkanje in varjenje; praški in
paste za spajkanje in varjenje,
ki so sestavljeni iz kovin in
drugih materialov; preparati, ki
se uporabljajo kot jedra ali
obloge za elektrode ali varilne
palice

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cena izdelka
franko tovarna.

3811

Preparati zoper detonacijo,
antioksidanti, preparati za
preprečevanje kopičenja smole,
za zboljšanje viskoznosti,
preparati za preprečevanje
korozije in drugi pripravljeni
aditivi, za mineralna olja
(vključno z bencinom) ali za
druge tekočine, ki se
uporabljajo v iste namene kot
mineralna olja:

ali

(4)
Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran
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Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

- Pripravljeni aditivi za
mazalna olja, ki vsebujejo
naftna olja ali olja iz
bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
iz tar. št. 3811 ne presega 50
% cene izdelka franko
tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

3812

Pripravljeni pospeševalci
vulkanizacije, sestavljeni
plastifikatorji za gumo in
plastične mase, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu, antioskidanti in drugi
sestavljeni stabilizatorji za
gumo in plastične mase

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

3813

Preparati in polnila za aparate
za gašenje požara; napolnjene
granate za gašenje požara

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

3814

Sestavljena organska topila in
razredčila, ki niso navedena in
ne zajeta na drugem mestu;
pripravljena sredstva za
odstranjevanje premazov ali
lakov

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

3818

Kemični elementi, dopirani za
uporabo v elektroniki, v obliki
kolutov, ploščic ali v podobnih
oblikah; kemične spojine,
dopirane za uporabo v
elektroniki

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

3819

Tekočine za hidravlične zavore
in druge pripravljene tekočine
za hidravlični prenos, ki po
masi ne vsebujejo ali vsebujejo
pod 70 % naftnega olja ali olj,
dobljenih iz bituminoznih
mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

3820

Preparati zoper zmrzovanje in
pripravljene tekočine za
odtajanje

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS
(1)

Poimenovanje blaga
(2)

3822

Diagnostični ali laboratorijski
reagenti na podlogi (nosilcu);
pripravljeni diagnostični ali
laboratorijski reagenti na
nosilcu ali brez njega, razen
tistih iz tar. št. 3002 ali 3006;
standardni referenčni vzorci

3823

Industrijske maščobne
monokarbonske kisline; kisla
olja iz rafinacije; industrijski
maščobni alkoholi

3824

št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)
Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

- Industrijske maščobne
monokarbonske kisline; kisla
olja iz rafinacije

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

- Industrijski maščobni alkoholi

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., vključno z
drugimi materiali iz tar. št.
3823.

Pripravljena vezivna sredstva
za livarske modele ali livarska
jedra, kemični proizvodi in
preparati kemijske industrije in
sorodnih industrij (vključno
tudi s tistimi, ki so sestavljeni
iz mešanic naravnih
proizvodov), ki niso navedeni
in ne zajeti na drugem mestu:

ali

(4)

Stran

15892 / št. 117 / 28. 12. 2002
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
- Naslednji iz te tarifne
številke:
- - Pripravljena vezivna
sredstva za livarske modele ali
livarska jedra na osnovi
naravnih smolnih izdelkov
- - Naftenske kisline, njihove v
vodi netopne soli in njihovi
estri

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)
Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem,
da njihova skupna vrednost
ne presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

- - Sorbitol, razen sorbitola iz
tar. št. 2905
- - Petrolejevi sulfonati, razen
petrolejevih sulfonatov alkalnih
kovin, amoniaka ali
etanolaminov, tiofenirane
sulfonske kisline, iz olj
pridobljenih iz bituminoznih
mineralov in njihovih soli
- - Ionski izmenjalci
- - Sušilci (getterji) za
vakuumske cevi
- - Alkalni železovi oksidi za
prečiščevanje plina
- - Amoniakova voda in
izkoriščeni oksidi dobljeni pri
čišenju plina iz premoga
- - Sulfonaftenske kisline,
njihove v vodi netopne soli in
njihovi estri
- - Fuzelno in dipelovo olje
- - Mešanice soli, ki vsebujejo
različne anione
- - Paste za kopiranje na osnovi
želatine, s podlogo iz papirja
ali tekstila ali brez nje
- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

ali

(4)
Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)
3901 do
3915

(2)

št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Plastične mase v primarnih
oblikah; odpadki, ostružki in
ostanki iz plastike; razen za tar.
št. ex 3907 in 3912, za kateri so
pravila določena v
nadaljevanju:
- Izdelki adicijske
homopolimerizacije, pri kateri
enojni monomer prispeva več
kot 99 mas. % celotne vsebine
polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna;
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz 39. poglavja ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna. (5)

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
iz 39. poglavja ne presega 20
% cene izdelka franko
tovarna. (5)

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Kopolimeri, narejeni iz
polikarbonata in akrilonitrilbutadien-stiren kopolimera
(ABS)

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem ,
da njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna. (5)

- Poliester

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
iz 39. poglavja ne presega 20
% cene izdelka franko tovarna
in /ali izdelava iz tetrabrom(bisfenol A) polikarbonata.

3912

Celuloza in njeni kemični
derivati, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu, v
primarnih oblikah

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
iz iste tar. št., kot je izdelek ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

3916 do
3921

Polizdelki in izdelki iz plastike;
razen iz tar. št. ex 3916, ex
3917, ex 3920 in ex 3921, za
katere so pravila določena v
nadaljevanju

ex 3907

Stran
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Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
- Ploščati izdelki, bolj kot le
površinsko obdelani ali rezani
v druge oblike, razen
pravokotnih (vključno z
kvadratnimi); drugi izdelki,
bolj obdelani kot le površinsko
obdelani

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
iz 39. poglavja ne presega 50
% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

- - izdelki adicijske
homopolimerizacije, pri kateri
enojni monomer prispeva več
kot 99 mas. % celotne vsebine
polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz. 39. poglavja ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna. (5)

Izdelava, pri kateri
vrednost katerega koli
uporabljenih materialov ne
presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

- - drugi

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
iz 39. poglavja ne presega 20
% cene izdelka franko
tovarna. (5)

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

ex 3916 in
ex 3917

Profilni izdelki in cevi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot
je tar. št. izdelka, ne presega
20 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

ex 3920

- Folije ali filmi iz ionomerov

Izdelava iz delne
termoplastične soli, ki je
kopolimer etilena in
metakrilne kisline in je delno
nevtralizirana z ioni kovine,
predvsem cinka in natrija.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

- Folije iz regenerirane
celuloze, poliamidov ali
polietilena

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
iz iste tar. št., kot je tar. štev.
izdelka, ne presega
20 % cene izdelka franko
tovarna.

- Drugi:

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

št.

117 / 28. 12. 2002 / Stran 15895

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ex 3921

Folije iz plastičnih mas,
metalizirane

Izdelava iz visoko prosojnih
poliestrskih folij debeline
manj kot 23 mikronov. (6)

3922 do
3926

Izdelki iz plastičnih mas

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 40. pgl

Kavčuk in proizvodi iz
kavčuka in gume; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 4001

Laminirane plošče ali krep iz
kavčuka za čevlje

Laminacija folij iz naravnega
kavčuka.

4005

Mešanice kavčuka,
nevulkanizirane, v primarnih
oblikah ali ploščah, listih ali
trakovih

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov,
razen naravnega kavčuka, ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

4012

Protektirane ali rabljene
zunanje gume (plašči); polne
gume ali gume z zračnimi
komorami, zamenljivi
protektorji (plasti) in ščitniki iz
vulkaniziranega kavčuka
(gume):

ali

- Protektirane gume, polne
gume ali gume z zračnimi
komorami

Protektiranje rabljenih
zunanjih gum.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz tar.
št. 4011 in 4012.

ex 4017

Izdelki iz trde gume

Izdelava iz kavčuka.

ex 41. pgl.

Surove kože z dlako ali brez
dlake (razen krzna) in usnje;
razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 4102

Surove kože ovc ali jagnjet,
brez volne

Odstranjevanje volne s kože
ovac ali jagnjet, z volno.

(4)
Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25% cene izdelka
franko tovarna.

Stran
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(1)
4104 do
4106

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)
Strojena ali "crust" koža brez
volne ali dlak, cepljena ali
necepljena, toda nadaljne
neobdelana

(3)
Ponovno strojenje predhodno
strojenih kož.
ali
Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

Usnje, naprej obdelano po
strojenju ali "crust", vključno s
pergamentno obdelanimi, brez
volne, cepljeno ali necepljeno,
razen usnja iz tar.št. 4114

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz
tar.št. od 4104 do 4113.

ex 4114

Lakasto usnje in lakasto
plastovito usnje; metalizirano
usnje

Izdelava iz materialov iz tar.št.
od 4104 do 4106, 4112 ali
4113 pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega 50
% cene izdelka franko
tovarna.

42. pgl.

Usnjeni izdelki, sedlarski in
jermenarski izdelki; predmeti
za potovanje, ročne torbe in
podobni izdelki iz živalskih
črev

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 43. pgl.

Naravno in umetno krzno;
krzneni izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 4302

Strojeno ali obdelano krzno,
sestavljeno:

4107,
4112 in
4113

- Plošče, križi in podobne
oblike

Beljenje ali barvanje, vključno
z rezanjem in sestavljanjem
nesestavljenega strojenega ali
obdelanega krzna.

- Drugo

Izdelava iz nesestavljenega
strojenega ali obdelanega
krzna.

4303

Oblačila, pribor za oblačila in
drugi krzneni izdelki

Izdelava iz nesestavljenega
strojenega ali obdelanega
krzna iz tar. št. 4302.

ex 44. pgl.

Les in lesni izdelki, lesno oglje;
razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 4403

Les, grobo obdelan
(razčetverjen)

Izdelava iz grobo obdelanega
lesa, olubljenega ali ne, ali
samo grobo tesanega.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS
(1)

Poimenovanje blaga
(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ex 4407

Les, vzdolžno žagan ali
cepljen, rezan ali luščen,
skobljan, brušen ali na koncih
spojen, debeline nad 6 mm

Skobljanje, brušenje ali
lepljenje s spajanjem na
koncih.

ex 4408

Listi za furniranje (vključno s
tistimi, ki so pridobljeni z
rezanjem laminiranega lesa) in
za vezane plošče debeline do
vključno 6 mm, spojene in drug
les, žagan po dolžini, rezan ali
lupljen debeline do vključno 6
mm, skobljan, brušen ali na
koncih spojen

Spajanje, skobljanje, brušenje
ali lepljenje s spajanjem na
koncih.

ex 4409

Les, profiliran vzdolž katerega
koli roba, konca ali strani,
vključno s skobljanim,
brušenim ali na koncih
spojenim:

ali

- Brušeni ali na koncih spojeni

Brušenje ali spajanje na
koncih.

- Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve

Predelava v profiliran les
(pero in utor) ali okrasne letve.

ex 4410
do ex
4413

Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve za notranjo
dekoracijo in druge oblikovane
plošče

Predelava v profiliran les
(pero in utor) ali okrasne letve.

ex 4415

Zaboji za pakiranje, škatle,
gajbe, bobni in podobna
embalaža za pakiranje, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso
razrezane na določeno
velikost.

ex 4416

Sodi, kadi, vedra in drugi
trgovski proizvodi in njihovi
deli, iz lesa

Izdelava iz klanih dog, nadalje
neobdelanih, razen razžaganih
na dveh glavnih površinah.

ex 4418

- Stavbno pohištvo in drugi
leseni proizvodi za
gradbeništvo

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št.
izdelka.Lahko pa se uporabijo
celičaste lesene plošče, skodle
in opaži.

- Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve

Predelava v profiliran les
(pero in utori) ali okrasne
letve.

Trščice za vžigalice; lesne
kljukice ali zatiči za obutev

Izdelava iz lesa iz katere koli
tar. št., razen lesene žice iz tar.
št. 4409.

ex 4421

(4)

Stran
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Poimenovanje blaga

(1)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

ex 45. pgl.

Pluta in plutasti izdelki; razen
za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

4503

Izdelki iz naravne plute

Izdelava iz plute iz tar. št.
4501.

46. pgl.

Izdelki iz slame, esparta in
drugih materialov za pletarstvo;
košarski in pletarski izdelki

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

47. pgl.

Celuloza, lesna ali iz drugih
vlaknastih celuloznih
materialov;papirni ali kartonski
odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 48. pgl.

Papir in karton; izdelki iz
papirne mase, papirja ali
kartona; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 4811

Papir in karton, samo s črtami
ali kvadrati

Izdelava iz materialov za
izdelavo papirja iz 47.
poglavja.

4816

Karbon papir, samokopirni
papir in drug papir za kopiranje
ali prenašanje, razen tistih iz
tar. št. 4809; matrice za
razmnoževanje in ofsetne
plošče iz papirja, v škatlah ali
brez škatel

Izdelava iz materialov za
izdelavo papirja iz 47.
poglavja.

4817

Pisemski ovitki, pisemske
kartice, dopisnice in karte za
dopisovanje brez slike, iz
papirja ali kartona; kompleti za
dopisovanje v škatlah, vrečkah,
notesih in podobnih pakiranjih
iz papirja ali kartona

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 4818

Toaletni papir

Izdelava iz materialov za
izdelavo papirja iz 47.
poglavja.

ex 4819

Škatle, zaboji, vreče in drugi
izdelki za pakiranje, iz papirja,
kartona, celulozne vate ali
listov ali trakov iz celuloznih
vlaken

ali

Izdelava:

- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

ex 4820

Bloki s pisemskim papirjem

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 4823

Drug papir, karton, celulozna
vata ter listi in trakovi iz
celuloznih vlaken, razrezani v
določene velikosti ali oblike

Izdelava iz materialov za
izdelavo papirja iz 47.
poglavja.

ex 49. pgl.

Tiskane knjige, časopisi, slike
in drugi proizvodi grafične
industrije, rokopisi, tipkana
besedila in načrti; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

4909

Poštne razglednice, čestitke in
karte z osebnimi sporočili,
tiskane, ilustrirane ali
neilustrirane, z ovitki ali
okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz tar.
št. 4909 in 4911.

4910

Koledarji vseh vrst, tiskani,
vključno s koledarskimi bloki:
- Koledarji vrste "večni" ali z
zamenljivimi bloki na
podlagah, ki niso iz papirja ali
kartona

ali

Izdelava:

- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz
tar. št. 4909 in 4911.

ex 50. pgl.

Svila; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 5003

Svileni odpadki (vključno z
zapredki, neprimernimi za
odvijanje, odpadki preje in
raztrganimi tekstilnimi
svilenimi materiali), mikani ali
česani

Mikanje ali česanje svilenih
odpadkov.

(4)

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

5004 do
ex 5006

Svilena preja in preja iz
svilenih odpadkov

5007

Tkanine iz svile ali svilenih
odpadkov:

(3)
Izdelava iz: (7)
- surove svile ali iz odpadkov
svile, mikanih ali česanih ali
drugače predelanih za
predenje,
- drugih naravnih vlaken,
nemikanih ali nečesanih ali
drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo
papirja.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Drugi

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih
rezanih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z
najmanj dvema
pripravljalnima ali končnima
postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalandiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane tkanine
ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 51. pgl.

Volna, fina ali groba živalska
dlaka, preja in tkanine iz
konjske žime; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

št.

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

5106 do
5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe
živalske dlake ali iz konjske
žime

5111 do
5113

Tkanine iz volne, iz fine ali
grobe živalske dlake ali iz
konjske žime
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(3)
Izdelava iz: (7)
- surove svile ali iz odpadkov
svile, mikanih ali česanih ali
kako drugače predelanih za
predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih
ali nečesanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo
papirja.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih
rezanih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z
najmanj dvema
pripravljalnima ali končnima
postopkoma
(kot so razmaščevanje,
beljenje, merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalandiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane tkanine
ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 52. pgl.

Bombaž; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ali

(4)

Stran
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Poimenovanje blaga
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Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

5204 do
5207

Preja in sukanec iz bombaža

5208 do
5212

Bombažne tkanine:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi
- Druge

(3)

ali

Izdelava iz: (7)
- surove svile ali odpadkov
svile, mikanih ali česanih ali
drugače pripravljenih za
predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih
ali nečesanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo
papirja.

Izdelava iz enojne preje. (7)
Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih
rezanih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.

ali
Tiskanje, spremljano z
najmanj dvema
pripravljalnima ali končnima
postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane tkanine
ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.
ex 53. pgl.

Druga rastlinska tekstilna
vlakna; papirna preja in tkanine
iz papirne preje; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

5306 do
5308

Preja iz drugih rastlinskih
tekstilnih vlaken; papirna preja

Izdelava iz: (7)
- surove svile ali ostankov
svile, mikanih ali česanih ali
drugače pripravljenih za
predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih
ali nečesanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo
papirja.

5309 do
5311

Tkanine iz drugih rastlinskih
tekstilnih vlaken; tkanine iz
papirne preje:
- Z vtkanini gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz jute,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih
rezanih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z
najmanj dvema
pripravljalnima ali končnima
postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane tkanine
ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

ali

(4)

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

5401 do
5406

Preja, monofilamenti in
sukanec iz umetnih ali
sintetičnih filamentov

5407 in
5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali
sintetičnih filamentov:

(3)
Izdelava iz: (7)
- surove svile ali ostankov
svile, mikanih ali česanih ali
drugače pripravljenih za
predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih
in nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo
papirja.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih
rezanih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z
najmanj dvema
pripravljalnima ali končnima
postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov) pod
pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane tkanine
ne presega 47,5 cene izdelka
franko tovarna.

5501 do
5507

Umetna ali sintetična rezana
vlakna

Izdelava iz kemičnih
materialov ali tekstilne kaše.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

št.

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

5508 do
5511

Preja in sukanec za šivanje iz
umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken

5512 do
5516

Tkanine iz umetnih in
sintetičnih rezanih vlaken:
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(3)
Izdelava iz: (7)
- surove svile ali odpadkov
svile, mikanih ali česanih ali
drugače pripravljenih za
predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih
ali nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo
papirja.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz : (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih
rezanih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z
najmanj dvema
pripravljalnima ali končnima
postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane tkanine
ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

ali

(4)

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(1)

(2)

(3)

ex 56. pgl.

Vata, klobučevina in netkani
material; specialne preje; vrvi,
motvozi, konopci in prameni ter
proizvodi iz njih; razen za:

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo
papirja.

5602

Klobučevina,vključno z
impregnirano, prevlečeno ali
laminirano:
- Iglana klobučevina

ali

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Lahko se uporabijo:
– polipropilenski filament
iz tar. št. 5402,
– polipropilenska vlakna iz
tar. št. 5503 ali 5506, ali
– filamentni trak iz
polipropilena iz tar. št.
5501,
pri katerih je v vseh primerih
denominacija vsakega
filamenta ali vlakna nižja od 9
deciteksov, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo

5604

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih
rezanih vlaken, pridobljenih iz
kazeina ali
- kemičnih materialov, ali
tekstilne kaše.

Niti in kord iz gume, prekrit s
tekstilnim materialom; tekstilna
preja, trakovi in podobno iz tar.
št. 5404 ali 5405, impregnirani,
prevlečeni, prekriti, obloženi z
gumo ali plastično maso:
- Niti in kord iz gume, prekriti s
tekstilnim materialom

Izdelava iz gumijastih niti in
vrvi, ki niso prekrite s
tekstilom.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, nemikanih
ali nečesanih ali kako drugače
predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo
papirja.

5605

Metalizirana preja, vključno s
posukano prejo, ki je
sestavljena iz tekstilne preje,
trakov ali podobnih oblik iz tar.
št. 5404 ali 5405, kombiniranih
s kovino v obliki niti, trakov ali
prahu ali prevlečenih s kovino

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih
rezanih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo
papirja.

5606

Posukana preja, zviti trakovi in
podobne oblike iz tar. št. 5404
ali 5405, razen povitih
proizvodov iz tar. št. 5605 in
posukane preje iz konjske dlake
iz grive in repa; ženiljska preja
(vključno s kosmičeno
ženiljsko prejo); efektno
vozličasta preja

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih
rezanih vlaken, nemikanih in
nečesanih ali kako drugače
predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo
papirja.

57. pgl.

Preproge in druga talna
prekrivala:

ali

(4)

Stran
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Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
- Iz iglane klobučevine

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Lahko se uporabijo:
– preja iz
polipropilenskega
filamenta iz tar. št. 5402,
– polipropilenska vlakna iz
tar. št. 5503 ali 5506 ali
– filamentni traki iz
polipropilena iz tar. št.
5501,
pri katerih je v vseh primerih
vsebina vsakega filamenta ali
vlakna manjša od 9
deciteksov, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
Tkanina iz jute se lahko
uporablja kot podloga.

ex 58. pgl.

- Iz druge klobučevine

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
nemikanih in nečesanih ali
kako drugače predelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna
ali jute,
- preje iz sintetičnih ali
umetnih filamentov,
- naravnih vlaken, ali
- sintetičnih ali umetnih
rezanih vlaken, nemikanih in
nečesanih ali kako drugače
predelanih za predenje.
Tkanina iz jute se lahko
uporablja kot podloga.

Specialne tkanine; taftane
tkanine; čipke; tapiserije;
pozamentarija; vezenine; razen
za:
- Kombinirane z gumijasto nitjo

Izdelava iz enojne preje. (7)

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

št.

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)
- Druge
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(3)
Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih
rezanih vlaken, nemikanih in
nečesanih ali kako drugače
predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše,
ali
Tiskanje, spremljano z
najmanj dvema
pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje ali
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane tkanine
ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

5805

Ročno tkane tapiserije (vrsta:
gobelin, flandrijske, beauvais,
aubusson in podobne) in z iglo
izdelane tapiserije (npr. z
drobnim in križnim vbodom),
vključno z konfekcioniranimi

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

5810

Vezenina v metraži, trakovih ali
motivih

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

5901

Tekstilni materiali, prevlečeni z
lepilom ali škrobnimi snovmi,
ki se uporabljajo za zunanjo
vezavo knjig in podobne
namene; tkanine za risanje;
projektno platno; kanafas,
pripravljen za slikanje; toge
tkanine (buckram) in podobni
tekstilni materiali, ki se
uporabljajo za izdelavo
klobukov

Izdelava iz preje.

ali

(4)

Stran
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Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)
5902

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

Kord tkanine za avtomobilske
plašče iz preje iz najlona,
poliestra ali viskoznega rajona,
velike trdnosti:
- Z vsebnostjo do vključno 90
mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz kemičnih
materialov ali tekstilne kaše.

Tekstilni materiali,
impregnirani, premazani,
prevlečeni ali prekriti ali
laminirani s plastičnimi
masami, razen tistih iz tar. št.
5902

Izdelava iz preje.

5904

Linolej, vključno z rezanim v
oblike; talna prekrivala na
tekstilni podlagi, premazani,
prevlečeni ali prekriti, vključno
z razrezanimi v oblike

Izdelava iz preje. (7)

5905

Zidne tapete iz tekstilnih
surovin:

5903

ali
Tiskanje, spremljano z
najmanj dvema
pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane tkanine
ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

- Impregnirane, premazane,
prevlečene ali prekrite ali
laminirane z gumo, plastičnimi
masami ali drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sintetičnih ali umetnih
rezanih vlaken, nemikanih in
nečesanih ali kako drugače
predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

št.

117 / 28. 12. 2002 / Stran 15911

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)
ali
Tiskanje, spremljano z
najmanj dvema
pripravljalnima ali končnima
postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane tkanine
ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

5906

Gumirani tekstilni materiali,
razen tistih iz tar. št. 5902:
- Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih
rezanih vlaken, nemikanih in
nečesanih ali kako drugače
predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugi materiali iz sintetične
filament preje, ki vsebuje več
kot 90 mas. % tekstilnih
materialov

Izdelava iz kemičnih
materialov.

- Druge

Izdelava iz preje.

ali

(4)

Stran

15912 / št. 117 / 28. 12. 2002
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)
5907

5908

5909 do
5911

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)
Tekstilni materiali, drugače
impregnirani, premazani,
prevlečeni ali prekriti; platna,
slikana za odrske kulise,
tkanine za ateljeje in podobne
namene

(3)

ali

Izdelava iz preje.
ali
Tiskanje, spremljano z
najmanj dvema
pripravljalnima ali končnima
postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane tkanine
ne presega 47,5 % cene
izdelka franko tovarna.

Stenji iz tekstila, tkani,
prepleteni ali pleteni, za
svetilke, peči, vžigalnike, sveče
ipd.; žarilne mrežice za plinsko
razsvetljavo in cevasto pleteni
materiali za plinske svetilke,
impregnirani ali
neimpregnirani:
- Žarilne mrežice za plinsko
razsvetljavo, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih
materialov za svetilke.

- Druge

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

Tekstilni izdelki, za industrijsko
uporabo:
- Diski ali obroči za poliranje,
razen iz klobučevine iz tar. št.
5911

Izdelava iz preje ali odpadkov
tkanin ali krp iz tar. št. 6310.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

60. pgl.

št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

- Tkanine, ki se uporabljajo pri
izdelavi papirja ali v druge
tehnične namene, podložene ali
nepodložene s klobučevino,
prevlečene ali prekrite ali ne,
cevaste ali neskončne, z eno ali
več osnovami in/ali votki
ali ravno tkane z več osnovami
in/ali votki iz tar. št. 5911

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,

ali

- naslednjih materialov:
-- preja iz
politetrafluoretilena,(8)
-- preje, večnitne, iz
poliamida, prekrite,
impregnirane ali prevlečene s
fenolno smolo,
-- preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz aromatičnih
poliamidov, dobljenih z
polikondenzacijo mfenilendiamina in izoftalne
kisline,
-- monofilamenta iz
politetrafluoretilena, (8)
-- preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz poli (pfenilentereftalamida),
-- preje iz steklenih vlaken,
prekrite s fenolno smolo in
ojačene z akrilno prejo, (8)
-- kopoliestrskih
monofilamentov iz poliestra
in smole iz tereftalne kisline
in 1.4-cikloheksandietanola in
izoftalne kisline,
- - naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih
rezanih vlaken, nemikanih in
nečesanih ali kako drugače
predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih
rezanih vlaken, nemikanih in
nečesanih ali kako drugače
obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz: (7)

(4)

Stran

15914 / št. 117 / 28. 12. 2002
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih
rezanih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

61. pgl.

Oblačila in pribor za oblačila,
pleteni ali kvačkani:
- Dobljeni s šivanjem ali
drugačnim sestavljanjem, iz
dveh ali več kosov pletene ali
kvačkane tkanine, ki je urezana
v določeno obliko ali
neposredno pridobljena v
določeno obliko

Izdelava iz preje. (7) (9)

- Drugi

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih
rezanih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

ex 62. pgl.

Oblačila in pribor za oblačila
razen pletenih in kvačkanih
izdelkov; razen za:

Izdelava iz preje. (7) (9)

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
in
ex 6211

Oblačila in pribor za oblačila,
za ženske, deklice in dojenčke,
vezeni

Izdelava iz preje. (9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine,
pod pogojem, da vrednost
uporabljene nevezene tkanine
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.(9)

ex 6210 in
ex 6216

Ognjeodporna oprema iz
tkanin, prevlečenih s folijo iz
aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje. (9)
ali
Izdelava iz neprevlečene
tkanine, če vrednost
uporabljene neprevlečene
tkanine ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna. (9)

6213 in
6214

Robčki, šali, ogrinjala, rute,
naglavne rute, tančice in
podobni izdelki:

ali

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

št.

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)
- Vezeni
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(3)
Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine,
pod pogojem, da vrednost
uporabljene nevezene tkanine
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna. (9)

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
ali
Izdelavi sledi tiskanje,
spremljano z najmanj dvema
pripravljalnima ali končnima
postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost vse
uporabljene netiskane tkanine
iz tar. št. 6213 in 6214 ne
presega 47,5 % cene izdelka
franko tovarna.

6217

Drug gotov pribor za oblačila;
deli oblačil ali pribora za
oblačila, razen tistih iz tar. št.
6212:
- Vezeni

Izdelava iz preje.(9)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine,
pod pogojem, da vrednost
uporabljene nevezene tkanine
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.(9)

ali

(4)

Stran
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Poimenovanje blaga

(1)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)
- Ognjeodporna oprema iz
tkanin, prevlečenih s folijo
aluminiziranega poliestra

(3)

ali

Izdelava iz preje.(9)
ali
Izdelava iz neprevlečene
tkanine, pod pogojem, da
vrednost uporabljene
neprevlečene tkanine ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.(9)

- Medvloge za ovratnike in
manšete, urezane

Izdelava:

- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi

Izdelava iz preje. (9)

ex 63. pgl.

Drugi gotovi tekstilni izdelki;
kompleti; ponošena -izrabljena
oblačila in izrabljeni tekstilni
izdelki; krpe; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

6301 do
6304

Odeje, volnene odeje, posteljno
perilo itd, zavese itd., drugi
izdelki za notranjo opremo:
- Iz klobučevine ali iz netkanih
materialov

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugi:
-- vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (9) (10)
ali
Izdelava iz nevezene tkanine
(razen pletene ali kvačkane),
pod pogojem, da vrednost
uporabljene nevezene tkanine
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

-- drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje.(9) (10)

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

6305

Vreče in vrečke za pakiranje
blaga

6306

Ponjave, platnene strehe in
zunanje platnene navojnice
(tende); šotori; jadra (za
plovila, jadralne deske ali
suhozemna vozila); izdelki za
taborjenje

št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih
rezanih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Netkani

Izdelava iz: (7) (9)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)

6307

Drugi gotovi tekstilni izdelki,
vključno z modnimi kroji za
oblačila

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

6308

Garniture, ki so sestavljene iz
koščkov tkanin in preje, s
priborom ali brez njega, za
izdelavo preprog in pregrinjal,
tapiserij, vezenih namiznih
prtov in serviet ali podobnih
tekstilnih izdelkov, pripravljene
v zavitkih za prodajo na drobno
končnemu porabniku brez
predhodnega pakiranja v
manjšo embalažo

Vsak sestavni del ali izdelek
v garnituri mora izpolnjevati
pravilo, ki bi zanj veljalo, če
ne bi bil v garnituri. Sestavni
deli ali izdelki brez porekla pa
se lahko vključijo, če njihova
skupna vrednost ne presega
15 % cene garniture franko
tovarna.

ex 64. pgl.

Obutev, gamaše in podobni
izdelki; deli teh izdelkov; razen
za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz
spojenih gornjih delov,
pritrjenih na notranje podplate
ali druge komponente
podplatov iz tar. št. 6406.

6406

Deli obutve; vložki za obutev,
vstavki za pete in podobni
izdelki; gamaše, ovijači in
podobni izdelki in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 65. pgl.

Klobuki, kape in druga
pokrivala ter njihovi deli; razen
za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

(4)

Stran
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Poimenovanje blaga

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

ali

6503

Klobuki in druga pokrivala, iz
klobučevine, izdelane iz tulcev,
stožcev in drugih izdelkov iz
tar. št. 6501, vključno tudi z
podloženimi ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken. (9)

6505

Klobuki in druga pokrivala,
pleteni ali kvačkani ali izdelani
iz čipke, klobučevine ali drugih
tekstilnih metražnih materialov
(razen iz trakov), vključno z
podloženimi ali okrašenimi;
mrežice za lase iz kakršnega
koli materiala, vključno z
podloženimi ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken. (9)

ex 66. pgl.

Dežniki, sončniki, sprehajalne
palice, palice-stolčki, biči,
korobači in njihovi deli; razen
za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

6601

Dežniki in sončniki (vključno s
palicamidežniki, vrtnimi
dežniki in podobnimi dežniki)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

67. pgl.

Preparirano perje in puh in
izdelki iz perja in puha; umetno
cvetje; lasuljarski izdelki

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 68. pgl.

Izdelki iz kamna, sadre,
cementa, betona, azbesta, sljude
ali podobnih materialov; razen
za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 6803

Izdelki iz skrilavca ali
aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega
skrilavca.

ex 6812

Izdelki iz azbesta, izdelki iz
mešanic na osnovi azbesta ali iz
mešanic na osnovi azbesta in
magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št..

ex 6814

Izdelki iz sljude, vključno z
aglomerirano ali rekonstituirano
sljudo, na podlagi iz papirja,
kartona ali drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude
(vključno z aglomerirano ali
rekonstituirano).

69. pgl.

Keramični izdelki

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 70. pgl

Steklo in stekleni izdelki; razen
za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

(4)
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št.

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

ex 7003,
ex 7004 in
ex 7005

Steklo s plastjo proti refleksiji

7006

Steklo iz tar. št. 7003, 7004 in
7005, upognjeno, z obdelanimi
robovi, gravirano, luknjano,
emajlirano ali drugače
obdelano, neokvirjeno in ne
spojeno z drugimi materiali:
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(3)

ali

Izdelava iz materialov iz tar.
št. 7001.

- Podlaga iz steklene plošče,
prevlečena s tanko izolacijsko
prevleko polprevodniške vrste v
skladu s standardi SEMII (11)

Izdelava iz neprevlečene
podlage iz steklene plošče iz
tar. št. 7006.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz
tar.št. 7001.

7007

Varnostno steklo iz kaljenega
ali plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz tar.
št. 7001.

7008

Večplastni panelni elementi za
izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz tar.
št. 7001.

7009

Steklena ogledala, z okvirjem
ali brez njega, vključno tudi z
vzvratnimi ogledali

Izdelava iz materialov iz tar.
št. 7001.

7010

Baloni, steklenice, kozarci,
lonci, fiole, ampule in druge
posode iz stekla, za transport ali
pakiranje blaga; stekleni
kozarci za vlaganje, čepi,
pokrovi in druga zapirala, iz
stekla

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
ali
Rezanje steklenih izdelkov
pod pogojem, da skupna
vrednost uporabljenih
nerazrezanih steklenih
izdelkov ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.

(4)
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Stekleni izdelki, ki se
uporabljajo za mizo, v kuhinji,
za toaletne namene, v pisarnah,
izdelki za notranjo dekoracijo
in podobne namene (razen tistih
iz tar. št. 7010 ali 7018)

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
ali
Rezanje steklenih izdelkov
pod pogojem, da skupna
vrednost uporabljenih
nerazrezanih steklenih
izdelkov ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.
ali
Ročno okraševanje (razen
sitotiska) ročno pihanih
steklenih izdelkov pod
pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih ročno pihanih
steklenih izdelkov ne presega
50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 7019

Izdelki iz steklenih vlaken
(razen preje)

Izdelava iz:
- nebarvanih trakov steklenih
vlaken, rovinga, preje ali
rezanih niti, ali
- steklene volne.

ex 71. pgl.

Naravni in kultivirani biseri,
dragi in poldragi kamni;
plemenite kovine, kovine,
platirane s plemenitimi
kovinami in izdelki iz njih;
imitacije nakita; kovanci; razen
za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 7101

Naravni ali kultivirani biseri,
sortirani in začasno nanizani
zaradi lažjega transporta

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 7102
ex 7103 in
ex 7104

Obdelani dragi ali poldragi
kamni (naravni, sintetični ali
rekonstruirani)

Izdelava iz neobdelanih
dragih ali poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

ali

(4)
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(2)

(3)

ali

- Neobdelane

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz tar.
št. 7106, 7108 in 7110.
ali
Elektrolitska, toplotna ali
kemična separacija plemenitih
kovin iz tar. št. 7106, 7108 ali
7110.
ali
Legiranje plemenitih kovin iz
tar. št. 7106, 7108 ali 7110
med seboj ali z navadnimi
kovinami.

- Polizdelki ali v obliki prahu

Izdelava iz neobdelanih
plemenitih kovin.

ex 7107,
ex 7109 in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi
kovinami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih z
neobdelanimi plemenitimi
kovinami.

7116

Predmeti iz naravnih ali
kultiviranih biserov, dragih ali
poldragih kamnov (naravnih,
sintetičnih ali rekonstruiranih)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

7117

Imitacije nakita

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
ali
Izdelava iz delov navadne
kovine, neprekritih ali
neprevlečenih s plemenitimi
kovinami, pod pogojem, da
vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 50 %
cene izdelka franko tovarna.

ex 72. pgl.

Železo in jeklo; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

7207

Polizdelki iz železa ali
nelegiranega jekla

Izdelava iz materialov iz tar.
št. 7201, 7202, 7203, 7204 ali
7205.

7208 do
7216

Ploščati valjani izdelki, palice,
kotniki in profili iz železa ali
nelegiranega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih
primarnih oblik iz tar. št.
7206.

7217

Žica iz železa ali nelegiranega
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar.
št. 7207.

(4)
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ali

ex 7218,
7219 do
7222

Polizdelki, ploščato valjani
izdelki, palice, kotniki in profili
iz nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih
primarnih oblik iz tar. št.
7218.

7223

Žica iz nerjavnega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar.
št. 7218.

ex 7224,
7225 do
7228

Polizdelki, ploščato valjani
izdelki, toplo valjane palice v
ohlapno navitih kolobarjih,
kotniki in profili iz drugih
legiranih jekel; votle palice za
svedre iz legiranih ali
nelegiranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih
primarnih oblik iz tar. št.
7206, 7218 ali 7224.

7229

Žica iz drugih legiranih jekel

Izdelava iz polizdelkov iz tar.
št. 7224.

ex 73. pgl.

Izdelki iz železa in jekla; razen
za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 7301

Piloti

Izdelava iz materialov iz tar.
št. 7206.

7302

Deli za železniške in
tramvajske tire, iz železa ali
jekla; tirnice, vodila in zobate
tirnice, kretniški jezički,
križišča, spojne palice in drugi
deli kretnic, pragovi, tirne
vezice, tirna ležišča, klini za
tirna ležišča, podložne plošče
pričvrščevalne ploščice,
distančne palice, drugi deli,
posebej konstruirani za
postavljanje, spajanje in
pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tar.
št. 7206.

7304,
7305 in
7306

Cevi in votli profili iz železa
(razen iz litega železa) ali jekla

Izdelava iz materialov iz tar.
št. 7206, 7207, 7218 ali 7224.

ex 7307

Pribor za cevi iz nerjavnega
jekla (ISO št. X5CrNiMo
1712), sestavljen iz več delov

Struženje, vrtanje, širitev
lukenj, izrezovanje navojev,
urezovanje in peskanje
kovanih polizdelkov, pod
pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih kovanih izdelkov
ne presega 35% cene izdelka
franko tovarna.

(4)
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porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

7308

Konstrukcije (razen montažnih
zgradb iz tar. št. 9406) in deli
konstrukcij (npr.: mostovi in
mostne sekcije, vrata za
zapornice, stolpi, predalčni
stebri, strehe, strešna ogrodja,
vrata in okna ter okviri zanje,
pragovi za vrata, roloji, ograje
in stebri), iz železa ali jekla;
pločevine, palice, profili,
kotniki, cevi in podobno,
pripravljeni za uporabo v
konstrukcijah, iz železa ali
jekla

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Zvarjeni kotniki in profili iz
tar. št. 7301 se ne smejo
uporabiti.

ex 7315

Verige zoper drsenje

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
iz tar. št. 7315 ne presega 50
% cene izdelka franko
tovarna.

ex 74. pgl.

Baker in bakreni izdelki; razen
za:

ali

Izdelava:

- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

7401

Bakrov kamen; cementni baker
(precipitat-oborina bakra)

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

7402

Nerafiniran baker; bakrene
anode za elektrolizo

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

7403

Rafiniran baker in bakrove
zlitine, surovi:
- Rafinirani baker

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

- Bakrove zlitine in rafinirani
baker, ki vsebuje druge
elemente

Izdelava iz rafiniranega
surovega bakra ali bakrovih
odpadkov in ostankov.

7404

Bakrovi odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

7405

Predzlitine bakra

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

(4)
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ex 75. pgl

Nikelj in nikljevi izdelki; razen
za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

7501 do
7503

Nikljev kamen, sintrani oksidi
niklja in drugi vmesni izdelki
metalurgije niklja; surovi
nikelj; nikljasti odpadki in
ostanki

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 76. pgl.

Aluminij in aluminijasti izdelki;
razen za:

7601

Aluminij, surov

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.
Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.
ali
Izdelava s toplotno ali
elektronsko obdelavo iz
nelegiranega aluminija ali iz
aluminijevih odpadkov in
ostankov.

7602

Aluminijasti odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ali

(4)
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ex 7616

Izdelki iz alumini, razen gaze,
tkanin, rešetk, mrež, ograj,
tkanin za ojačanje in podobnih
materialov ( vključno z
neskončnimi trakovi) iz
aluminijaste žice, in
ekspandirane kovine iz
aluminija

77. pgl.

Rezervirano za morebitno
prihodnjo uporabo HS

ex 78. pgl.

Svinec in svinčeni izdelki;
razen za:

7801

Surovi svinec:

št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom
(3)

ali

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo gaza, tkanine,
rešetke, mreže, ograje, tkanine
za ojačanje in podobni
materiali (vključno tudi z
neskončnimi trakovi) iz
aluminijaste žice ali
ekspandirane kovine iz
aluminija in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

- Rafiniran svinec

Izdelava iz obdelanega svinca
("bullion" ali "work").

- Drugi

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Ne smejo se uporabiti odpadki
in ostanki iz tar. št. 7802.

7802

Svinčeni odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 79. pgl.

Cink in cinkovi izdelki; razen
za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.
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7901

Cink, surov

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Ne smejo se uporabiti
odpadki in odpadki iz tar. št.
7902.

7902

Cinkovi odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 80. pgl.

Kositer in kositrni izdelki;
razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

8001

Kositer, surov

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.Ne
smejo se uporabiti odpadki in
ostanki iz tar. št. 8002.

8002 in
8007

Kositrni odpadki in ostanki;
drugi kositrni izdelki

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

81. pgl.

Druge navadne kovine;
kermeti; njihovi izdelki:
- Druge navadne kovine;
obdelane; njihovi izdelki

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
iz iste tar. št., kot je tar. št.
izdelka, ne presega 50 % cene
izdelka franko tovarna.

- Druge

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 82. pgl.

Orodje, nožarski izdelki, žlice
in vilice iz navadnih kovin;
njihovi deli iz navadnih kovin;
razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

8206

Orodje iz dveh ali več tar. št.
8202 do 8205, v garniturah za
prodajo na drobno končnemu
porabniku brez predhodnega
pakiranja v manjšo embalažo

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz tar.
št. od 8202 do 8205. Vendar
pa se orodje iz tar. št. od 8202
do 8205 lahko vstavi v
garniture, če njihova skupna
vrednost ne presega 15 %
cene garniture franko tovarna.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS
(1)

Poimenovanje blaga

št.

117 / 28. 12. 2002 / Stran 15927

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

8207

Izmenljiva orodja za ročne
obdelovalne priprave na
mehanični pogon ali brez njega
ali za obdelovalne stroje (npr.:
za stiskanje, kovanje,
vtiskovanje, prerezovanje,
narezovanje in vrezovanje
navojev, vrtanje, povečevanje
odprtine s strganjem,
prevlačevanje, rezkanje),
vključno z matricami za
izvlačenje ali iztiskanje kovine,
in orodja za vrtanje kamna in
zemlje

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

8208

Noži in rezila, za stroje ali
mehanične priprave

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 8211

Noži z rezili, nazobljenimi ali
nenazobljenimi (vključno z
vrtnarskimi noži), razen nožev
iz tar. št. 8208

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo ročaji
in rezila iz navadnih kovin.

8214

Drugi nožarski izdelki (npr.:
stroji za striženje, mesarske ali
kuhinjske sekače, mesarske
sekire in noži za sekljanje
mesa, noži za papir); garniture
in priprave za manikiranje in
pedikiranje (vključno s pilicami
za nohte)

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo ročaji
iz navadnih kovin.

8215

Žlice, vilice, zajemalke, žlice
za peno, lopatice za serviranje
kolačev, noži za ribe, noži za
maslo, prijemalke za sladkor in
podoben kuhinjski in namizni
pribor

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo ročaji
iz navadnih kovin.

ex 83. pgl.

Razni izdelki iz navadnih
kovin; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz
iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka.

ali

(4)

Stran

15928 / št. 117 / 28. 12. 2002
Tar.št.HS
(1)

Poimenovanje blaga

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

ali

(4)

ex 8302

Drugo okovje, pribor (fitingi)
in podobni izdelki, primerni za
stavbarstvo, in avtomatična
zapirala za vrata

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo tudi
drugi materiali iz tar. št. 8302
pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega
20 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 8306

Kipci in drugi okraski iz
navadnih kovin

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo tudi
drugi materiali iz tar. št. 8306,
če njihova skupna vrednost ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 84. pgl.

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in
mehanske naprave; njihovi
deli; razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 8401

Gorilni elementi za jedrske
reaktorje

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.(12)

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8402

Kotli za pridobivanje vodne in
druge pare (razen kotlov za
centralno kurjavo s toplo vodo,
ki lahko proizvajajo paro z
nizkim tlakom), kotli za
pregreto paro

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

8403
in
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo,
razen kotlov iz tar. št. 8402, in
pomožne naprave za kotle za
centralno kurjavo

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št.,razen iz tar.
št. 8403 in 8404.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

8406

Turbine na vodno in drugo
paro

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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8407

Batni motorji z notranjim
zgorevanjem, na vžig s
svečkami, z izmeničnim ali
vrtilnim gibanjem bata

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

8408

Batni motorji z notranjim
zgorevanjem, na vžig s
kompresijo (dizelski ali
poldizelski motorji)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

8409

Deli, ki so primerni izključno
ali pretežno za motorje iz tar.
št. 8407 ali 8408

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

8411

Turboreaktivni motorji,
turbopropelerski motorji in
druge plinske turbine

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

8412

Drugi pogonski stroji in
motorji

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 8413

Tlačne črpalke z rotacijskim
gibanjem

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 8414

Industrijski ventilatorji in
podobno

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

8415

Klimatizacijske naprave z
ventilatorjem na motorni pogon
in elementi za spreminjanje
temperature in vlažnosti,
vključno s stroji, pri katerih
vlažnosti ni mogoče posebej
regulirati

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.
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8418

Hladilniki, zamrzovalniki in
druge naprave za hlajenje ali
zamrzovanje, električni in
drugi; toplotne črpalke,
drugačne od klimatizacijskih
naprav iz tar. št. 8415

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti
vseh uporabljenih materialov
s poreklom.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 8419

Stroji in naprave za lesno
industrijo, za proizvodnjo
papirne mase, papirja in
kartona

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot
je tar. št. izdelka ne presega
25 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8420

Kalandri in drugi stroji za
valjanje, razen za kovine ali
steklo, in valji zanje

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka ne presega
25 % cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8423

Tehtnice – tehtalne naprave
(razen tehtnic z občutljivostjo
do vključno 5 centigramov
(0,05g)), vključno s stroji za
štetje in kontrolo, ki delujejo na
podlagi merjenja mase; uteži za
tehtnice vseh vrst

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

8425
do
8428

Stroji in naprave za dviganje,
manipuliranje, nakladanje ali
razkladanje

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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Samovozni buldožerji,
angledozerji,
grejderji,ravnalniki, skreperji,
bagri, nakladalniki z lopato,
stroji za nabijanje in cestni
valjarji, samovozni:
- Cestni valjarji

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8430

Drugi stroji za ravnanje,
strganje, izkopavanje,
nabijanje, kopanje ali vrtanje
zemlje, mineralov ali rud; ovni
in stroji za izdiranje pilotov;
snežni plugi in snežni
odmetalniki

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 8431

Deli, primerni za uporabo
izključno ali pretežno s
cestnimi valjarji

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

8439

Stroji za pridelavo celuloze iz
vlaknastih celuloznih
materialov ali za proizvodnjo
ali dodelavo papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka ne presega 25
% cene izdelka franko
tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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8441

Drugi stroji za predelavo
papirne mase, papirja ali
kartona, vključno s stroji za
rezanje vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz iste tar. št., kot
je tar. št. izdelka ne presega
25 % cene izdelka franko
tovarna.

8444 do
8447

Stroji iz teh tar.št, ki se
uporabljajo v tekstilni industriji

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 8448

Pomožni stroji za uporabo s
stroji iz tar. št. 8444 in 8445

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

8452

Šivalni stroji, razen strojev za
šivaje knjig iz tar. št. 8440;
omarice, stojala in pokrovi,
predvideni za šivalne stroje;
igle za šivalne stroje:

8456
do
8466

ali

- Šivalni stroji (samo lockstitch), z glavami, z maso do 16
kg brez motorja oziroma do 17
kg z motorjem

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez
motorja) ne presega vrednosti
vsega uporabljenega materiala
s poreklom, in
- uporabljeni mehanizmi za
zategovanje niti, kvačkanje in
cik-cak so s poreklom.

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Obdelovalni stroji in naprave
ter njihovi deli in pribor iz tar.
št. 8456 do 8466

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

(4)
Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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8469 do
8472

Pisarniški stroji (npr.: pisalni
stroji, računski stroji, stroji za
avtomatsko obdelavo podatkov,
razmnoževalni stroji, stroji za
spajanje)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

8480

Livarski okvirji za livarne
kovin; modelne plošče; modeli
za kalupe, kalupi za kovino
(razen kalupov za ingote),
kovinske karbide, steklo,
mineralne materiale, gume ali
plastične mase

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

8482

Kotalni ležaji

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

8484

Tesnila iz kovinskih listov,
kombinirana z drugim
materialom, ali iz dveh ali več
plasti kovine; garniture tesnil,
različne po sestavi materiala, v
vrečkah, ovitkih ali podobnih
pakiranjih; mehanska tesnila

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

8485

Deli strojev brez električnih
priključkov, izolatorjev, tuljav,
kontaktov ali drugih električnih
delov, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu v tem
poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 85. pgl.

Električni stroji in oprema ter
njihovi deli; aparati za
snemanje ali reprodukcijo slike
in zvoka ter deli in pribor za te
izdelke; razen za:

ali

Izdelava:

- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

(4)

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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8501

Elektromotorji in električni
generatorji (razen
generatorskih agregatov)

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8503 ne
presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8502

Električni generatorski agregati
in rotacijski pretvorniki

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8501 in
8503 ne presega 10 % cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 8504

Napajalniki za stroje za
avtomatično obdelavo
podatkov

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 8518

Mikrofoni in njihova stojala;
zvočniki, vključno z zvočniki v
zvočnih omaricah;
avdiofrekvenčni električni
ojačevalniki; električni sestavi
za ojačevanje zvoka

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

8519

Gramofoni z vgrajenim
ojačevalnikom ali brez njega,
glasbeni avtomati na plošče,
kasetni magnetofoni in drugi
aparati za reprodukcijo zvoka,
ki nimajo vgrajene naprave za
snemanje zvoka

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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8520

Magnetofoni in drugi aparati za
snemanje zvoka, z vgrajenimi
napravami za reprodukcijo
zvoka, ali brez njih

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8521

Aparati za snemanje in
reprodukcijo slike, ki imajo
vgrajen videotuner ali ne

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8522

Deli in pribor uporabni
predvsem ali v glavnem z
aparati iz tar. št. 8519 do 8521

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

8523

Pripravljeni neposneti nosilci
za zvočna snemanja ali
podobna snemanja drugih
fenomenov, razen izdelkov iz
37. poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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Plošče, trakovi in drugi posneti
nosilci z zvočnimi in drugimi
podobnimi fenomeni, vključno
z matricami in galvanskimi
odtisi za proizvodnjo plošč,
razen izdelkov iz 37. poglavja:
- Matrice in galvanski odtisi za
proizvodnjo plošč

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8523 ne
presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8525

Oddajniki za radiotelefonijo,
radiotelegrafijo, radiodifuzijo
ali televizijo, vključno z
oddajniki z vgrajenim
sprejemnikom ali aparatom za
snemanje ali reprodukcijo
zvoka; televizijske kamere;
video kamere za snemanje
posamičnih slik in druge
videosnemalne kamere;
digitalni fotoaparati

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

8526

Radarji, naprave za
radionavigacijo in aparati za
radijsko daljinsko krmiljenje

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

št.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

8527

Sprejemniki za radiotelefonijo,
radiotelegrafijo ali
radiodifuzijo, vključno s
sprejemniki, kombiniranimi v
istem ohišju z aparatom za
snemanje ali reprodukcijo
zvoka ali z uro

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

8528

Televizijski sprejemniki,
kombinirani ali nekombinirani
v istem ohišju z radijskimi
sprejemniki ali aparati za
snemanje ali reprodukcijo
zvoka ali slike; videomonitorji
in videoprojektorji

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

8529

Deli, ki so izključno ali
pretežno namenjeni za uporabo
z aparati iz tar. št. 8525 do
8528:

8535
in
8536

ali

(4)

- Izključno ali pretežno
primerni za uporabo pri
aparatih za videosnemanje in
reprodukcijo slike

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Električni aparati za vklapljanje
in izklapljanje ali zaščito
električnih tokokrogov ali za
povezavo z električnimi
tokokrogi ali znotraj njih

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8538 ne
presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran

15938 / št. 117 / 28. 12. 2002
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

ali

(4)

8537

Table, plošče, pulti, mize,
omare in druge osnove,
opremljene z dvema ali več
izdelki iz tar. št. 8535 ali 8536,
za električno krmiljenje ali
razdeljevanje električnega toka,
vključno s tistimi z vgrajenimi
instrumenti ali aparati iz 90.
Poglavja in aparati za
numerično krmiljenje, razen
telefonskih central iz tar. št.
8517

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8538 ne
presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 8541

Diode, tranzistorji in podobni
polprevodniški elementi, razen
silicijevih rezin, ki še niso
razrezane v čipe

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

8542

Elektronska integrirana vezja in
mikrosestavi:

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS
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(1)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

- Monolitsko integrirana vezja

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar.št. 8541 in
8542 ne presega 10 % cene
izdelka franko tovarna.

ali

(4)
Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

ali
Postopek razprševanja (pri
čemer so integrirana vezja
oblikovana na polprevodniški
podlagi s selektivno uvedbo
ustreznega topila (dopant)), ne
glede na to, ali je to vezje
sestavljeno in/ali testirano v
državi, ki ni država, navedena
v 3. in 4. členu.
- Drugo

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar.št. 8541 in
8542 ne presega 10 % cene
izdelka franko tovarna.

8544

Izolirana žica (vključno z
lakirano žico ali elektrolitsko
oksidirano žico), kabli
(vključno z koaksialnimi kabli)
in drugi izolirani električni
vodniki, s konektorjem ali brez
njega; kabli iz optičnih vlaken,
izdelani iz posamično
oplaščenih vlaken, kombinirani
z električnimi vodniki ali ne, s
konektorjem ali brez njega

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

8545

Ogljene elektrode, ogljene
ščetke, oglje za žarnice, oglje
za baterije in drugi izdelki iz
grafita ali drugega oglja, s
kovino ali brez nje, za
električne namene

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava,
pri
kateri
vrednost
vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran

15940 / št. 117 / 28. 12. 2002
Tar.št.HS
(1)

Poimenovanje blaga

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

8546

Električni izolatorji iz
kakršnega koli materiala

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

8547

Izolirni deli za električne stroje,
naprave ali opremo, izdelani v
celoti iz izolirnega materiala ali
samo z manjšimi kovinskimi
komponentami (npr. tulci z
navojem), vdelanimi med
stiskanjem izključno zaradi
vezave, razen izolatorjev iz tar.
št. 8546; cevi za električne
vodnike in spojke zanje, iz
navadnih kovin, obložene z
izolirnim materialom

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

8548

Odpadki in ostanki primarnih
celic, primarnih baterij in
električnih akumulatorjev;
iztrošene primarne celice;
iztrošene primarne baterije in
iztrošeni električni
akumulatorji; električni deli
strojev ali aparatov, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 86. pgl.

Tirna vozila in njihovi deli;
železniški in tramvajski tirni
sklopi in pribor ter njihovi deli;
mehanična in elektromehanska
signalna oprema za promet
vseh vrst; razen za:

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

8608

Železniški in tramvajski tirni
sklopi in pribor; mehanska
(vključno z
elektromehanskimi) oprema za
signalizacijo, varnost, nadzor in
upravljanje prometa v
železniškem, tramvajskem in
cestnem prometu, prometu na
notranjih vodnih poteh,
parkiriščih, lukah ali letališčih;
njihovi deli

ex 87. pgl.

Vozila, razen železniških ali
tramvajskih tirnih vozil, ter
njihovi deli in pribor; razen za:

ali

Izdelava:

- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

(4)

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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(4)

8709

Samovozni delovni vozički,
brez naprav za dviganje ali
manipuliranje, ki se uporabljajo
v tovarnah, skladiščih, lukah ali
na letališčih, za prevoz blaga
na kratkih razdaljah; vlečna
vozila, ki se uporabljajo na
peronih železniških postaj; deli
navedenih vozil

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8710

Tanki in druga oklepna bojna
motorna vozila, vključno s
tistimi, ki so opremljena z
oborožitvenimi sredstvi, in
njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran
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(3)

ali

(4)

Motorna kolesa (tudi mopedi),
kolesa in podobna vozila s
pomožnim motorjem, z bočno
prikolico ali brez nje; bočne
prikolice:
- Z batnim motorjem z
notranjim zgorevanjem z
izmeničnim gibanjem bata s
prostornino cilindra:

ex 8712

-- do vključno 50 cm3

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

-- nad 50 cm3

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Kolesa brez krogličnih ležajev

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz
tar. št. 8714.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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(4)

8715

Otroški vozički in njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

8716

Priklopniki in polpriklopniki;
druga vozila, nesamovozna;
njihovi deli

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 88. pgl.

Letala, vesoljska vozila in
njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz
iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 8804

Rotošuti

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., vključno z
drugimi materiali iz tar. št.
8804.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

8805

Oprema za lansiranje letal;
krovna prestrezala letal in
podobne naprave; naprave za
treniranje letenja na tleh; deli
navedenih izdelkov

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz
iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

89. pgl.

Ladje, čolni in plavajoče
konstrukcije

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Ne sme se uporabljati
ladijskih trupov iz tar. št.
8906.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 90. pgl.

Optični, fotografski,
kinematografski, merilni,
kontrolni, precizni, medicinski
ali kirurški instrumenti in
aparati; njihovi deli in pribor;
razen za:

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

ali

(4)

9001

Optična vlakna in snopi
optičnih vlaken, kabli iz
optičnih vlaken, razen tistih iz
tar. št. 8544; listi in plošče iz
polarizirajočega materiala; leče
(vključno s kontaktnimi
lečami), prizme, zrcala in drugi
optični elementi, iz kakršnega
koli materiala, nemontirani,
razen takih optično
neobdelanih steklenih
elementov

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

9002

Leče, prizme, zrcala in drugi
optični elementi, iz kakršnega
koli materiala, montirani, ki so
deli ali pribor instrumentov ali
aparatov, razen takih optičnih
neobdelanih steklenih
elementov

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

9004

Očala, naočniki in podobni
izdelki, korektivni, zaščitni ali
drugi

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 9005

Daljnogledi (z enim ali dvema
objektivoma), optični teleskopi
in njihova stojala, razen
astronomskih refrakcijskih
teleskopov in njihovih
podstavkov

Izdelava :
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti
vseh uporabljenih materialov
s poreklom.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 9006

Fotografski aparati, (razen
kinematografskih kamer );
fotografski bliskovni aparati in
bliskovne žarnice, razen
bliskovnih žarnic z električnim
vžigom

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti
vseh uporabljenih materialov
s poreklom.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS
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porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

9007

Kinematografske kamere in
projektorji, vključno s tistimi z
vdelanimi aparati za snemanje
ali reprodukcijo zvoka

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti
vseh uporabljenih materialov
s poreklom.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9011

Optični mikroskopi, tudi tisti za
mikrofotografijo,
mikrokinematografijo in
mikroprojekcijo

Izdelava:

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka,
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov brez
porekla ne presega vrednosti
vseh uporabljenih materialov
s poreklom.

ex 9014

Drugi navigacijski instrumenti
in aparati

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

9015

Geodetski (tudi
fotogrametrijski), hidrografski,
oceanografski, hidrološki,
meteorološki ali geofizikalni
instrumenti in aparati, razen
kompasov; daljinomeri

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

9016

Tehtnice z občutljivostjo do
vključno 5 centigramov
(0,05g), z utežmi ali brez njih

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ali

(4)

Stran

15946 / št. 117 / 28. 12. 2002
Tar.št.HS

Poimenovanje blaga

(1)

Uradni list Republike Slovenije
Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

9017

Instrumenti in aparati za
risanje, označevanje ali
matematično računanje (npr.
risalni aparati, pantografi,
kotomeri, risalni pribor v
kompletu, logaritemska
računala, računala v obliki
okrogle plošče); ročni
instrumenti za merjenje dolžine
(npr. merilne palice in trakovi,
mikrometrska merila, merila z
nonijem), ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu v tem
poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

9018

Medicinski, kirurški,
zobozdravniški in veterinarski
instrumenti in aparati, vključno
z scintigrafskimi,
elektromedicinskimi aparati in
aparati za preiskavo vida;

9019

ali

(4)

- Zobozdravniški stoli z
vgrajenimi zobozdravniškimi
napravami ali
zobozdravniškimi pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št. vključno z
materiali iz tar. št. 9018.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava:

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.

Aparati za mehanoterapijo;
aparati za masažo; aparati za
psihološka testiranja; aparati za
ozonoterapijo, kisikoterapijo,
aerosolno terapijo, umetno
dihanje in drugi terapevtski
dihalni aparati;

- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Uradni list Republike Slovenije
Tar.št.HS
(1)

Poimenovanje blaga

št.

117 / 28. 12. 2002 / Stran 15947

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez
porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(2)

(3)

9020

Drugi dihalni aparati in plinske
maske, razen varovalnih mask
brez mehanskih delov in
zamenljivih filtrov;

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

9024

Stroji in aparati za preskušanje
trdote, natezne tlačne trdnosti,
elastičnosti ali drugih
mehanskih lastnosti materiala
(npr. kovin, lesa, tekstilnega
materiala, papirja, plastične
mase)

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

9025

Hidrometri in podobni
merilniki, termometri,
pirometri, barometri,
higrometri (vlagomeri) in
psihrometri, tudi kombinacije
teh instrumentov, z možnostjo
registriranja ali brez nje

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

9026

Instrumenti in aparati za
merjenje ali kontrolo pretoka,
nivoja, tlaka ali drugih
spremenljivih veličin pri
tekočinah ali plinih (npr.
merilniki pretoka, kazalniki
nivoja, manometri, merilniki
količine toplote), razen
instrumentov in aparatov iz tar.
št. 9014, 9015, 9028 ali 9032

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

9027

Instrumenti in aparati za
fizikalne ali kemične analize
(npr. polarimetri, refraktometri,
spektrometri, aparati za analizo
plina ali dima); instrumenti in
aparati za merjenje in kontrolo
viskoznosti, poroznosti,
raztezanja, površinske napetosti
in podobno; instrumenti in
aparati za merjenje ali
kontroliranje toplote, zvoka ali
svetlobe (vključno z
espozimetri); mikrotomi

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

9028

Merilniki porabe ali
proizvodnje plinov, tekočin ali
električne energije, vključno z
merilniki za njihovo umerjanje:

ali

(4)
Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.
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- Deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

9029

Števci vrtljajev, števci
proizvodnje, taksimetri,
kilometrski števci, števci
korakov in podobno; kazalniki
hitrosti in tahometri, razen
tistih, ki se uvrščajo v tar. št.
9014 ali 9015; stroboskopi

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

9030

Osciloskopi, spektralni
analizatorji in drugi instrumenti
in aparati za merjenje ali
kontrolo električnih veličin,
razen merilnikov iz tar. št.
9028; instrumenti in aparati za
merjenje ali odkrivanje alfa,
beta, gama, rentgenskih,
kozmičnih ali drugih
ionizirajočih sevanj

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

9031

Instrumenti, aparati in stroji za
merjenje ali kontrolo, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju;
projektorji profilov

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

9032

Instrumenti in aparati za
avtomatsko regulacijo ali
krmiljenje

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Deli in pribor (ki so uporabni z
različnimi aparati iz različnih
tar.št. iz 90. poglavja in ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju) za
stroje, naprave, instrumente ali
aparate iz 90. poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

9033

ali

(4)

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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ex 91. pgl.

Ure in njihovi deli; razen za:

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

9105

Druge ure

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9109

Drugi urni mehanizmi,
kompletni in sestavljeni

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka franko tovarna,
in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9110

Kompletni urni mehanizmi (za
osebne ali druge ure),
nesestavljeni ali delno
sestavljeni (mehanizmi v
kompletih); nekompletni urni
mehanizmi (za osebne ali druge
ure), sestavljeni, grobi urni
mehanizmi za osebne ali druge
ure

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 %
cene izdelka
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost uporabljenih
materialov iz tar. št. 9114 ne
presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9111

Ohišja za osebne ure in deli
ohišij

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.

9112

Ohišja za hišne, pisarniške in
podobne ure in ohišja podobne
vrste za druge proizvode iz tega
poglavja, deli ohišij

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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Jermenčki in zapestnice za
ročne ure in deli za jermenčke
in zapestnice:
- Iz navadne kovine, vključno z
pozlačenimi ali posrebrenimi
ali iz kovine, prevlečene s
plemenito kovino

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

92. pgl.

Glasbila, njihovi deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

93. pgl.

Orožje in strelivo; njuni deli in
pribor

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 94. pgl.

Pohištvo, posteljnina, žimnice,
nosilci za žimnice, blazine in
podobni polnjeni izdelki;
svetilke in pribor za njih, ki
niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu; osvetljeni znaki,
osvetljeni znaki z imeni in
podobno; montažne zgradbe;
razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 9401 in
ex 9403

Pohištvo iz navadnih kovin, z
vdelano nenapolnjeno
bombažno tkanino, katere teža
ne presega 300g/m2

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz
iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka
ali
Izdelava iz bombažne tkanine,
ki je že pripravljena za
uporabo z materiali iz tar. št.
9401 ali 9403, pod pogojem,
da:
- vrednost tkanine ne presega
25 % cene izdelka franko
tovarna, in
- so vsi drugi uporabljeni
materiali s poreklom in se
uvrščajo v druge tar. št., razen
tar. št. 9401 ali 9403.

Izdelava, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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9405

Svetilke in pribor za njih,
vključno z reflektorji in
njihovimi deli, ki niso navedeni
in ne zajeti na drugem mestu;
osvetljeni znaki, osvetljene
ploščice z imeni in podobno, s
fiksiranim svetlobnim virom, in
njihovi deli, ki niso navedeni
in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

9406

Montažne zgradbe

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 95. pgl.

Igrače, rekviziti za družabne
igre in šport; njihovi deli in
pribor; razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar. št., razen iz
iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka.

9503

Druge igrače; zmanjšani
modeli in podobni modeli za
igro, tudi s pogonom,
sestavljanke, zloženke
(puzzles) vseh vrst

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 9506

Palice za golf in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Za izdelavo glav za palice za
golf pa se lahko
uporabijogrobo obdelani kosi.

ex 96. pgl.

Razni proizvodi, razen za:

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz
iste tar. št., kot je tar.št.
izdelka.

ex 9601 in
ex 9602

Izdelki iz materialov
živalskega, rastlinskega ali
mineralnega izvora za rezljanje

Izdelava iz obdelanih
materialov za rezljanje iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 9603

Metle in ščetke (razen metel iz
protja ter ščetk iz materialov
podlasičje ali veveričje dlake),
mehanične priprave za čiščenje
podov, ročne, brez motorja:
soboslikarski vložki in valji,
brisalniki za pod in omele

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

ali

(4)
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9605

Potovalni kompleti (neseserji)
za osebna toaletna sredstva,
šivanje ali čiščenje obutve ali
obleke

Vsak sestavni del ali izdelek v
garnituri mora zadovoljiti
pravila, ki bi zanj veljala, če
ne bi bil vključen v garnituro.
Lahko pa se vključijo sestavni
deli ali izdelki brez porekla
pod pogojem, da njihova
skupna vrednost ne presega
15 % cene garniture franko
tovarna.

9606

Gumbi, gumbi pritiskači,
zaklopni gumbi, gumbi za
srajce, gumbi, ki se še oblačijo
in drugi deli teh izdelkov;
nedokončani gumbi

9608

Svinčniki s kroglico; flomastri
in označevalci z vrhom iz polsti
ali drugega poroznega
materiala; nalivna peresa in
podobna peresa; peresa za
kopiranje; patentni svinčniki;
peresniki, držala za svinčnike
in podobna držala; deli
(vključno s kapicami in
ščipalkami) navedenih
izdelkov, razen tistih iz tar.št.
9609

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.
Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.
Lahko pa se uporabijo peresa
in njihove konice iz iste tar.
št., kot je tar. št. izdelka.

9612

Trakovi za pisalne stroje in
podobni trakovi, prepojeni s
tiskarsko barvo ali drugače
pripravljeni za odtiskovanje,
vključno s trakovi na kolesih
ali v kasetah; blazinice za žige,
prepojene ali neprepojene, s
škatlo ali brez nje

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot
je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka
franko tovarna.

ex 9613

Vžigalniki piezo

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
iz tar. št. 9613 ne presega 30
% cene izdelka franko
tovarna.

ali

(4)
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ex 9614

Tobačne pipe in glave za pipe

Izdelava iz grobo obdelanih
kosov.

97. pgl.

Umetniški predmeti, zbirke in
starine

Izdelava iz materialov iz
katere koli tar.št., razen iz iste
tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ali

(4)

(1) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.
(2) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2.
(3) Opomba 3 k 32. poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali ki
se uporabljajo kot sestavine za proizvodnjo barvil, pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tarifno številko 32.
poglavja.
(4) Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.
(5) Za izdelke, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in po drugi strani v
tar. št. 3907 do 3911, se ta omejitev uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v izdelku prevladujejo po
teži.
(6) Naslednje folije se štejejo kot visoko prisojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v
skladu z ASTM-D 1003-16, t.i. Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka.
(7) Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.
(8) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.
(9) Glej uvodno opombo 6.
(10) Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov
pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej uvodno opombo 6.
(11) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale.
(12) To pravilo se uporablja do 31.12.2005.
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PRILOGA III K PROTOKOLU 3
Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev za potrdilo o prometu blaga EUR.1

Navodila za tiskanje

1.
Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm
oziroma plus 8 mm. Uporabljati je treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo
25 gramov na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem "guilloche"
tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled.
2.
Carinski organi pogodbenic si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa
jih dajo tiskati pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec
sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti navedeno ime in naslov
tiskarja ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko
številko, tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.
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POTRDILO O PROMETU BLAGA EUR.1
1. Izvoznik (ime,polni naslov,država)

EUR. 1

No A 000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani
2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med
___________________________________________
in
_______________________________________
(navesti države, skupine držav ali teritorije)
3. Prejemnik (ime,polni naslov,država)
(navedba neobvezna)

4.Država, skupina držav
ali teritorij porekla
proizvodov
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba
neobvezna)

5.Namembna država, skupina
držav ali teritorij

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov(1) ;
poimenovanje blaga

9.Bruto
teža (kg)
ali druga
merska
enota
(l,m3,itd.)

10.Računi
(navedba
neobvezna)

11.CARINSKA OVEROVITEV
12.IZJAVA IZVOZNIKA
Overjena izjava
Podpisani izjavljam, da zgoraj navedeno
Izvozni dokument (2):
Žig
blago izpolnjuje vse pogoje, potrebne za
Tip............................Št........................
izdajo tega potrdila.
Carinski organ:........................................
Država ali ozemlje izdaje:......................
..................................................................
Kraj in datum:...........................
..................................................................
Datum:.......................................................
....................................................
..................................................................
(Podpis)
(Podpis)
(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".
(2)Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija.
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13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na:
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14. REZULTAT KONTROLE
Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da (1):

 ڤje to potrdilo resnično izdal naveden carinski organ in
da so navedbe, ki jih vsebuje točne
ڤ

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o
verodostojnosti in točnosti (glej priložene opombe)
.................................................................................
(kraj in datum)
Žig
..............................................................
(podpis)
----------------------------(1)Označi z X ustrezno navedbo.

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in
točnosti tega potrdila.
...........................................................................................
(kraj in datum)
Žig
.......................................................................
(podpis)

1. To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti izvedeni tako,
da se napačne navedbe prečrtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako spremembo mora potrditi tisti, ki
je potrdilo izpolnil in jo overiti carinske oblasti države ali ozemlja izdaje.
2. Izdelki, navedeni v potrdilu, si morajo slediti neprekinjeno, in pred vsakim izdelkom mora biti
zaporedna številka. Neposredno pod zadnjim izdelkom mora biti potegnjena vodoravna črta. Neuporabljen
prostor mora biti prečrtan tako, da je dodajanje naknadnih podatkov onemogočeno.
3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi običaji tako natančno, da se lahko identificira.
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA EUR.1
1. Izvoznik (ime, polni naslov,država)

EUR. 1

No A 000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni
strani
2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo
med
___________________________________________
in
_______________________________________
(navesti države, skupine držav ali teritorije)
3. Prejemnik (ime, polni naslov,
država)(navedba neobvezna)

4.Država, skupina držav
ali teritorij porekla
proizvodov
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba
neobvezna)

5.Namembna država,
skupina držav ali teritorij

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov(1);
poimenovanje blaga

9.Bruto
teža(kg) ali
druga
merska
enota
(l,m3,itd.)

(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

10.Računi
(navedba
neobvezna)
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IZJAVA IZVOZNIKA
Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani,
IZJAVLJAM, da to blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo priloženega potrdila;
NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
PRILAGAM naslednja dokazila (1):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih organov predložil vsa dodatna dokazila, ki
jih ti štejejo za potrebna za izdajo priloženega potrdila, in se zavezujem, da bom po potrebi
soglašal, da ti organi opravijo kakršen koli pregled mojega knjigovodstva in okoliščin
izdelave omenjenega blaga;
PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago.
..................................................
(Kraj in datum)
...................................................
(Podpis)

---------------------------------------------(1)
Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca, itd., ki se
nanašajo na v izdelavi uporabljene izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.
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PRILOGA IV K PROTOKOLU 3
Besedilo izjave na računu
Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z
opombami. Vendar opomb ni treba natisniti.
Angleška inačica:
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1))
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential
origin.
Slovenska inačica:
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... (1) ) izjavlja,
da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Hrvaška inačica :
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ...... (1)) izjavljuje da
su, osim ako je to drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi .................... (2) preferencijalnoga
podrijetla.

.................................................. (3)
(Kraj in datum)
................................................ (4)
(Podpis izvoznika, dodatno
mora biti jasno navedeno
ime osebe, ki je podpisala izjavo)

----------------------1
Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena protokola,
mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje
pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.
2
Navedba porekla izdelkov.
3
Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že na samem dokumentu.
4
Glej tudi peti odstavek 21. člena protokola. Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se
izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo imena podpisnika.
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Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih
pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1.
januarja do 30. junija 2003

Na podlagi 5. člena in v zvezi z 19. ter 126. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 in
58/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih
pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje
od 1. januarja do 30. junija 2003
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina uredbe)
Za uresničevanje ciljev kmetijske tržno-cenovne politike se v prvem polletju leta 2003 uvedejo podpore za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg (v nadaljnjem
besedilu: podpore) kot ukrep za pospeševanje prodaje in
porabe kmetijskih pridelkov in živil.
Sredstva za podpore iz te uredbe se zagotovijo v okviru
proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano št. 6636 Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in
zunanji trg).
II. PODPORE
2. člen
(namen)
Namen podpor je nadomestitev uvoznih dajatev v proizvodnji uporabljenega blaga (inputov) ali enakovrednega nadomestnega blaga.
3. člen
(upravičenci)
Upravičenci do podpor so fizične in pravne osebe, ki
opravljajo kmetijsko, ribiško, živilsko ali trgovinsko dejavnost
oziroma storitve za kmetijstvo in imajo sedež oziroma stalno
bivališče v Republiki Sloveniji.
Ne glede na prejšnji odstavek osebe iz prejšnjega odstavka niso upravičene do podpor, če:
– vlagajo zahtevke za pridobljene proizvode ali uvozno
blago v nespremenjenem stanju, ki se v okviru postopka
uvoza zaradi izvoza izvaža oziroma ponovno izvaža v skladu z
zakonom, ki ureja carinski sistem, in je to razvidno iz carinskih dokumentov, ki so priloženi zahtevku,
– je izvoženo blago predmet humanitarne pomoči.
4. člen
(višina podpor)
Višina podpor za posamezne kmetijske pridelke in živila je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
III. POSTOPEK
5. člen
(zahtevek)
Sredstva podpor pridobijo upravičenci neposredno na
podlagi pisnih zahtevkov.
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Zahtevke iz prejšnjega odstavka vlagajo upravičenci v
svojem imenu in za svoj račun oziroma njihovi pooblaščenci
v njihovem imenu in za njihov račun, in sicer na obrazcu iz
Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe in je dosegljiv na
Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana. Obrazcu iz Priloge 2 morajo upravičenci oziroma pooblaščenci priložiti dokazila o
izvršenem izvozu kmetijskih pridelkov oziroma živil, za katera
uveljavljajo sredstva podpor.
Pooblaščenci, ki uveljavljajo sredstva podpor v imenu
in za račun upravičencev (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni vlagatelji), morajo zahtevkom priložiti pooblastilo upravičencev. Upravičenci s svojim podpisom na pooblastilu jamčijo za pravilnost podatkov, navedenih v zahtevku.
Pooblaščeni vlagatelji, ki sredstva podpor pridobijo za
upravičence, morajo ta sredstva nakazati upravičencem najpozneje v petih delovnih dneh po njihovem prejemu.
Pooblaščeni vlagatelji ne smejo pogojevati uveljavljenja
ali izplačila sredstev podpor upravičencu z obsegom proizvodnega oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom
katerega koli blaga iz svoje trgovinske mreže.
6. člen
(rok za vložitev zahtevka)
Zahtevke za izplačilo sredstev podpor vlagajo upravičenci ali pooblaščeni vlagatelji priporočeno po pošti do 20. v
mesecu za pretekli mesec na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana.
Kopije zahtevkov morajo upravičenci hraniti še najmanj
pet let po njihovi odobritvi.
7. člen
(odločanje o zahtevku)
O dodelitvi sredstev podpor odloča Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja z odločbo.
Če zahtevek ni popoln, se upravičenca oziroma pooblaščenega vlagatelja pozove na odpravo nepravilnosti. Če
upravičenec oziroma pooblaščeni vlagatelj v določenem roku ne odpravi nepravilnosti, se zahtevek s sklepom zavrže.
Prepozno prispeli zahtevki se s sklepom zavržejo.
Zoper odločbo oziroma sklep iz prvega in drugega
odstavka tega člena lahko upravičenec vloži pritožbo v roku
15 dni od vročitve sklepa oziroma odločbe. Pritožba se vloži
na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, in sicer priporočeno po pošti.
O pritožbi odloča Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije.
8. člen
(vrnitev sredstev)
Upravičenec mora vrniti sredstva podpor, če se blago,
za katerega je pridobil sredstva, ponovno uvozi v primerih in
pod pogoji, ki jih določa predpis o izvajanju zakona, ki ureja
carinski sistem.
9. člen
(sorazmerno zmanjšanje sredstev podpor)
V primeru, da višina zahtevkov za posamezen pridelek
oziroma živilo preseže obseg sredstev podpor, se višina
sredstev podpor na enoto tega pridelka oziroma živila sorazmerno zmanjša.
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IV. KAZENSKA DOLOČBA
10. člen
(kazni)
Z denarno kaznijo od 500.000 do 5,000.000 SIT se
kaznuje pravna oseba, ki ravna v nasprotju s četrtim oziroma
petim odstavkom 5. člena te uredbe.
Z denarno kaznijo 400.000 do 2,000.000 SIT se
kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s četrtim oziroma petim odstavkom 5. člena te uredbe.
Z denarno kaznijo 1000 do 150.000 SIT se kaznuje
fizična oseba, ki ravna v nasprotju s četrtim oziroma petim
odstavkom 5. člena te uredbe.
Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 SIT se za
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe.
V. PREHODNA DOLOČBA
11. člen
(obračun)
Za obračun odobrenih zahtevkov, ki so bili vloženi za
leto 2002 na podlagi uredbe o uvedbi podpor za pripravo
kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v letu 2002 (Uradni
list RS, št. 28/02, 64/02 in 85/02), se uporablja uredba o
uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za
zunanji trg v letu 2002 (Uradni list RS, št. 28/02, 64/02 in
85/02).
VI. KONČNA DOLOČBA
12. člen
(veljavnost)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati 1.
januarja 2003.
Št. 403-22/2000-16
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1: Seznam proizvodov in višina podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in
živil za zunanji trg
Tarifna
oznaka
1

Poimenovanje
2

Podpora v
SIT/enoto
3

0102*
Živo govedo
0102 10
– Čistih pasem, plemenske:
0102 10 10
– – telice (samice goveda, ki še niso telile)
70.000,00/kos
--------------* Podpora se uveljavlja le za živali, ki so slovenskega porekla, kar upravičenec potrjuje s podpisom na vlogi.
0106
0106 19 10

Druge žive živali
– – – domači kunci

30,00 SIT/kom

0201
Meso, goveje, sveže ali ohlajeno
0201 20
– Drugi kosi s kostmi:
0201 20 20
– – "kompenzirane četrti"
140,00/kg*
0201 20 30
– – nerazkosane ali razkosane sprednje četrti
75,00/kg*
0201 20 50
– – nerazkosane ali razkosane zadnje četrti
155,00 /kg*
0201 20 90
– – drugo
155,00/kg*
0201 30 00
– Brez kosti
200,00/kg*
--------------* Podpora velja izključno za goveje meso slovenskega porekla oziroma za meso govedi, ki je bilo pred zakolom
najmanj tri mesece pitano v Republiki Sloveniji. Zahtevku mora biti priložena kopija računa za odkup govedi,
kopija ocenjevalnega zapisnika z linije klanja in kopija veterinarskega spričevala.
0206

0210

0210 11
0210 11 31
0210 11 39
0210 12
0210 12 19
0210 19

0210 19 81
0210 20

Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega,
svinjskega, ovčjega, kozjega in konjskega
mesa ter mesa oslov ali mesa mul in
mezgov; sveži, ohlajeni ali zamrznjeni
Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki,
nasoljeni, v slanici, sušeni ali
dimljeni; užitna moka ali zdrob iz mesa ali iz
drugih klavničnih izdelkov
– Meso prašičje:
– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
– – – domačih prašičev:
– – – – sušena ali dimljena:
– – – – – šunke in njihovi kosi
– – – – – plečeta in njihovi kosi
– – prsi s potrebušino in njihovi kosi:
– – – domačih prašičev:
– – – – sušene ali dimljene
– – drugo:
– – – domačih prašičev:
– – – – sušeno ali dimljeno:
– – – – – drugo:
– – – – – – brez kosti
– Meso, goveje

10,60/kg

120,00/kg
51,00/kg
26,60/kg

100,00/kg
162,50/kg
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0302
0302 61
0401*
0401 10
0401 10 10
0401 10 90
0401 20
0401 20 11

0401 20 19

0401 20 91

0401 20 99
0401 30
0401 30 11

0401 30 19
0401 30 31

0401 30 39

0401 30 91

0401 30 99
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Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov
in drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304
– Druge ribe, razen jeter in iker:
– – sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
velike sardele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus Sprattus)
Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez
dodatnega sladkorja ali drugih sladil
– Z največ 1 mas.% maščobe:
– – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno
dveh litrov
– – drugo
– Z več kot 1 mas.% do vključno 6 mas.% maščobe:
– – do vključno 3 mas.%:
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno
dveh litrov:
– – – – z vsebnostjo maščobe do vljučno 1,5 mas. %
– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas.%
– – – drugo:
– – – – z vsebnostjo maščobe do vljučno 1,5 mas. %
– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. %
– – nad 3 mas.%:
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno
dveh litrov:
– – – – z vsebnostjo maščobe do vljučno 4 mas. %
– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 4 mas. %
– – – drugo:
– – – – z vsebnostjo maščobe do vljučno 4 mas. %
– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 4 mas. %
– Z več kot 6 mas.% maščobe:
– – do vključno 21 mas.%:
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno dveh litrov:
– – – – vsebnost maščobe:
– – – – – z več kot 10 mas.% do vključno 17 mas.%
– – – – – z več kot 17 mas.%
– – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščobe več kot 17 mas.%
– – nad 21 mas.% pa do vključno 45 mas.%:
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno
dveh litrov:
– – – – vsebnost maščobe:
– – – – – do vključno 35 mas. %
– – – – – z več kot 35 mas.% do vključno 39 mas.%
– – – – – z več kot 39 mas.%
– – – drugo:
– – – – vsebnost maščobe:
– – – – – do vključno 35 mas. %
– – – – – z več kot 35 mas.% do vključno 39 mas.%
– – – – – z več kot 39 mas.%
– – nad 45 mas.%:
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno
dveh litrov:
– – – – vsebnost maščobe:
– – – – – do vključno 68 mas. %
– – – – – z več kot 68 mas.%
– – – drugo:
– – – – vsebnost maščobe:
– – – – – do vključno 68 mas. %
– – – – – z več kot 68 mas.%
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12,00/kg

6,00
6,00

6,00
9,30
6,00
9,30

11,90
11,90
11,90
11,90

27,30
40,90
40,90

99,40
155,30
171,30
99,40
155,30
171,30

195,20
286,80
195,20
286,80
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0402*
iz 0402 10
0402 10 11
0402 10 19
0402 10 91
0402 10 99
0402 21
0402 21 11

0402 21 17
0402 21 19

0402 21 91

0402 21 99

iz 0402 29
0402 29 11

0402 29 15

Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil
– V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z manj kot
1,5 mas.% maščobe:
– – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil:
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 2,5 kg
– – – drugo
– – drugo:
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 2,5 kg
– – – drugo
– V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z več kot
1,5 mas.% maščobe:
– – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:
– – – z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas.%:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 2,5 kg:
– – – – – vsebnost maščobe:
– – – – – – do vključno 11 mas.%
– – – – – – z več kot 11 mas.% do vključno 17 mas.%
– – – – – – z več kot 17 mas.% do vključno 25 mas.%
– – – – – – z več kot 25 mas.%
– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 11 mas.%
– – – – – z vsebnostjo maščob več kot 11 mas.% pa do
vključno 27 mas. %:
– – – – – – do vključno 17 mas.%
– – – – – – z več kot 17 mas.% do vključno 25 mas.%
– – – – – – z več kot 25 mas.%
– – – – – z vsebnostjo maščob nad 27 mas.%:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 2,5 kg:
– – – – – vsebnost maščobe:
– – – – – – do vključno 28 mas.%
– – – – – – z več kot 28 mas.% do vključno 29 mas.%
– – – – – – z več kot 29 mas.% do vključno 45 mas.%
– – – – – – z več kot 45 mas.%
– – – – drugo:
– – – – – vsebnost maščobe:
– – – – – – do vključno 28 mas.%
– – – – – – z več kot 28 mas.% do vključno 29 mas.%
– – – – – – z več kot 29 mas.% do vključno 41 mas.%
– – – – – – z več kot 41 mas.% do vključno 45 mas.%
– – – – – – z več kot 45 mas.% do vključno 59 mas.%
– – – – – – z več kot 59 mas.% do vključno 69 mas.%
– – – – – – z več kot 69 mas.% do vključno 79 mas.%
– – – – – – z več kot 79 mas.%
– – drugo:
– – – z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas.%:
– – – – posebno mleko za dojenčke, v hermetično
zaprti embalaži z neto vsebino do 500 g, z
vsebnostjo maščob več kot 10 mas.%
– – – – drugo:
– – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 2,5 kg:
– – – – – – vsebnost maščobe:
– – – – – – – do vključno 11 mas.%
– – – – – – – z več kot 11 mas.% do vključno 17 mas.%
– – – – – – – z več kot 17 mas.% do vključno 25 mas.%
– – – – – – – z več kot 25 mas.%
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177,60
435,00**
177,60
177,60

177,60
489,20**
516,40**
556,00**
177,60
244,60
258,20
278,00

279,80
282,10
284,80
348,30
279,80
282,10
284,80
304,40
311,70
338,10
352,70
370,00

48,40
187,10
197,50
212,60
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0402 29 19

0402 29 91
0402 29 99

0402 91
0402 91 11

0402 91 19

0402 91 31

0402 91 39

0402 91 51
0402 91 59
0402 91 91
0402 91 99
0402 99
0402 99 11

0402 99 19

0402 99 31
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– – – – – drugo:
– – – – – – vsebnost maščobe:
– – – – – – – z več kot 11 mas.% do vključno 17 mas.%
– – – – – – – z več kot 17 mas.% do vključno 25 mas.%
– – – – – – – z več kot 25 mas.%
– – – z vsebnostjo maščob več kot 27 mas.%:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 2,5 kg:
– – – – drugo:
– – – – – vsebnost maščobe:
– – – – – – do vključno 41 mas.% maščobe
– – – – – – z več kot 41 mas.% maščobe
– Drugo:
– – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:
– – – z vsebnostjo maščob do vključno 8 mas.%:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 2,5 kg:
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
15 in več % in vsebnostjo maščobe več kot 7,4 mas.%
– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
15 in več % in vsebnostjo maščobe več kot 7,4 mas.%
– – – z vsebnostjo maščob več kot 8 mas.% pa
do vključno 10 mas.%:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 2,5 kg:
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
15 in več %
– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
15 in več %
– – – z vsebnostjo maščob več kot 10 mas.% pa
do vključno 45 mas. %:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 2,5 kg
– – – – drugo
– – – z vsebnostjo maščob več kot 45 mas.%:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 2,5 kg
– – – – drugo
– – drugo:
– – – z vsebnostjo maščob do vključno 9,5 mas.%:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 2,5 kg:
– – – – – z vsebnostjo saharoze 40 in več mas. %, vsebnostjo
suhe snovi mleka brez maščobe 15 ali več % in
vsebnostjo maščobe več kot 6,9 mas.%
– – – – drugo
– – – – – z vsebnostjo saharoze 40 in več mas. %, vsebnostjo
suhe snovi mleka brez maščobe 15 ali več % in
vsebnostjo maščobe več kot 6,9 mas.%
– – – z vsebnostjo maščob več kot 9,5 mas.% pa
do vključno 45 mas.%:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 2,5 kg:
– – – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 21 mas.%:
– – – – – z vsebnostjo saharoze 40 in več mas. % in vsebnostjo
suhe snovi mleka brez maščobe 15 ali več %
– – – – – z vsebnostjo maščobe od 21 do vključno 39 mas.%
– – – – – z vsebnostjo maščobe nad 39 mas.%

187,10
197,50
212,60
214,00
214,00
232,80

27,40
27,40

32,30
32,30

121,00
121,00

54,10

54,20

56,80
63,90
111,30

Stran
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0402 99 39

0402 99 91
0402 99 99
iz 0403*

0403 10

0403 10 11

0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31

0403 10 33
0403 10 39

0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
iz 0403 90

0403 90 11
0403 90 13

– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 21 mas.%:
– – – – – z vsebnostjo saharoze 40 in več mas. % in vsebnostjo
suhe snovi mleka brez maščobe 15 ali več %
– – – z vsebnostjo maščob nadt 45 mas.%:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 2,5 kg
– – – – drugo
Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt,
kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in
smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali
z dodanim sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom
– Jogurt:
– – nearomatiziran ali brez dodanega sadja,
lešnikov ali kakava:
– – – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,
z vsebnostjo maščob:
– – – – do vključno 3 mas.%:
– – – – – do vključno 1,5 mas.%:
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – – z več kot 1,5 mas. %:
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%:
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – več kot 6 mas.%:
– – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – drugo, z vsebnostjo maščob:
– – – – do vključno 3 mas.%:
– – – – – do vključno 1,5 mas.%:
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – – z več kot 1,5 mas. %:
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%:
– – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – – – več kot 6 mas.%:
– – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah
– – aromatiziran ali z dodatkom sadja,
lešnikov ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,
z vsebnostjo mlečnih maščob:
– – – – do vključno 1,5 mas.%
– – – – več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%
– – – – več kot 27 mas.%
– – – drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:
– – – – do vključno 3 mas.%
– – – – več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%
– – – – več kot 6 mas.%
– Drugo:
– – nearomatizirano ali brez dodanega sadja,
lešnikov ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah:
– – – – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,
z vsebnostjo maščob:
– – – – – do vključno 1,5 mas.%
– – – – – več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%:
– – – – – – do vključno 11 mas. %
– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %
– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %
– – – – – – več kot 25 mas. %
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56,80

6,00
9,40
11,90
21,30

6,00
9,40
11,90
21,30

7,80
11,90
21,30

148,70
148,70
209,20
220,00
237,00
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0403 90 19
0403 90 31
0403 90 33

0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59

0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99

– – – – – več kot 27 mas.%
– – – – drugo, z vsebnostjo maščob:
– – – – – do vključno 1,5 mas.%:
– – – – – več kot 1,5 mas.% do vključno 27 mas.%:
– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 25 mas. %
– – – – – – več kot 25 mas. %
– – – drugo:
– – – – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,
z vsebnostjo maščob:
– – – – – do vključno 3 mas.%:
– – – – – – do vključno 1,5 mas. %
– – – – – več kot 3 mas.% do vključno 6 mas.%
– – – – – več kot 6 mas.%:
– – – – – – več kot 17 mas.% do vključno 21 mas. %
– – – – – – več kot 21 mas.% do vključno 35 mas. %
– – – – – – več kot 35 mas.% do vključno 39 mas. %
– – – – – – več kot 39 mas.% do vključno 45 mas. %
– – – – – – več kot 45 mas. %
– – – – drugo, z vsebnostjo maščob:
– – – – – do vključno 3 mas.%:
– – – – – več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%
– – – – – več kot 6 mas.%
– – aromatizirano ali z dodatki sadja, lešnikov ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,
z vsebnostjo mlečnih maščob:
– – – – do vključno 1,5 mas.%
– – – – več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%
– – – – več kot 27 mas.%
– – – drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:
– – – – do vključno 3 mas.%
– – – – več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%
– – – – več kot 6 mas.%

Sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz naravnih
mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu
0404 90
– Drugo:
– – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,
z vsebnostjo maščob:
0404 90 21
– – – do vključno 1,5 mas.%:
– – – – v prahu ali zrnih
0404 90 23
– – – več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%:
– – – – v prahu ali zrnih
– – – – – Drugo, z vsebnostjo maščob:
– – – – – – do vključno 11 mas. %
– – – – – – več kot 11 mas.% do vključno 17 mas. %
– – – – – – več kot 17 mas.% do vključno 25 mas. %
– – – – – – več kot 25 mas. %
iz 0404 90 29 – – – več kot 27 mas.%:
– – – – v prahu ali zrnih, z vsebnostjo maščobe:
– – – – – do vključno 28 mas. %
– – – – – več kot 28 mas.% do vključno 29 mas. %
– – – – – več kot 29 mas. % do vključno 45 mas. %
– – – – – več kot 45 mas. %
– – drugo, z vsebnostjo maščobe:
0404 90 81
– – – do vključno 1,5 mas.%:
– – – – v prahu ali zrnih
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238,30

186,00
210,70

6,00
11,90
40,90
99,40
153,60
153,60

21,30

iz 0404*

41,30

48,40
187,10
197,50
212,60
214,10
215,70
217,90
238,50
48,40

Stran
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iz 0404 90 83 – – – več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%:
– – – – v prahu ali zrnih
– – – – – vsebnost maščobe:
– – – – – – do vključno 11 mas. %
– – – – – – več kot 11 mas.% do vključno 17 mas. %
– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %
– – – – – – več kot 25 mas. %
– – – – drugo, razen v prahu ali zrnih
– – – – – z vsebnostjo saharoze 40 in več mas. %, vsebnostjo
suhe snovi mleka brez maščobe 15 ali več % in
vsebnostjo maščobe več kot 6,9 mas.%
iz 0405*
0405 10
0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90
iz 0405 20
0405 20 90

0405 90
0405 90 10
0405 90 90

Maslo ter druge maščobe in
iz mleka; mlečni namazi
– Maslo:
– – z vsebnostjo maščob do vključno 85 mas.%:
– – – naravno maslo:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg:
– – – – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. %
– – – – – – 82 ali več mas.%
– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščobe:

Uradni list Republike Slovenije

48,40
187,10
197,50
212,60

54,20

457,70
469,10

– – – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. %
– – – – – – 82 ali več mas.%
– – – rekombinirano maslo:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg:
– – – – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. %
– – – – – – 82 ali več mas.%
– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – – – 82 ali več mas.%
– – – sirotkino maslo:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg:
– – – – – z vsebnostjo maščobe:

557,70**
569,10**

– – – – – – 82 ali več mas.%
– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. %
– – – – – – 82 ali več mas.%
– – drugo
– Mlečni namazi:
– – z vsebnostjo maščob več kot 75 mas.%, vendar
z manj kot 80 mas.% maščobe:
– – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – več kot 75 mas. % vendar manj kot 78 mas. %
– – – – 78 ali več mas.%
– Drugo:
– – z vsebnostjo maščob 99,3 mas.% ali več maščobe,
ter z največ 0,5 mas.% vode
– – drugo

469,10

457,70
469,10
469,10

457,70
469,10
486,30

429,10
446,20
596,10
469,10
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0406*

Stran

Sir in skuta
maks.
min. vseb.
vsebnost maščobe
vode v % v SS v %

0406 10
0406 10 20

0406 10 80
0406 20
0406 20 10
0406 20 90

0406 30
0406 30 10

– Sveži sir (vključno sir iz sirotke), nefermentiran,
in skuta
– – z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas.%:
– – – sir iz sirotke, razen soljene Ricotta
– – – drugo:
– – – – z vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni
snovi, več kot 47 mas. % do vključno 72 mas. %:
– – – – – Ricotta, soljena:
– – – – – – proizvoden izključno iz ovčjega mleka
– – – – – – Drugo
– – – – – Skuta
– – – – – Drugo:
– – – – – – z vsebnostjo maščobe v suhi snovi:
– – – – – – – manj kot 5 mas. %
– – – – – – – 5 ali več mas. % vendar manj kot 19 mas. %
– – – – – – – 19 ali več mas. % vendar manj kot 39 mas. %
– – – – – – – Drugo, z vsebnostjo vode, izračunane
v nemaščobni snovi:
– – – – – – – – več kot 47 mas. % vendar ne več kot 52
mas. %
– – – – – – – – več kot 52 mas. % vendar ne več kot 62
mas. %
– – – – – – – – več kot 62 mas. %
– – – – z vsebnostjo vode, izračunane v
nemaščobni snovi, več kot 72 mas. %:
– – – – – smetanov sir, z vsebnostjo vode, izračunane
v nemaščobni snovi, več kot 77 mas. % vendar ne več
kot 83 mas. % in vsebnost maščobe v suhi snovi:
– – – – – – 60 ali več mas. % in manj kot 69 mas. %
– – – – – – 69 ali več mas. %
– – – – – Drugo
– – – – Drugo
– – drugo
– Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst:
– – zeliščni sir glarus (znan kot schabziger), narejen iz
posnetega mleka in zmešan s fino zdrobljenimi zelišči
– – drugo:
– – – sirni izdelki iz sirotke
– – – Drugo:
– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 20 mas. %, z
vsebnostjo laktoze manj kot 5 mas. % in vsebnostjo
suhe snovi:
– – – – – 60 ali več mas. % vendar manj kot 80 mas. %
– – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot 85 mas. %
– – – – – 85 ali več mas. % vendar manj kot 95 mas. %
– – – – – 95 ali več mas. %
– – – – Drugo
– Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu:
– – za proizvodnjo katerih se uporabljajo le siri, kot so
ementalski sir, gruyere in appenzell in ki lahko vsebujejo
dodani zeliščni sir glarus (znan kot schabziger);
pripravljen za prodajo na drobno, z vsebnostjo maščob v
suhi snovi do vključno 56 mas.%
– – drugo:
– – – z vsebnostjo maščob do vključno 36 mas.% in
z vsebnostjo maščob v suhi snovi:

55
55
60

45
39

96,60
89,80
39,40

60
60
57

5
19

131,00
132,90
148,30

40

39

218,00

40

39

181,60

60
59

60
69

67,40
81,70

40
20
15
5

34
30
30
30

150,60
198,80
211,30
236,10
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0406 30 31

0406 30 39

0406 30 90
0406 40
0406 40 10
0406 40 50
0406 40 90
0406 90
0406 90 01

0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17
0406 90 18
0406 90 19
0406 90 21
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27
0406 90 29
0406 90 31

0406 90 33

– – – – do vključno 48 mas.%:
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi:
– – – – – – 40 in več mas. % in manj kot 43 mas. % in
vsebnostjo maščobe v suhi snovi:
– – – – – – – manj kot 20 mas. %
– – – – – – – 20 in več mas. %
– – – – – – 43 in več mas. % in vsebnostjo maščobe v
suhi snovi:
– – – – – – – manj kot 20 mas. %
– – – – – – – 20 in več mas. % in manj kot 40 mas. %
– – – – – – – 40 in več mas. %
– – – – več kot 48 mas.%:
– – – – – vsebnost suhe snovi:
– – – – – – 40 in več mas. % in manj kot 43 mas. %
– – – – – – 43 in več mas. % in manj kot 46 mas. %
– – – – – – 46 in več mas. % in vsebnostjo maščobe v
suhi snovi:
– – – – – – – manj kot 55 mas. %
– – – – – – – 55 in več mas. %
– – – z vsebnostjo maščob več kot 36 mas.%
– sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale
v jedru sira:
– – roquefort
– – gorgonzola
– – drug
– Sir, drug:
– – za predelavo
– – drugi:
– – – ementalec, grojer, sbrinz, bergkaese in appenzell:
– – – – drugo:
– – – – – ementalec
– – – – – grojer, sbrinz:
– – – – – – grojer, sbrinz
– – – – – bergkase, appenzell:
– – – – – – bergkase
– – – Fromage fribourgeois, Vacherin mont d'Or
in Tete de Moine
– – – glarus zeliščni sir (znan kot schabziger), narejen iz
posnetega mleka in zmešan s fino zdrobljenimi zelišči
– – – cheddar
– – – edamec
– – – tilsit
– – – masleni sir (butterkaese)
– – – kačkaval
– – – feta:
– – – – iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s
slanico ali drugih trdnih kontejnerjih s slanico B562
ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože:
– – – – – proizveden izključno iz ovčjega mleka:
– – – – – – z vsebnostjo vode, izračunane nemaščobni
snovi, do vključno 72 mas. %
– – – – drugo:
– – – – – proizvedeno iz ovčjega oziroma kozjega mleka:
– – – – – – z vsebnostjo vode, izračunane nemaščobni
snovi, do vključno 72 mas. %
– – – – – Drugo:
– – – – – – z vsebnostjo vode, izračunane nemaščobni
snovi, do vključno 72 mas. %
– – – – – – z vsebnostjo vode, izračunane nemaščobni
snovi, več kot 72 mas. %
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60
60

20

19,80
29,10

57
57
57

20
40

19,80
29,10
42,30

60
57

48
48

29,10
42,30

54
54
54

48
55
79

42,30
47,90
50,20

53
50

48
40

230,70
236,90

40

45

390,80**

38

45

403,80**

38

45

269,20

39
47
47
52

48
40
45
45

263,80
347,40**
345,20**
208,40

56

43

191,50

56

43

191,50

60

39

175,10

59

50

176,80
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0406 90 35

0406 90 37

0406 90 39
0406 90 50

0406 90 61
0406 90 63
0406 90 69

0406 90 73
0406 90 75
0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79
0406 90 81
0406 90 82
0406 90 84
0406 90 85

– – – kefalo– tyri:
– – – – proizveden izključno iz ovčjega oziroma
kozjega mleka
– – – – Drugo
– – – finlandia
– – – Drugo:
– – – – Drugo:
– – – – – vsebnost maščobe do vključno 40 mas. % in
z vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni snovi:
– – – – – – do vključno 47 mas. %
– – – jarlsberg
– – – drugo:
– – – – siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih
s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože
– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas.% in
vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni snovi:
– – – – – – do vključno 47 mas.%:
– – – – – – – grana padano, parmigiano reggiano
– – – – – – – fiore sardo, pecorino:
– – – – – – – – proizveden izključno iz ovčjega mleka
– – – – – – – – Drugo
– – – – – – – drugi:
– – – – – – – – Siri proizvedeni iz sirotke
– – – – – – – – Drugo
– – – – – – več kot 47 mas.% do vključno 72 mas.%:
– – – – – – – provolone
– – – – – – – asiago, caciocavallo, montasio, ragusano
– – – – – – – danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti,
maribo, samsoe:
– – – – – – – – vsebnost maščobe v suhi snovi 45 mas. %
in več vendar manj kot 55 mas. %:
– – – – – – – – – vsebnost suhe snovi 50 mas. % in več
vendar manj kot 56 mas. %
– – – – – – – – – vsebnost suhe snovi 56 mas. % in več
– – – – – – – – vsebnost maščobe v suhi snovi 55 mas. %
in več
– – – – – – – gauda:
– – – – – – – – vsebnost maščobe v suhi snovi manj
kot 48 mas. %
– – – – – – – – vsebnost maščobe v suhi snovi 48 mas. %
in več vendar manj kot 55 mas. %
– – – – – – – – drugo
– – – – – – – esrom, italico, kernhem, saint– nectaire,
saint– paulin, taleggio
– – – – – – – cantal, cheshire, wensleydale, lancashire,
double gloucester, blarney, colby, monterey
– – – – – – – camembert
– – – – – – – brie
– – – – – – – kefalograviera, kasseri:
– – – – – – – – proizveden izključno iz ovčjega oziroma
kozjega mleka
– – – – – – – – Drugo:
– – – – – – – – – vsebnost vode do vključno 40 mas. %
– – – – – – – – – vsebnost vode več kot 40 mas. %
do vključno 45 mas. %
– – – – – – – – – drugo
– – – – – – – drugi siri z vsebnostjo vode, izračunane
nemaščobnih snovi:
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38
40

40
40
45

271,00
271,00
260,50

35

32

287,10

35
35

36
36

285,60
274,50

38

30

274,50

45
45

44
39

239,10
240,70

50
44

45
45

217,10
243,10

46

55

231,30

50

20

333,90**

45
45

48
55

333,90**
333,90**

56

40

192,10

44

45

243,10

40

39

262,30

40

39

262,30

40

39

240,50
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0406 90 86

– – – – – – – – več kot 47 mas.% pa do vključno 52 mas.%:
– – – – – – – – – siri prozvedeni iz sirotke
– – – – – – – – – drugo, vsebnost maščobe v suhi snovi:
– – – – – – – – – – manj kot 5 mas %
52
199,60
– – – – – – – – – – 5 mas. % in več vendar manj
kot 19 mas. %
51
5
202,50
– – – – – – – – – – 19 mas. % in več vendar manj
kot 39 mas. %
47
19
215,10
– – – – – – – – – – 39 mas. % in več
40
39
237,30
0406 90 87
– – – – – – – – več kot 52 mas.% pa do vključno 62 mas.%:
– – – – – – – – – siri proizvedeni iz sirotke, izvzet je Manouri
– – – – – – – – – drugo, vsebnost maščobe v suhi snovi:
– – – – – – – – – – manj kot 5 mas %
60
184,10
– – – – – – – – – – 5 mas. % in več vendar manj kot
19 mas. %
55
5
205,80
– – – – – – – – – – 19 mas. % in več vendar manj kot
40 mas. %
53
19
211,10
– – – – – – – – – – 40 mas. % in več:
– – – – – – – – – – – Idoazabal, Manchego and Roncal,
proizvedeni iz ovčjega mleka
45
45
217,60
– – – – – – – – – – – Maasdam
45
45
217,60
– – – – – – – – – – – Manouri
43
53
92,70
– – – – – – – – – – – Hushallsost
46
45
213,60
– – – – – – – – – – – Murukoloinen
41
50
231,80
– – – – – – – – – – – Drugo
48
40
337,20**
0406 90 88
– – – – – – – – več kot 62 mas.% pa do vključno 72 mas.%:
– – – – – – – – – sir proizveden iz sirotke
– – – – – – – – – Drugo:
– – – – – – – – – – Gradost
42
60
– – – – – – – – – – Drugo:
– – – – – – – – – – – vsebnost maščobe v suhi snovi:
– – – – – – – – – – – – 10 mas. % ali več vendar manj
kot 19 %
60
10
181,80
0406 90 93
– – – – – – več kot 72 mas.%
0406 90 99
– – – – – drugo
-------------------* Višina podpore velja za 1 kg proizvoda. V ECL, rubrika št. 31: "Tovorki in opis blaga” ali na fakturo je
potrebno navesti ustrezen opis proizvoda, ki omogoča uvrstitev proizvoda v določeno alineo znotraj tarifne
oznake oziroma določitev ustrezne podpore (vsebnost maščobe v proizvodu; vsebnost suhe snovi brez maščobe;
vsebnost vode, izračunane v nemaščobni snovi; vsebnost maščobe v suhi snovi; v prahu ali zrnih idr.).
** Podpora velja za izvoz do 30. aprila 2003.
0409 00 00 Med, naravni

56,80/kg

0701
0701 90
0701 90 90

Krompir, svež ali ohlajen
– Drug:
– – – drug

3,00/kg

1601

Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih
užitnih klavničnih proizvodov ali krvi;
sestavljena živila na osnovi teh proizvodov
– Iz jeter
– Drugo:
– – klobase, suhe ali za sušenje, nekuhane
– – drugo

1601 00 10
1601 00 91
1601 00 99
1602
1602 10 00
1602 20

Drugi pripravljeni ali konzervirani
izdelki iz mesa, drobovja ali krvi
– Homogenizirani proizvodi
– Iz jeter katere koli živali:
– Prašičev:

26,80/kg
52,60/kg
47,00/kg

35,10/kg
17,30/kg
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1602 41
1602 41 10
1602 42
1602 42 10
1602 49
1602 50
1602 90
1604

št. 117 / 28. 12. 2002 /

– – šunka (stegno) in njeni kosi:
– – – domačih prašičev
– – plečeta in njihovi kosi:
– – – domačih prašičev
– – drugo, vključno mešanice:
– – – domačih prašičev:
– Goved:
– Drugo, vključno z izdelki iz krvi
katerih koli živali:

52,00/kg
47,00kg
95,50/kg
17,30/kg

1604 13
----------------* Višina podpore znaša 12,00 SIT/konzervo.

Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba
in sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z
dodatkom kakava v prahu v količini manj kot 40
mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo,
ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu;
živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 brez
dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom
kakavovega prahu v količini manj kot 5 mas. %,
preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki
niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

1901 10 00

– Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih
za prodajo na drobno
– Drugo:
– – drugo:
– – – drugo

1901 90

15973

82,60/kg

Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi
nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec
– Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:
– – sardine, velike sardele in papaline:

1901

Stran

*

5,80*

1901 90 99
5,80*
----------------* Višina podpore velja za kilogram mleka v proizvodu po normativih, ki jih določi ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
2005
2005 20
2005 20 20
2202
2202 90

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot
v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz
tar. št. 2006
– Krompir:
– – – tanke rezine, ocvrte ali pečene, osoljene ali ne ali začinjene
ali ne, v nepredušni embalaži, primerne za takojšnjo uporabo
Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem
ali drugimi sladili ali aromatiziraneter druge brezalkoholne pijače,
razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009
– Drugo:
– – druge, ki vsebujejo maščobe, pridobljene iz proizvodov
iz tar.št. 0401do 0404:
– – – do 0,2 mas. %
– – – 0,2 mas. % ali več, vendar manj kot 2 mas. %
– – – 2 mas. % ali več

25,00/kg

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
----------------* Višina podpore velja za kilogram mleka v proizvodu po normativih, ki jih določi ministrstvo
gozdarstvo in prehrano.

5,80*
5,80*
5,80*
za kmetijstvo,
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5685. Uredba o metodologiji za določitev osnov za
izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture za leto 2003

Na podlagi 27. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o metodologiji za določitev osnov za izračun
sredstev za izvajanje javne službe na področju
kulture za leto 2003
1. člen
(1) Ta uredba ureja metodologijo za določanje osnov,
na podlagi katerih se izračuna obseg sredstev, ki jih v skladu
z zakonom zagotavlja ustanovitelj javnim zavodom s področja kulture za izvajanje javne službe oziroma opravljanje dejavnosti na način javne službe.
(2) Osnove za izračun sredstev po tej uredbi se smiselno uporabljajo tudi za financiranje:
– javnih skladov in javnih agencij iz 23. člena zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02, v nadaljnjem besedilu: ZUJIK),
– občinskih javnih zavodov, ki jih financira država na
podlagi 131. člena ZUJIK,
– javnih zavodov, ki sta jih ustanovili madžarska ali
italijanska samoupravna skupnost in javnih kulturnih programov iz 56. člena ZUJIK,
– izvajalcev javnih kulturnih programov iz 56. člena
ZUJIK.
2. člen
(1) Obseg sredstev za financiranje javnih zavodov in
javnih skladov ali javnih agencij določi ustanovitelj na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta javnega zavoda, javnega sklada ali javne agencije po postopku, kot ga
določa zakon, ki ureja javne finance za posredne proračunske porabnike.
(2) Obseg sredstev za financiranje občinskih javnih
zavodov iz druge alinee druge točke 1. člena te uredbe
določi država na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta javnega zavoda po postopku, kot ga določa zakon, ki ureja javne finance za posredne proračunske porabnike.
(3) Obseg sredstev za financiranje javnih zavodov, ki jih
za uresničevanje svojih potreb ustanovita italijanska in madžarska narodna skupnost, se določi na podlagi predloženega programa dela narodnih skupnosti, ki vključuje delovanje
njunih javnih zavodov in izvajalcev javnih kulturnih programov.
(4) Obseg sredstev za financiranje izvajalca kulturnega
programa se določi s pogodbo iz 93. člena ZUJIK na podlagi javnega razpisa oziroma javnega poziva po postopku,
določenem v zakonu.
3. člen
(1) Osnove za izračun sredstev za izvajanje javne službe so:
– splošni stroški delovanja,
– stroški za plačilo dela zaposlenih,
– programski materialni stroški in
– stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.
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(2) Izračun se opravi na podlagi kalkulativnih elementov
posameznih stroškov iz prejšnjega odstavka.
4. člen
Kalkulativne elemente splošnih stroškov delovanja javnega zavoda predstavljajo stroški, ki so vezani na prostor in
tekoče vzdrževanje; osnovo za izračun za tekoče leto predstavlja pogodbena vrednost iz preteklega leta.
5. člen
Kalkulativne elemente stroškov za plačilo dela predstavlja dejansko in odobreno število zaposlenih na dan 31.
12. v preteklem letu na podlagi veljavne sistemizacije delovnih mest.
6. člen
Kalkulativne elemente programskih materialnih stroškov
javnega zavoda predstavljajo stroški, ki so vezani na izvajanje programa in so odvisni od njegovega obsega, kakovosti
in dostopnosti. Osnovo za izračun višine za tekoče leto
predstavlja pogodbena vrednost iz preteklega leta.
7. člen
Višina sredstev za stroške investicijskega vzdrževanja
in nakupa opreme se določi na osnovi odobrenega programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme, ob upoštevanju predračunskih vrednosti posameznega investicijskega vzdrževanja in opreme.
8. člen
Ustanovitelj oziroma financer odloči o skupnem znesku
sredstev za financiranje javnega zavoda najkasneje v 60
dneh od prejetja predloga letnega programa dela in finančnega načrta.
9. člen
(1)Ustanoviteljske obveznosti iz naslova financiranja javnih zavodov s področja kulture, katerih ustanoviteljica je
država, po tej uredbi izvršuje ministrstvo, pristojno za kulturo.
(2) Ministrstvo, pristojno za kulturo skladno z roki določenimi v 131. členu ZUJIK, financira tudi javne zavode,
katerih ustanovitelj je občina.
10. člen
Postopke za financiranje izvajalcev iz 23., 31., 56., in
131. člena ZUJIK podrobneje določi Ministrstvo za kulturo s
pravilnikom.
11. člen
Kalkulativne elemente stroškov iz 5. člena te uredbe za
leto 2003 predstavlja dejansko in odobreno število zaposlenih na dan uveljavitve ZUJIK.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-02/2001-4
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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5686. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe
o višini, časovnih obdobjih ter načinu
dodelitve začasne subvencije avtobusnim
prevoznikom, ki opravljajo javne medkrajevne
linijske prevoze potnikov v notranjem
cestnem prometu

Na podlagi četrtega odstavka 123. člena zakona o
prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini,
časovnih obdobjih ter načinu dodelitve začasne
subvencije avtobusnim prevoznikom, ki
opravljajo javne medkrajevne linijske prevoze
potnikov v notranjem cestnem prometu
1. člen
V uredbi o višini, časovnih obdobjih ter načinu dodelitve začasne subvencije avtobusnim prevoznikom, ki opravljajo javne medkrajevne linijske prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu (Uradni list RS, št. 68/01) se 5.
členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Višina subvencije od 1. 1. 2003 znaša 16,50 tolarjev
na prevoženi kilometer.”.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 448-00/2001-7
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

5688. Uredba o splošnih pogojih za dobavo in
odjem električne energije

Na podlagi drugega odstavka 70. člena energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 in 52/02) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne
energije
I. SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen
V 6. členu uredbe se število “5.” nadomesti s številom
“10.”.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-02/2001-2
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.

Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

5687. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v
letu 2003 izdajo priložnostni kovanci

Na podlagi 3. člena zakona o priložnostnih kovancih
(Uradni list RS, št. 7/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2003
izdajo priložnostni kovanci
1. člen
Priložnostni kovanci po zakonu o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 7/93) se v letu 2003 izdajo ob
naslednjih dogodkih:
– Evropskem letu invalidov 2003,
– 60. obletnici Zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju.

1. člen
Ta uredba določa pogoje za priključitev uporabnikov na
omrežje, postopek pridobitev soglasja za priključitev na
omrežje in postopek priključitve na omrežje, stroške priključitve, obveznosti in odgovornosti dobaviteljev električne
energije v zvezi z zagotavljanjem, neprekinjene dobave in
kakovostne oskrbe z električno energijo, pogoje merjenja
dobavljene električne energije, in nekatere pogoje za uveljavitev pravice do odškodnine.
2. člen
Izrazi v tej uredbi imajo naslednji pomen:
– uporabnik omrežja (v nadaljevanju: uporabnik): je
pravna ali fizična oseba, ki ima po določbah Energetskega
zakona pravico dostopa do omrežja;
– odjemalec: je uporabnik, ki odjema električno energijo iz omrežja;
– izvajalec prenosa električne energije: je izvajalec gospodarske javne službe prenos električne energije po določbah Energetskega zakona in uredbe o načinu izvajanja
gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja
(Uradni list RS, št. 54/00, 79/00, 124/00, 29/01 in
99/01);
– izvajalec distribucije električne energije: je izvajalec
gospodarske javne službe distribucija električne energije po
določbah energetskega zakona in uredbe o načinu izvajanja
gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne
energije (Uradni list RS, št. 54/00, 31/01 in 99/01);
– prodajalec: je pravna ali fizična oseba, ki na podlagi
pogodbe upravičenega odjemalca oskrbuje z električno
energijo;
– dobavitelj tarifnim odjemalcem: je izvajalec gospodarske javne službe dobave električne energije tarifnim odjemalcem po določilih uredbe o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije;
– upravljalec prenosnega omrežja: je izvajalec javne
gospodarske službe upravljanja prenosnega omrežja po do-
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ločilih uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe
prenos električne energije in gospodarske javne službe
upravljanje prenosnega omrežja;
– upravljalec distribucijskega omrežja: je izvajalec javne gospodarske službe upravljanje distribucijskega omrežja
po določilih uredbe o načinu izvajanja gospodarskih javnih
služb s področja distribucije električne energije;
– upravljalec omrežja oziroma upravljalec: je lahko
upravljalec prenosnega omrežja ali upravljalec distribucijskega omrežja, vsak glede omrežja, ki ga upravlja;
– sistemski proizvajalec: je tisti proizvajalec, ki upravljalcu omrežja nudi sistemske storitve ter ga upravljalec prenosnega omrežja izbere za zagotavljanje sistemskih storitev
in ima z upravljalcem prenosnega omrežja sklenjeno pogodbo o zagotavljanju sistemskih storitev;
– nesistemski proizvajalec: proizvajalec, ki ni zajet v
prejšnji alinei tega člena;
– gospodinjski odjem: je odjem, ki obsega vso porabo
električne energije v stanovanjih, porabo za razsvetljavo pripadajočih postranskih gospodarskih prostorov in vstopov k
stanovanjskim hišam ter porabo za pogon skupnih naprav v
stanovanjskih hišah, kot so dvigala, stroji za pranje in sušenje perila, motorji centralne kurjave in hišni vodovodi, v
kolikor priključna moč ne presega 10 kW;
– prevzemno-predajno mesto: je mesto, kjer odjemalec prevzema električno energijo iz omrežja ali mesto, kjer
proizvajalec oddaja električno energijo v omrežje in je praviloma na meji med omrežjem upravljalca in uporabnikovimi
elektroenergetskimi napravami; če tam iz tehničnih razlogov
merjenje električne energije ni mogoče, je prevzemno-predajno mesto za odjemalce, ki so priključeni na nizko napetostno omrežje na merilnem mestu, za ostale uporabnike pa
na mestu, ki ga v soglasju za priključitev določi upravljalec
omrežja;
– merilno mesto: je mesto, kjer se meri električna energija in je praviloma na prevzemno-predajnem mestu. Na
posameznem prevzemno-predajnem mestu je lahko več merilnih mest;
– ločilno mesto: je mesto, kjer se uporabnikove naprave lahko ročno ali avtomatsko ločijo od omrežja;
– priključek, priključno ali stično mesto: je sklop električnih vodov in naprav visoke, srednje ali nizke napetosti, s
katerimi so uporabnikove elektroenergetske naprave povezane z omrežjem in je točka v kateri se uporabnikove naprave stikajo z omrežjem. Priključno ali stično mesto je praviloma na meji med omrežjem upravljalca in elektroenergetskimi napravami uporabnikov in je sestavljeno iz zunanjega in
notranjega priključka;
– zunanji priključek: so naprave od omrežja upravljalca
do visoko napetostnega ločilnika ali do glavne naprave za
omejevanje toka, npr. varovalke, odklopniki;
– notranji priključek: je lahko visoko in srednje napetostni notranji priključek ali nizko napetostni notranji priključek, katerega posebni del so pri uporabnikih tudi merilne
naprave;
– visoko in srednje napetostni notranji priključek: sta
priključka, ki obsegata vode in naprave od zunanjega priključka do visoko ali srednje napetostnega izvoda uporabnikovega transformatorja;
– nizko napetostni notranji priključek: je sestav električnega voda in drugih naprav od zunanjega priključka do
obračunskih merilnih naprav pri uporabniku, pri čemer so
merilne, kontrolne in zaščitne naprave pri uporabniku del
notranjega priključka;
– priključna moč: je najvišja dovoljena vrednost trajnega odjema ali oddaje moči na prevzemno-predajnem mestu
in se določi v soglasju za priključitev;
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– konična obremenitev: največja moč, ki jo v določenem obdobju črpa porabniška naprava ali jo dobavi napajalno omrežje;
– uporabnikove elektroenergetske naprave: so generatorji, vodi, naprave, napeljave ali njihovi deli, ki so med
priključnim mestom in napravami uporabnika;
– glavna naprava za omejevanje toka: je naprava za
omejevanje toka odjema ali oddaje na višino, ki praviloma
ustreza priključni moči iz soglasja za priključitev in je lahko
izvedena kot glavna varovalka ali kot nastavljivi omejevalnik
toka;
– začasni objekt: je enostaven objekt narejen v montažni izvedbi iz lahkih materialov, namenjen sezonski turistični ponudbi, začasnemu skladiščenju in podobno, ki se postavi samo za čas trajanja takšne ponudbe, prireditve oziroma skladiščenja;
– vozni red: je načrt proizvodnje, prenosa in distribucijskega odjema moči v omrežju v določenem obdobju;
– visokonapetostno (VN) omrežje: je omrežje z nazivno
napetostjo 110 kV, 220 kV in 400 kV;
– srednjenapetostno (SN) omrežje: je omrežje z nazivno napetostjo 1 kV, 10 kV, 20 kV in 35 kV;
– nizkonapetostno (NN) omrežje: je omrežje z nazivno
napetostjo 0,4 kV;
– predplačilni števec: je naprava, ki omogoča odjemalcu dostop do omrežja toliko časa, dokler je vrednost predplačila pozitivna. Vrednost predplačila se znižuje s trajanjem
odjema električne energije iz omrežja v skladu s tarifnim
pravilnikom;
– sprejemnik mrežne tonske komande: je naprava, ki
na podlagi parametra sprejetega električnega signala po
elektroenergetskem omrežju izvrši spremembo stanja v krmiljeni napravi;
– prekinitev dobave: je stanje, ko napetost na predajnem mestu izostane in je lahko načrtovana, kadar so odjemalci predhodno obveščeni o izvajanju načrtovanih del v
omrežju in nenačrtovana, ki jo povzročijo trajne ali prehodne
okvare, katerim so vzrok zunanji dogodki, okvare, prekinitev
delovanja opreme ali ostale motnje;
– nenačrtovane prekinitve: so lahko dolgotrajne in kratkotrajne;
– dolgotrajna prekinitev: je prekinitev daljša od treh
minut, ki jo povzroči trajna okvara;
– kratkotrajna prekinitev: je prekinitev krajša od treh
minut in je posledica prehodne okvare.
II. KVALITETA STORITEV UPRAVLJALCA
3. člen
Upravljalec omrežja je dolžan uporabniku zagotavljati
kakovost napetosti na prevzemno–predajnem mestu v skladu z zahtevami o kakovosti električne energije v tej uredbi in
v skladu s stanjem tehnike.
Uporabnik in upravljalec omrežja lahko skleneta pogodbo o kakovosti električne energije, s katero se dogovorita za nestandardno kakovost električne energije in druge
posebne pogoje priključitve, kot npr. rezervno napajanje,
ter način preverjanja kakovosti električne energije. Upravljalec omrežja mora en izvod pogodbe o kakovosti električne
energije, sklenjene z uporabnikom poslati Agenciji za energijo Republike Slovenije.
Kakovost električne napetosti mora ustrezati zahtevam
iz 6. člena te uredbe. Upravljalec omrežja mora uporabniku
na njegovo zahtevo dati izjavo o kakovosti električne napetosti. Izjavi o kakovosti električne napetosti sta:
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1. izjava o skladnosti kakovosti napetosti, ko so na
prevzemno–predajnem mestu izpolnjene zahteve o kakovosti električne energije po tej uredbi;
2. izjava o neskladju kakovosti napetosti, ko je kakovost na prevzemno–predajnem mestu izven zahtevanih meja
te uredbe, kar dokumentira s priloženim tehničnim poročilom, ki vsebuje tudi opozorilo o vplivih na uporabnikove
naprave in njihovo obratovanje, ogroženost funkcionalne
varnosti, ogroženost varnosti in opozorilo o vplivih na živo in
neživo naravo.
4. člen
Če uporabnik oporeka kakovost električne napetosti,
mora upravljalec omrežja ali njegov pooblaščenec opraviti
meritve in rezultate predati uporabniku skupaj z izjavo o
kakovosti napetosti po določilih te uredbe. Če upravljalec
izda izjavo o skladnosti kakovosti električne energije, nosi
stroške meritev uporabnik.
Če se uporabnik z rezultati meritev kakovosti napetosti
električne energije ne strinja, lahko opravi meritve na lastne
stroške oziroma o tem obvesti pristojno inšpekcijo. Uporabljene merilne naprave in metodologija merjenja morajo ustrezati stanju tehnike in morajo biti v skladu z določili predpisov s področja akreditacije in predpisov o načinu določanja
organov za ugotavljanje skladnosti.
5. člen
Upravljalec omrežja mora v roku osem dni preveriti
pripombo uporabnika glede kakovosti napetosti, vključno s
prekinitvami ali omejitvami dobave, in ga v nadaljnjih osmih
dneh o svojih ugotovitvah obvestiti.
Če se uporabnik ne strinja z odgovorom upravljalca
omrežja ali ne dobi odgovora v predpisanem roku, lahko
zahteva ukrepanje pristojnega inšpektorja.
6. člen
Upravljalec prenosnega omrežja je v okviru sistemskih
storitev zadolžen za regulacijo frekvence in mora uporabnikom zagotavljati nazivno napetost.
Upravljalec prenosnega omrežja mora na prenosnem
omrežju zagotavljati takšno kakovost električne napetosti,
da bo upravljalec distribucijskega omrežja na srednje napetostnem nivoju lahko zagotavljal kakovost električne napetosti v skladu s to uredbo.
Za ocenjevanje kakovosti električne napetosti se uporablja slovenski standard SIST EN 50160.
7. člen
Upravljalec omrežja mora, v kolikor se z odjemalcem
drugače ne dogovorita, zagotoviti, da skupno število in trajanje vseh nenapovedanih prekinitev dobave ali odjema na
enem prevzemno-predajnem mestu v enem letu, ne preseže
naslednjega dovoljenega skupnega števila in trajanja prekinitev izraženega v urah in minutah, za posamezne vrste
omrežja, in sicer za:
Omrežje

Skupno trajanje kratkotrajnih
prekinitev krajših od treh minut
v letu v minutah

Skupno trajanje dolgotrajnih
prekinitev daljših od treh minut
v letu v urah

VN
SN
NN

5
50
60

4
8
16

Omrežje

Skupno trajanje kratkotrajnih
prekinitev krajših od treh minut
v letu v minutah

Skupno trajanje dolgotrajnih
prekinitev daljših od treh minut
v letu v urah

VN
SN
NN

2
17
20

1
6
16
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Tabela: Dopustno število in trajanje kratkotrajnih in dolgotrajnih prekinitev.
Določila tega člena se ne nanašajo na tiste prekinitve,
ki jih je povzročil uporabnik sam in tiste prekinitve, ki nastanejo zaradi višje sile.
Upravljalec omrežja je odgovoren, da načrtuje in izvaja
vzdrževalna in razširitvena dela na omrežju tako, da skupna
vsota skupnih letnih vsot prekinitev dobave in odjema v
zadnjih 10 letih ne preseže 10-kratnih letnih vrednosti po
določilih prejšnjega odstavka.
Agencija za energijo Republike Slovenije v skladu s
pooblastili, določenimi v energetskem zakonu, spremlja izpolnjevanje obveznosti upravljalca omrežja iz tega člena.
8. člen
Upravljalec omrežja mora:
– vzpostaviti sistem za zajemanje in shranjevanje podatkov o prekinitvah dobave in odjema električne energije v
skladu z določili te uredbe na celotnem omrežju za vsa
prevzemno-predajna mesta;
– vzpostaviti stalno spremljanje – monitoring kakovosti
napetosti v skladu s to uredbo na zbiralkah VN/VN in VN/SN
razdelilnih transformatorskih postaj, na meji med prenosnim
in distribucijskim omrežjem, na točkah povezav prenosnega
omrežja s sosednjimi sistemi (interkonekcija) ter mehanizme
periodičnega preverjanja stanja kakovosti električne energije;
– vsako leto izdelati analizo nivoja motenj v skladu z
določili te uredbe, določiti njihov trend, izdelati primerjavo z
nivojem načrtovanja za posamezne dele omrežja in te analize posredovati izvajalcu prenosa ali izvajalcu distribucije električne energije in Agenciji za energijo ter uporabnikom;
– izdelati in hraniti tehnično dokumentacijo za izdajo
izjave o skladnosti kakovosti električne energije, na podlagi
katere je mogoč vpogled v preteklo desetletno obdobje.
9. člen
Upravljalec omrežja in izvajalec prenosa ali izvajalec
distribucije električne energije morata začeti ugotavljati vzroke okvare na omrežju vključno s prevzemno-predajnim mestom, in sicer najkasneje v dveh urah od prejetja uporabnikove prijave. Upravljalec omrežja in izvajalec prenosa ali
izvajalec distribucije električne energije morata ugotovljeno
okvaro odpraviti takoj oziroma najkasneje v štirih urah.
10. člen
Upravljalec omrežja mora zagotavljati brezhibno delovanje merilnih naprav, merilnih transformatorjev, stikalnih ur
in mrežne tonske komande sprejemnikov uporabnika. O
ugotovljenih nepravilnosti je dolžan v osmih dneh obvestiti
uporabnika.
Če uporabnik ugotovi, da stikalna ura ali sprejemnik
mrežne tonske komande, ki krmili njegov dvotarifni števec,
ne deluje, prehiteva ali zaostaja za več kot eno uro od
srednjeevropskega časa oziroma zimskega ali letnega časa,
je dolžan o tem obvestiti upravljalca omrežja.
Upravljalec omrežja mora nastaviti ali zamenjati stikalne
ure ali sprejemnik mrežne tonske komande najkasneje v
sedmih delovnih dneh po prejemu obvestila.
11. člen
Uporabnik mora zagotoviti, da so elektroenergetski objekti projektirani in izvedeni po veljavnih predpisih in standardih tako, da ne povzročajo motenj pri dobavi in uporabi
električne energije in pri ravnanju z električnimi aparati in da
je notranji priključek v brezhibnem tehničnem stanju.
Upravljalec omrežja mora ugotavljati motnje, ki jih drugim uporabnikom ali upravljalcem omrežja s svojim odje-
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mom ali proizvodnjo električne energije povzročajo uporabniki priključeni na omrežje, na katerem upravljalec omrežja
izvaja javno službo.
Upravljalec omrežja mora zahtevati od uporabnika odpravo motenj, če te prekoračijo vrednosti, določene po tej
uredbi.
12. člen
Uporabnik mora takoj obvestiti upravljalca omrežja o
okvari na svojih elektroenergetskih napravah, zlasti o okvari,
ki lahko povzroči motnje v omrežju ali ogrozi varnost ljudi in
premoženja.
III. PRIDOBITEV SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV
1. Način pridobitve soglasja za priključitev
13. člen
Novi odjemalci, ki želijo priključiti svoje objekte na elektroenergetsko omrežje, morajo od upravljalca omrežja pridobiti soglasje za priključitev.
Novo soglasje za priključitev je potrebno pridobiti tudi,
če gre:
– spremembo priključne moči,
– spremembo ali rekonstrukcijo priključka,
– spremembo tehničnih karakteristik naprav uporabnika,
– priključitev dodatnih naprav,
– spremembo odjemne skupine pri tarifnih odjemalcih,
– združevanje več odjemnih mest v eno odjemno mesto,
– delitev odjemnega mesta in
– spremembo namena odjema električne energije.
Odločba, s katero upravljalec izda novo soglasje za
priključitev, nadomesti prejšnje soglasje za priključitev.
14. člen
Vloga za izdajo soglasja za priključitev mora poleg podatkov o prosilcu vsebovati:
– naziv in mesto objekta,
– namen odjema električne energije,
– čas priključitve,
– konično moč,
– nazivno moč posameznih večjih porabnikov električne energije,
– režim rabe moči in energije,
– lokacijsko informacijo za nove objekte po predpisih o
graditvi objektov,
– dokazilo o pravici razpolaganja z objektom, če le-ta
ni vpisana v zemljiško knjigo,
– in druge tehnične podatke potrebne za izdajo soglasja.
15. člen
Upravljalec omrežja izda soglasje za priključitev, če so
za to dane elektroenergetske in tehnične možnosti, ki jih
določajo kratkostični tok, omrežna impedanca, kakovost
napajanja ter možnosti priključitve naprav uporabnika brez
ogrožanja zanesljivosti napajanja in nedopustnih povratnih
vplivov na omrežje ob načrtovani obremenitvi in načinu obratovanja na prevzemno-predajnih mestih.
V postopku izdaje soglasja za priključitev mora upravljalec omrežja preveriti, če so pogoji v omrežju na obstoječem ali načrtovanem priključnem vozlišču zadostni za obratovanje omenjenih naprav. Novo priključene naprave ne smejo motiti obratovanja preostalih naprav uporabnikov omrežja
in povzročati nesprejemljivih motenj.
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Soglasje za priključitev lahko upravljalec izda, če lahko
izda izjavo o skladnosti kakovosti napetosti ali če, ob neskladju kakovosti napetosti, z uporabnikom pred izdajo soglasja
sklene pogodbo kakovosti električne napetosti.
16. člen
Soglasje za priključitev mora vsebovati:
– podatke o imetniku soglasja za priključitev,
– stično mesto, tj. mesto priključitve uporabnika na
omrežje in vrsto priključka,
– nazivno napetost na prevzemno-predajnem mestu,
– priključno moč, tj. maksimalno moč, ki jo prenese
priključno mesto,
– zahtevan faktor moči,
– podatke o parametrih omrežja, na katerega se bo
uporabnik priključil, tj. maksimalna in minimalna kratkostična moč v razdelilni transformatorski postaji in zemeljskostični tok,
– vso opremo, ki jo je potrebno vgraditi ali obnoviti za
izvedbo priključka,
– možnost odstopanja parametrov kakovosti električne
energije, ki ne smejo presegati odstopanj določenih v tej
uredbi ali v pogodbi o kakovosti električne energije,
– čas breznapetostnega stanja pri delovanju avtomatskega ponovnega vklopa (APV),
– izvedbo zaščitnih ukrepov v javnem elektroenergetskem omrežju,
– nazivni tok naprav za omejevanje toka naprav priključka,
– izvedbo obračunskih in kontrolnih meritev električne
energije,
– izvedbo zaščitnih naprav na ločilnem mestu,
– naprave za izmenjavo podatkov s centrom vodenja
upravljalca omrežja,
– osnovne in dodatne zaščitne ukrepe pred nevarno
napetostjo dotika,
– izvedbo krmiljenega odjema, če ta obstaja,
– zaščito pred povratnim napajanjem za proizvajalce
električne energije in lastnike zasilnih agregatov,
– ostale tehnične pogoje, ki obsegajo pomožne lastne
vire energije, vrsto in porabnike zasilnega napajanja, prenos
informacij in krmilnih signalov po omrežju,
– izjavo o kakovosti električne napetosti,
– odjemno skupino za tarifne odjemalce,
– trajanje veljavnosti soglasja za priključitev,
– trajanje priključitve za objekte priključene za določen
čas,
– priključno mesto in predvideni čas priključitve,
– in druge potrebne tehnične podatke.
17. člen
Proizvajalec s proizvodno enoto, ki ima inštalirano moč
večjo od 10 MW se sme priključiti na distribucijsko omrežje,
če smiselno zadosti zahtevam, ki bi morale biti izpolnjene ob
priključitvi na prenosno omrežje.
Izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka v postopku
izdaje soglasja za priključitev ugotavlja upravljalec distribucijskega omrežja na podlagi mnenja upravljalca prenosnega
omrežja.
18. člen
Za priključitev začasnih objektov po predpisih o graditvi
objektov mora uporabnik pridobiti soglasje za priključitev za
določen čas.
Soglasje iz prejšnjega odstavka velja največ eno leto.
Upravljalec omrežja lahko na podlagi pisne vloge uporabnika soglasje za določen podaljša največ dvakrat, vsakokrat
največ za eno leto.
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19. člen
Upravljalec omrežja lahko zahtevo za izdajo soglasja za
priključitev zavrne, če bi zaradi zagotovitve normalne oskrbe
z električno energijo nastali nesorazmerno visoki stroški na
obstoječem omrežju, razen če uporabnik plača tudi povečane stroške na obstoječem omrežju.
20. člen
Imetnik soglasja mora v dveh letih izpolniti vse zahteve
iz izdanega soglasja za priključitev, ki so potrebne za priključitev, sicer soglasje preneha veljati, kar se v soglasju tudi
navede.
Če imetnik soglasja gradi nov objekt, za katerega je po
predpisih o graditvi objektov potrebno pridobiti gradbeno
dovoljenje, mora v roku iz prejšnjega odstavka vložiti vlogo
za gradbeno dovoljenje. Dokaz o vložitvi vloge za pridobitev
gradbenega dovoljenja mora imetnik soglasja posredovati
izdajatelju soglasja pred iztekom roka iz prvega odstavka
tega člena, sicer izdano soglasje za priključitev preneha
veljati.
Rok iz prejšnjega odstavka lahko upravljalec omrežja
na zahtevo uporabnika podaljša največ dvakrat, vendar vsakič največ za eno leto, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob
izteku soglasja predpisani za njegovo pridobitev. Zahtevo za
podaljšanje soglasja za priključitev mora uporabnik podati
najkasneje 30 dni pred potekom veljavnosti soglasja za priključitev, sicer mora pridobiti novo soglasje za priključitev.
21. člen
Če imetnik soglasja umre (fizična oseba) ali preneha
(pravna oseba), če gre za spremembo gradbenega dovoljenja iz razloga spremembe investitorja ali pravni promet z
objektom v času med izdajo soglasja in priključitvijo, se
soglasje za priključitev lahko prenese na pravnega naslednika, ki je pravna ali fizična oseba, ki dejavnost opravlja z istimi
objekti, napravami ali napeljavami.
Novi uporabnik mora najkasneje v osmih dneh po prejemu sodne odločbe ali sklenitve pogodbe o nastali spremembi iz prejšnjega odstavka o spremembi obvestiti upravljalca omrežja in o tem predložiti dokazila ter soglasje za
priključitev objekta, sicer mora zaprositi za novo soglasje za
priključitev
Prenos soglasja za priključitev na drugo lokacijo ni
mogoč, razen ko gre za nadomestno gradnjo na lokaciji v
okviru istega nizkonapetostnega ali srednje napetostnega
izvoda določene transformatorske postaje na distribucijskem
omrežju ali razdelilne transformatorske postaje na prenosnem omrežju.
IV. PRIKLJUČITEV
22. člen
Po dokončnosti soglasja za priključitev in pred priključitvijo skleneta imetnik soglasja in izvajalec prenosa oziroma
izvajalec distribucije pogodbo o priključitvi, s katero uredita
vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev.
Uporabnik mora izvajalcu prenosa oziroma izvajalcu
distribucije plačati ceno priključka, ki poleg neposrednih
stroškov v zvezi s priključkom, ki jih nosi ta izvajalec, obsega
tudi povprečne stroške priključevanja na omrežje, ki se upoštevajo pri določitvi cene za uporabo omrežij in jih določa
Agencija za energijo v skladu s Prilogo I, ki je sestavni del te
uredbe.
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Rok in način plačila cene priključka se uredi s pogodbo o priključitvi.
23. člen
Če tarifni odjemalec zahteva spremembo obračunske
moči ali odjemne skupine več kot enkrat v koledarskem letu,
plača za tako spremembo povprečne stroške priključevanja,
povečane za 20%.
24. člen
V pogodbi o priključitvi je potrebno urediti obveznost
uporabnika, da omogoči pooblaščenim osebam upravljalca
omrežja neoviran dostop do vseh delov zunanjega in notranjega priključka, do vseh delov inštalacije in do vseh naprav,
če obstaja sum povzročanja motenj, sum nepravilnega delovanja zaščitnih naprav ali nekontroliranega odjema električne energije.
V isti pogodbi je potrebno tudi urediti obveznost uporabnika, da omogoči izvajalcu prenosa ali izvajalcu distribucije
električne energije neoviran dostop na zemljišče, do delov
objekta in naprav na katerih se izvajajo dela (oporišče, kabel, kabelska omarica, ozemljitev in zaščita s prenapetostnimi odvodniki), kot tudi v prostore, v katerih je nameščena
transformacija in ter omogočiti izvedbo potrebnih del.
25. člen
Če v pogodbi o priključitvi ni drugače določeno, mora
uporabnik poleg notranjega priključka nositi tudi stroške:
– izvedbe priključka na omrežje,
– izvedbe lastne transformatorske postaje in nadzemne ali kabelske priključne vode na srednji in visoki napetosti,
– rekonstrukcije zunanjega priključka in
– izvedbe priključka za rezervno napajanje.
Notranji in zunanji priključek sta last lastnika objekta v
obsegu, v katerem ju je zgradil na svoje stroške.
26. člen
Priključitev elektroenergetskih objektov uporabnika na
elektroenergetsko omrežje izvajalca dejavnosti prenosa ali
distribucije lahko izvede le pooblaščeni predstavnik upravljalca omrežja.
Imetnik priključka mora najmanj osem dni pred začetkom del na spremembah ali rekonstrukciji priključka obvestiti o tem izvajalca dejavnosti prenosa ali distribucije. izvajalcu dejavnosti prenosa ali distribucije morata imetnik priključka in izvajalec del omogočiti nadzor nad deli na priključku.
27. člen
Po pridobitvi soglasja za priključitev mora uporabnik od
upravljalca omrežja pridobiti potrditev projektne rešitve za
priključitev na omrežje v okviru tipizacije omrežnih priključkov.
Projektno rešitev za priključitev na omrežje lahko izdela
izvajalec prenosa, izvajalec distribucije električne energije
ali usposobljena projektantska organizacija.
Tipizacijo omrežnih priključkov, ki so standardizirani,
zagotovi izvajalec prenosa ali izvajalec distribucije električne
energije.
28. člen
Po izdelanem priključku, izpolnitvi pogojev iz soglasja
za priključitev in sklenjeni pogodbi o priključitvi uporabnik
zaprosi upravljalca omrežja za priključitev. Če je za objekt po
predpisih o graditvi objektov potrebno gradbeno dovoljenje,
je dovoljeno priključiti objekt le, če je gradbeno dovoljenje
za ta objekt dokončno. Na podlagi zahteve za priključitev
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upravljalec omrežja naloži izvajalcu prenosa ali izvajalcu distribucije električne energije pregled priključka glede izpolnjevanja tehničnih ter drugih pogojev, določenih v soglasju
za priključitev in v Prilogi II, ki je sestavni del te uredbe.
Če priključek ob pregledu ne izpolnjuje tehničnih pogojev za priključitev, ali če gre za odstopanje od pogojev,
določenih v soglasju za priključitev, upravljalec omrežja pred
priključitvijo naloži uporabniku izvedbo dodatnih ukrepov, ki
jih mora utemeljiti.
Pregled izvedenih dodatnih ukrepov iz prejšnjega odstavka zaračuna upravljalec omrežja uporabniku po objavljenem ceniku na podlagi dejanskih stroškov.
Ko priključek izpolnjuje vse zahteve, predpisane v soglasju za priključitev, mora izvajalec prenosa ali izvajalec distribucije električne energije na zahtevo upravljalca omrežja uporabnika najkasneje v osmih dneh priključiti na omrežje.
29. člen
Skladnost naprav uporabnika s karakteristikami, določenih s pogodbo sklenjeno med uporabnikom in upravljalcem omrežja, preizkusi upravljalec omrežja pred priključitvijo uporabnika na omrežje.
Po priključitvi uporabnika na omrežje ima upravljalec
omrežja pravico kadarkoli preveriti skladnost naprav uporabnika ter skladnost velikosti in vrste obremenitve določenih
s pogodbo iz prejšnjega odstavka.
30. člen
Obvezni sestavni del zaprosila za priključitev naslednjih
elektroenergetskih objektov:
– brez proizvodnje ali prenosa električne energije s
priključno močjo nad 5 MW,
– za proizvodnjo električne energije
so obratovalna navodila. Vsebino obratovalnih navodil
določajo navodila o sistemskem obratovanju prenosnega
elektroenergetskega omrežja in distribucijskega omrežja za
električno energijo.
31. člen
Na uporabnikove elektroenergetske naprave ni dovoljeno brez soglasja upravljalca omrežja priključevati elektroenergetskih naprav drugih uporabnikov.
32. člen
Uporabnik lahko zahteva od upravljalca omrežja, da
njegov priključek odklopi od omrežja za določen čas, ki ni
daljši od treh let. Stroške ponovne priključitve na omrežje
plača uporabnik omrežja.
Uporabnik, ki je od upravljalca omrežja zahteval odklop, daljši od treh let in je bil na podlagi tega tudi odklopljen, mora pred ponovno priključitvijo na omrežje zaprositi
za novo soglasje za priključitev.
Ko uporabnik zahteva odklop od omrežja, ga je upravljalec omrežja dolžan opozoriti na določbo tega člena.
33. člen
Izvajalec prenosa ali izvajalec distribucije električne
energije in uporabnik se lahko v pogodbi o priključitvi dogovorijo z ustreznim poslom, da investitorjev zunanji priključek
kot tudi oprema merilnega mesta kot del notranjega priključka uporabnikovega objekta, postane last izvajalca, če so
priključek in naprave tehnično ustrezne.
34. člen
Izvajalec prenosa ali izvajalec distribucije električne
energije in uporabnik v pogodbi o priključitvi uredijo obvez-
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nost uporabnika, da dovoli priključevanje novih uporabnikov
na svoj zunanji priključek in pogoje, pod katerimi to dovoli
(povračilo dela cene priključka in podobno).
Če uporabnik ne dovoli priključevanja novih uporabnikov
na svoj zunanji priključek, se v pogodbi o priključitvi ne sme
dogovoriti, da zunanji priključek ostane v lasti uporabnika.
35. člen
Če zunanji priključek ne postane last izvajalca prenosa
ali izvajalca distribucije električne energije, mora uporabnik
pred priklopom na omrežje, z izvajalcem registriranim za
dejavnost s katero se izvaja vzdrževanje omrežij, skleniti
pogodbo, s katero se dogovorita o vzdrževanju zunanjega
priključka.
36. člen
Stroške vzdrževanja notranjega in zunanjega priključka
nosi lastnik priključka, če pogodba, sklenjena med uporabnikom in izvajalcem prenosa ali izvajalcem distribucije, ne
določa drugače.
37. člen
Imetnik priključka lahko priključek prenese na drugo
osebo le s pravnim poslom, s katerim prenese lastninsko
pravico na nepremičnini, na kateri je priključek.
Če imetnik priključka prenese na drugo osebo lastninsko pravico le glede dela nepremičnine, na kateri je priključek, se priključek deloma ali v celoti prenese na drugo
osebo le, če se tako dogovorita v pogodbi o prenosu lastninske pravice imetnik priključka in novi lastnik.
V. ZAŠČITA IN ZAŠČITNE NAPRAVE
38. člen
Zaščita elektroenergetskih objektov uporabnika in zaščita omrežja morata biti med seboj tehnično usklajeni. Tehnično usklajenost preverja upravljalec omrežja.
V soglasju za priključitev upravljalec omrežja določi
karakteristike in vrste zaščitnih naprav uporabnika ter njihovo nastavitev. Ob spremembah v omrežju mora uporabnik
upoštevati zahteve upravljalca omrežja glede nastavitve zaščitne opreme. Pri spremembah na svojih napravah in pri
posodobitvah zaščitne opreme mora uporabnik prav tako
upoštevati navodila upravljalca omrežja.
Uporabnik je dolžan vzdrževati in obnavljati zaščitne
naprave ves čas, ko je uporabnikov objekt priključen na
omrežje.
Uporabnikove zaščitne naprave morajo biti izvedene
tako, da se ob okvarah selektivno odklopi od omrežja samo
okvarjeni del in pri tem povzroči čim manj motenj v preostalem omrežju.
39. člen
Upravljalec omrežja je dolžan v soglasju za priključitev
določiti uporabniku podatke o jakosti pričakovanega toka
zemeljskega stika in toka kratkega stika na uporabnikovem
priključku.
Upravljalec omrežja je dolžan sporočiti uporabniku povečano jakost toka zemeljskega stika in povečano jakost
toka kratkega stika na uporabnikovem priključku, če te vrednosti presegajo vrednosti, za katere so zaščita in naprave
na priključku dimenzionirane. Uporabnik je dolžan svoje
naprave prilagoditi na spremenjene parametre obratovanja
omrežja na svoje stroške.
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40. člen
Upravljalec omrežja in uporabnik sporazumno izbirata
vrste prenapetostne zaščite na svojih elektroenergetskih objektih, zlasti glede usklajevanja nivoja izolacije. Če ne pride
do sporazuma, o tem dokončno odloči upravljalec.
41. člen
Zalivko z zaščitne naprave na prevzemno-predajnem
mestu električne energije sme odstraniti le za to pooblaščeni delavec izvajalca prenosa ali distribucije električne energije na zahtevo upravljalca omrežja.
42. člen
Zahteve za zaščitne naprave posameznih vrst uporabnikov so podrobneje določene v Prilogi III, ki je sestavni del
te uredbe.
VI. ODJEM ALI ODDAJA ENERGIJE
1. Splošne določbe
43. člen
Proizvajalec lahko oddaja električno energijo v omrežje, upravičeni odjemalec pa jo odjema iz omrežja le, če
imata sklenjeno pogodbo o dostopu do omrežja z upravljalcem omrežja in pogodbeno urejeno izravnavo odstopanj od
načrtovanega odjema oziroma dobave električne energije.
Pogodba o dostopu do omrežja se lahko sklene največ za
dogovorjen čas trajanja prodaje dogovorjen v pogodbi o
prodaji električne energije.
Tarifni odjemalec lahko odjema električno energijo iz
omrežja, če ima sklenjeno pogodbo o dobavi električne
energije za nedoločen ali določen čas z dobaviteljem tarifnim odjemalcem.
44. člen
Sistemski proizvajalci so tisti proizvajalci električne
energije, ki morajo na zahtevo upravljalca omrežja sodelovati pri zagotavljanju sistemskih storitev regulacija frekvence
(najmanj na nivoju primarne regulacije frekvence), kjer ponudijo svoje rezerve delovne moči in regulacijo napetosti in
so praviloma priključeni na 110, 220 ali 400 kV omrežje.
Pogoje za zagotavljanje teh sistemskih storitev določi
upravljalec omrežja v soglasju za priključitev v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili.
45. člen
Proizvajalci se lahko v okviru tehničnih možnosti v pogodbi o dostopu do omrežja dogovorijo z upravljalcem omrežja o zagotavljanju ostalih sistemskih storitev in sicer:
– pokrivanje odstopanj dejanskih izmenjav delovnih moči regulacijskega območja od načrtovanih vrednosti (na izravnalnem trgu),
– razbremenjevanje omrežja,
– zagotavljanje rezerv jalove moči za regulacijo napetosti omrežnih vozlišč,
– zagon agregata brez zunanjega napajanja.
46. člen
Odjemalci in nesistemski proizvajalci lahko sodelujejo
pri izvajanju sistemskih storitev, kot so:
– regulacija napetosti: uporabniki so dolžni poskrbeti
za kompenzacijo jalove energije. Pogoje kompenzacije določa upravljalec omrežja tako, da je na ustreznih napetostnih
nivojih ali prevzemno-predajnih mestih zagotovljena napetost v predpisanih mejah;
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– podfrekvenčno razbremenjevanje: upravljalec omrežja pri omejevanju večjih motenj ali podfrekvenčnem razbremenjevanju sistema odjemalce avtomatsko in selektivno odklaplja od omrežja;
– razbremenjevanje elektroenergetskega sistema v kriznem stanju, ko elektroenergetski sistem še deluje povezano
ob isti frekvenci, vendar je nujno zmanjšati odjem in upravljalec omrežja zato selektivno odklaplja odjemalce od omrežja,
da bi dosegel stabilizacijo obratovanja sistema.
2. Prekinitev odjema ali oddaje
47. člen
Uporabniku se lahko prekine odjem ali oddaja z odklopom ali drugim ustreznim ukrepom v skladu s predpisi.
48. člen
Upravljalec omrežja sme na predlog izvajalca prenosa
ali distribucije električne energije začasno prekiniti odjem ali
oddajo zaradi:
– rednega ali izrednega vzdrževanja,
– pregledov ali remontov,
– preizkusov ali kontrolnih meritev,
– širitve omrežja.
49. člen
Za načrtovano prekinitev odjema ali oddaje morata
upravljalec omrežja in izvajalec prenosa ali izvajalec distribucije električne energije izbrati čas, ki najmanj prizadene
uporabnika oziroma uporabnike.
Upravljalec omrežja mora v tem primeru o načrtovani
prekinitvi odjema ali oddaje pravočasno obvestiti uporabnika v pisni obliki, če gre za širši krog uporabnikov pa s
pomočjo sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
Če upravljalec o načrtovani prekinitvi odjema ali oddaje
ne obvesti uporabnikov, se taka prekinitev obravnava kot
nenačrtovana prekinitev odjema ali oddaje.
50. člen
Upravljalec omrežja lahko uporabniku po predhodnem
pisnem opozorilu prekine odjem ali oddajo, če ta v roku,
določenem v opozorilu, ne izpolni svoje obveznosti, v naslednjih primerih:
1. če uporabnik moti odjem drugim odjemalcem in
oddajo drugim proizvajalcem,
2. če uporabnik odreče ali onemogoči pooblaščenim
osebam upravljalca omrežja ali izvajalca prenosa ali distribucije električne energije dostop do vseh delov priključka, do
zaščitnih in merilnih naprav ter do energetskih naprav in
napeljav uporabnika, kadar obstaja sum, da te naprave ali
napeljave povzročajo motnje,
3. če uporabnik onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin, ali če odjema električno energijo brez zahtevanih ali dogovorjenih in predpisanih merilnih naprav ali
mimo njih,
4. če dobavitelj tarifnim odjemalcem to zahteva za svojega tarifnega odjemalca, ki ne plača dobavljene električne
energije v roku,
5. če uporabnik ne plača nadomestila za uporabo omrežja ali stroškov izravnave odstopanj v roku zapadlosti računa,
6. če uporabnik odjema ali oddaja električno energijo
brez pogodbe o dostopu ali pogodbe o odjemu,
7. če uporabnik ne zniža do dovoljene meje motenj, ki
jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci,
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8. če uporabnik brez soglasja upravljalca omrežja priključi na omrežje svoje elektroenergetske naprave ali napeljave, ali če omogoči preko svojih elektroenergetskih naprav
priključitev elektroenergetskih naprav drugih uporabnikov.
51. člen
Upravljalec omrežja uporabniku prekine odjem ali oddajo brez predhodnega opozorila:
1. če uporabnik z obratovanjem svojih elektroenergetskih objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje
ljudi ali ogroža premoženje.
2. če odjemalec ob pomanjkanju električne energije
ne upošteva posebnih ukrepov o omejevanju odjema električne energije iz omrežja.
52. člen
Upravljalec omrežja je dolžan uporabniku na njegove
stroške ponovno omogočiti odjem ali oddajo, ko prenehajo
vzroki prekinitve odjema ali oddaje po tej uredbi, najkasneje
v treh dneh po plačilu stroškov odklopa in ponovnega priklopa.
53. člen
Upravljalec omrežja, ki je uporabniku prekinil odjem ali
oddajo v nasprotju z določili Energetskega zakona in te
uredbe, mora v roku 24 ur na svoje stroške znova priključiti
uporabnikove elektroenergetske naprave in napeljave na
omrežje, računajoč od takrat, ko se ugotovi, da je bila prekinitev odjema ali oddaje izvedena v nasprotju z določili te
uredbe in Energetskega zakona.
3. Dostop do omrežja
54. člen
Dostop do omrežja lahko poteka le preko prevzemnopredajnega mesta med omrežjem in elektroenergetskimi napravami uporabnika. Upravičen odjemalec ali proizvajalec
uveljavlja dostop do omrežja z zahtevo upravljalcu omrežja
za dostop do omrežja. V zahtevi mora biti navedena količina
električne energije in konična moč odjema ali oddaje električne energije, ki jo bo uporabnik prejemal ali oddajal preko
posameznega prevzemno-predajnega mesta ter čas trajanja
pogodb o prodaji in nakupu električne energije.
Moč, ki se prenaša v okviru dostopa do omrežja, ne
sme presegati priključne moči na posameznem prevzemnopredajnem mestu, določeno v soglasju za priključitev.
55. člen
Upravljalec omrežja preveri izvedljivost prijavljenega dostopa v skladu s predpisi, ki se nanašajo na upravljalca
prenosnega omrežja, upravljalca distribucijskega omrežja in
organizatorja trga. Na podlagi teh podatkov upravljalec omrežja dostop dovoli ali zavrne.
56. člen
Dostop je dovoljen, če do izteka roka za dovolitev ali
zavrnitev dostopa, ki ga določa uredba, ki ureja sistemsko
obratovanje prenosnega sistema, uporabnik ni bil obveščen
o zavrnitvi.
Ko upravljalec omrežja potrdi dostop, je pogodba o
dostopu do omrežja veljavna za prenos energije v količinah
in diagramu iz prijave.
Če upravljalec na podlagi rezultatov preverjanja zavrne
dostop po določilih te uredbe, mora o tem pisno obvestiti
prijavitelja dostopa in v tem navesti razloge za zavrnitev.
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57. člen
Če upravičeni odjemalec ne prijavlja voznih redov v
okviru pogodbe o dostopu sam, mora ob zamenjavi dobavitelja ali zastopnika upravljalcu omrežja dostaviti novo pooblastilo.
58. člen
Upravičen odjemalec ali proizvajalec, priključen na
omrežje, pridobi pravico do dostopa do omrežja s sklenitvijo
pogodbe o dostopu do omrežja. Pogoj za sklenitev pogodbe o dostopu do omrežja je ena ali več pogodb o prodaji in
nakupu električne energije, od katerih mora vsaj ena urejati
odstopanja v skladu z določili Pravilnika o načinu obračunavanja odstopanj oddaje in odjema električne energije od
voznih redov (Uradni list RS št. 83/02). Pogodba o dostopu
mora biti sklenjena pravočasno glede na roke za prijavo, ki
jih določajo predpisi iz 54. člena te uredbe.
59. člen
Pogodbo o dostopu do omrežja lahko v imenu uporabnika sklene tudi trgovec, posrednik ali zastopnik po pooblastilu uporabnika. Pooblastilo uporabnika trgovcu ali zastopniku je potrebno predložiti upravljalcu omrežja pred ali
hkrati z zahtevo za dostop do omrežja.
60. člen
Upravljalec omrežja in uporabnik morata skleniti novo
pogodbo pravočasno glede na predpise, ki urejajo delovanje upravljalca prenosnega in upravljalca distribucijskega
omrežja.
Nesklenitev pogodbe se šteje kot zavrnitev dostopa po
88. členu Energetskega zakona.
V primeru nesklenitve nove pogodbe o dostopu se za
čas od prenehanja veljavnosti pogodbe do odločitve Agencije za energijo Republike Slovenije upoštevajo določila stare pogodbe o dostopu z izjemo spremembe cen iz cenika za
obračun nadomestila za uporabo omrežja v okviru tehničnih
omejitev v omrežju oziroma v skladu z mednarodnimi sporazumi in dogovori.
61. člen
Pogodba o dostopu do omrežja mora zlasti vsebovati:
– navedbo pogodbenih strank,
– količino električne energije in konično moč odjema
ali oddaje električne energije po vsaki pogodbi o dobavi
električne energije za vsako prevzemno-predajno mesto,
– šifro upravičenega odjemalca, proizvajalca, trgovca
ali zastopnika, pod katero prijavi prenos električne energije
za vsako prevzemno-predajno mesto,
– seznam prevzemno-predajnih mest z navedbo priključne moči,
– izjavo o kakovosti električne napetosti,
– obvezo upravičenega odjemalca ali proizvajalca, da
bo po odobritvi prenosa vse sklenjene bilateralne pogodbe
evidentiral pri organizatorju trga z električno energijo,
– opis načina zajemanja, prenosa in preverjanja merilnih in obračunskih podatkov,
– način obračunavanja nadomestila za uporabo omrežja, ki vključuje omrežnino, sistemske storitve in dodatke,
– način zagotavljanja in obračuna sistemskih storitev,
ki jih upravljalec omrežja kupi od upravičenega odjemalca ali
proizvajalca, razen če se obračun sistemskih storitev ne
določi s posebno pogodbo med uporabnikom in upravljalcem omrežja,
– opis razlogov, zaradi katerih sme upravljalec omrežja
zavrniti prijavo prenosa ali prekiniti dostop do omrežja,
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– obvezo upravljalca omrežja, da bo podatke, neposredno ali posredno pridobljene od upravičenega odjemalca ali proizvajalca, uporabljal le za namene, vezane na dostop do omrežja in jih ne bo posredoval tretjim strankam,
– način razreševanja sporov,
– način poročanja uporabnika o proizvodnji lastnih proizvodnih virov upravljalcu omrežja za potrebe obračuna in
elektroenergetskih inšpekcij,
– način poročanja kvalificiranega proizvajalca upravljalcu omrežja o svoji proizvodnji, lastni porabi in prodaji električne energije za potrebe obračuna in pristojnih inšpekcij,
– datum sklenitve in čas veljavnosti pogodbe,
– pogoji podaljšanja pogodbe in odpovedni rok.
62. člen
Poleg razlogov pogodbenega prava preneha pogodba
o dostopu veljati tudi v naslednjih primerih:
1. če uporabnik pisno obvesti upravljalca omrežja o
odstopu od pogodbe s sedem dnevnim odpovednim rokom;
2. če upravljalec omrežja odstopi od pogodbe iz razlogov, določenih v sistemskih obratovalnih navodili;
3. ob prenehanju veljavnosti pogodbe o prodaji in nakupu električne energije; če uporabnik z eno pogodbo o
dostopu uveljavlja dostop do omrežja za več pogodb o prodaji in nakupu električne energije je ob prenehanju veljavnosti ene pogodbe o prodaji in nakupu električne energije
potrebno spremembo upoštevati tudi v pogodbi o dostopu;
pogodba o dostopu v tem primeru ostaja veljavna v količinah
veljavnih pogodb o prodaji in nakupu električne energije;
4. ob spremembi imetnika priključka.
63. člen
Uporabnik je dolžan pisno sporočiti upravljalcu omrežja spremembo imena, naziva in prebivališča (sedeža) najkasneje v 8 dneh po nastali spremembi, kar se označi v obstoječi pogodbi o dostopu.
Če uporabnik ne upošteva določil iz prvega odstavka
tega člena, mu je upravljalec omrežja upravičen zaračunati
stroške, ki mu jih je uporabnik s takim ravnanjem povzročil.
4. Pogodba o dobavi tarifnim odjemalcem (dobavna
pogodba)
64. člen
Dobavne pogodbe s tarifnimi odjemalci se sklepajo
praviloma za nedoločen čas, razen če tarifni odjemalec ne
zahteva drugače ali če ima tarifni odjemalec soglasje za
priključitev za določen čas.
Dobavna pogodba se sklene največ za dobo veljavnosti soglasja za priključitev za določen čas.
Za eno prevzemno-predajno mesto se lahko za isto
obdobje sklene le eno dobavno pogodbo.
65. člen
Dobavna pogodba mora vsebovati:
– splošne podatke o pogodbenih strankah,
– prevzemno-predajno mesto in priključek z navedbo
priključne moči,
– odjemno skupino tarifnega odjemalca,
– izjavo o kakovosti električne napetosti,
– predviden letni odjem električne energije,
– opis načina zajemanja, prenosa in preverjanja merilnih in obračunskih podatkov,
– način obračunavanja odjema električne energije in
nadomestila za uporabo omrežja,
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– obvezo dobavitelja tarifnim odjemalcem, da bo podatke, neposredno ali posredno pridobljene od tarifnega
odjemalce, uporabljal le za namene, vezane na dobavo električne energije in dostop do omrežja in jih ne bo posredoval
tretjim strankam,
– način razreševanja sporov,
– datum sklenitve in rok veljavnosti pogodbe, če se
dobavna pogodba sklepa za določen čas.
66. člen
Poleg razlogov pogodbenega prava preneha dobavna
pogodba veljati tudi v naslednjih primerih:
1. če tarifni odjemalec pisno obvesti dobavitelja tarifnim odjemalcem o odstopu od pogodbe s 7 dnevnim odpovednim rokom, razen če ni v pogodbi določen drugačen
odpovedni rok,
2. če dobavitelj tarifnim odjemalcem odstopi od pogodbe v primerih, ki jih določajo veljavni predpisi,
3. ob spremembi imetnika priključka.
67. člen
Tarifni odjemalec je dolžan pisno sporočiti dobavitelju
tarifnim odjemalcem spremembo imena, naziva in prebivališča (sedeža) najkasneje v osmih dneh po nastali spremembi.
Dobavna pogodba za skupne prostore v večstanovanjski hiši ne preneha veljati ob zamenjavi upravnika večstanovanjske hiše, če se s tem strinjajo lastniki delov stavbe ter
novi upravnik. V tem primeru novi upravnik hiše izjavi, da se
z obstoječo pogodbo strinja in da upravljalcu omrežja na
voljo svoje podatke, ki jih upravljalec omrežja zahteva ob
sklenitvi dobavne pogodbe.
VII. MERILNE NAPRAVE
68. člen
Merilne naprave uporabnika morajo biti tehnološko usklajene z merilnim sistemom upravljalca omrežja, kar predpiše upravljalec omrežja v soglasju za priključitev.
Pri številu priključnih mest večjem od enega, se za
vsako priključno mesto uporabi lasten števec.
Merilne in števčne naprave morajo omogočati odbiranje vseh številčnih in merilnih vrednosti uporabniku in upravljalcu omrežja enako. Upravljalec omrežja mora zagotoviti
uporabnikom pogodbeno določen dostop do merilnih mest
in merilnih podatkov ter mu omogočiti odbiranje merilnih
naprav na tak način, da uporabnik pri tem ne more spreminjati merilnih podatkov.
69. člen
Upravljalec omrežja v soglasju za priključitev določi
vrsto, tip in razred točnosti merilnih in krmilnih naprav ter
mesto in način njihove namestitve.
70. člen
Stroške nakupa, namestitve, izredne zamenjave in popravila merilnih naprav, merilnih transformatorjev, stikalnih
ur in sprejemnikov mrežne tonske komande plača uporabnik.
Stroške zamenjave zaradi žigosanja in stroške žigosanja električnih števcev in pripadajoče merilne opreme plača
upravljalec omrežja.
71. člen
Če upravljalec distribucijskega omrežja, dobavitelj tarifnim odjemalcem ali tarifni odjemalec ugotovi, da stikalna
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ura ali sprejemnik mrežne tonske komande nepravilno deluje, jo je izvajalec distribucije električne energije dolžan na
zahtevo upravljalca omrežja dati v popravilo ali nadomestiti z
novo uro ali sprejemnikom mrežne tonske komande na stroške lastnika.
72. člen
Dostop do merilnih naprav, merilnih transformatorjev,
stikalnih ur, naprav za omejevanje toka, stikalne plošče in
drugih naprav pri upravičenem odjemalcu se določi v pogodbi o priključitvi.
Merilne naprave, ki jih vgrajujejo novi uporabniki, se
morajo vgraditi na vidno in od upravljalca omrežja pooblaščenim osebam stalno dostopno mesto.
73. člen
Merilne naprave, merilni transformatorji, stikalne ure,
naprave za omejevanje toka, stikalne plošče in druge naprave pri uporabniku, preko katerih se lahko vpliva na obračun
električne energije, morajo biti opremljene z zalivko upravljalca omrežja in zaklenjene s ključavnico upravljalca omrežja.
74. člen
Uporabnik odgovarja za poškodbe in izgubo merilnih in
krmilnih naprav, odstranitev zalivke in poškodb merilno-priključnih omaric, ki so sestavni del notranjega ali zunanjega
priključka, če je v njegovi lasti ali posesti.
Uporabnik je dolžan obvestiti upravljalca omrežja takoj,
ko ugotovi poškodbo ali izgubo merilnih ali krmilnih naprav,
odstranitev zalivke ali poškodb merilno-priključnih omaric,
nameščenih pri uporabniku.
75. člen
Upravljalec omrežja ima pravico preveriti ustreznost merilnih naprav pred njihovo uporabo in po potrebi opraviti
občasne tehnične kontrole teh naprav.
Uporabnik lahko zahteva od upravljalca omrežja kontrolni pregled obračunskih merilnih naprav, če sumi, da ne
registrirajo pravilno porabljene energije oziroma moči. Če
se pri kontrolnem pregledu ugotovi, da so imele obračunske
merilne naprave pri registriranju odjema električne energije
napake večje od tistih, kot bi jih po veljavnih predpisih smele
imeti, nosi upravljalec omrežja stroške za njihovo demontažo, pregled in umerjanje ter ponovno montiranje. Če se
ugotovi, da se gibljejo napake v dovoljenih mejah, nosi
stroške montaže, demontaže in kontrolnega pregleda uporabnik.
76. člen
Uporabniki prenosnega omrežja morajo imeti merilne
naprave za merjenje delovne in jalove energije ter delovne in
jalove moči.
Glavna merilna mesta pri odjemalcih na prenosnem
omrežju morajo biti izvedena na primarni strani transformatorjev, kontrolna merilna mesta pa na sekundarni strani transformatorjev 110/x kV ali v vodnih poljih, kjer pomeni x
napetost sekundarnih sponk transformatorja.
Glavna merilna mesta pri proizvajalcih na prenosnem
omrežju morajo biti izvedena na visokonapetostni strani energetskega transformatorja. Na vodih za oddajo električne
energije v prenosno omrežje morajo biti nameščene naprave za kontrolno merjenje delovne in jalove energije.
Na merilnih mestih proizvajalca mora biti vgrajen števec, ki omogoča odbiranje delovne in jalove energije v obeh
smereh.
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77. člen
Merilne naprave na prevzemno-predajnih mestih pri
uporabnikih s priključno močjo nad 41 kW morajo biti izvedene tako, da se zagotavlja:
– merjenje in registracijo 15-minutnih vrednosti delovne in jalove energije,
– lokalni prikaz obračunskih vrednosti in
– daljinski prenos podatkov do upravljalca omrežja.
Upravljalec distribucijskega omrežja pri odjemalcih do
vključno 41 kW zaradi njihovega majhnega odjema praviloma meri le električno energijo.
78. člen
Odjemalec, ki se na eni lokaciji in iz ene transformatorske postaje napaja preko več priključkov in ima več merilnih
mest ter želi urediti sumarno merjenje električne energije in
konične obremenitve, mora merilna mesta opremiti v skladu
s tehničnimi zahtevami, ki jih v soglasju za priključitev določi
upravljalec omrežja.
79. člen
Značilnosti merilnih naprav za posamezno vrsto uporabnikov podrobneje določa Priloga IV, ki je sestavni del te
uredbe.
VIII. MERJENJE DOBAVLJENE ELEKTRIČNE
ENERGIJE
1. Splošno
80. člen
Dobavljena in prevzeta električna energija (delovna in
jalova) ter delovna moč se merijo z ustreznimi merilnimi
napravami, ki morajo ustrezati zakonskim predpisom in pogojem iz soglasja za priključitev.
Upravljalec omrežja po uradni dolžnosti preveri ustreznost merilnih naprav pred njihovo uporabo in opravlja občasne tehnične kontrole teh naprav.
Merilne naprave morajo imeti pri priključitvi na omrežje
merilni žig, ki ni starejši od enega leta.
81. člen
Pri obračunavanju se obračunska delovna moč, prevzeta delovna energija in prekomerno prevzeta jalova energija zaokrožujejo na cela števila v kilovatih (kW), kilovatnih
urah (kWh) in kilovarskih urah (kvarh).
82. člen
Števčne stikalne ure za preklop tarif dvotarifnih števcev
električne energije, ki niso opremljene s sprejemnikom mrežne tonske komande, so stalno nastavljene po srednjeevropskem času in se ob prehodu med poletnim in zimskim časom ne prestavljajo.
Upravljalec omrežja mora ob prehodu med poletnim in
zimskim časom ustrezno krmiliti števčne stikalne ure za preklop tarif dvotarifnih števcev električne energije, ki so opremljene s sprejemnikom mrežne tonske komande.
83. člen
Če uporabnik zahteva dodatno odbiranje merilnih naprav, ali ima pri odbiranju stanj merilnih naprav višje zahteve,
kot jih za uporabnika predpisuje upravljalec omrežja, mu ima
upravljalec omrežja pravico zaračunati dodatne stroške odbiranja merilnih naprav po objavljenem ceniku, glede na
dejansko nastale stroške.
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84. člen
Če se ugotovi, da so zaradi okvar ali napak brez krivde
uporabnika merilne naprave nepravilno merile obračunske
količine, se na podlagi razpoložljivih podatkov sporazumno
določi izpadlo meritev za čas od zadnjega umerjanja merilne
naprave, vendar za največ 12 mesecev nazaj, do dneva
ugotovitve nepravilnosti. Pri tem je treba upoštevati vse okoliščine, v katerih je uporabnik porabljal električno energijo v
času, ko so merilne naprave nepravilno merile obračunske
količine.
V primeru nepravilne meritve moči, se ta določi posredno, na podlagi izmerjene električne energije in povprečnih
obratovalnih ur.
Pri uporabnikih z dvotarifnim merjenjem električne energije se odjem električne energije določi tako, kot jo je izmeril
števec, če merilni del števca deluje brezhibno.
85. člen
Če ne pride do sporazumne poprave obračunskih količi iz prejšnjega člena, se poprava izvede tako, da se vrednosti količin za razdobje, v katerem posamezne merilne naprave niso pravilno merile, določi na podlagi srednjih vrednosti
posameznih količin v zadnjem obračunskem obdobju pred
nastankom okvare in prvim obračunskim obdobjem po odpravi okvare.
2. Merjenje za tarifne odjemalce
86. člen
V dobavni pogodbi se uredi obveznost tarifnega odjemalca, da upravljalcu distribucijskega omrežja omogoči brezplačen in neoviran dostop do merilnih naprav zaradi odbiranja stanja električnega števca.
Če upravljalec distribucijskega omrežja ni mogel odbrati stanja števca električne energije, mu je tarifni odjemalec dolžan na podlagi obvestila upravljavca distribucijskega
omrežja javiti pravilen odbirek v skladu s to uredbo in v roku,
ki ga določi upravljalec distribucijskega omrežja.
Če tarifni odjemalec upravljalcu distribucijskega omrežja ni omogočil dostopa po prvem odstavku tega člena ali če
je dostavljal napačne odbirke po drugem odstavku tega
člena, lahko upravljalec distribucijskega omrežja zahteva
prestavitev merilnih naprav na dostopno mesto.
87. člen
Tarifni odjemalec lahko na svojo željo ali na zahtevo
upravljalca distribucijskega omrežja pisno sporoči upravljalcu omrežja odbirke električnih števcev vključno z datumom
odbirkov.
Upravljalec distribucijskega omrežja lahko sporočene
odbirke preveri.
88. člen
Tarifnim odjemalcem, ki imajo letno, večmesečno ali
mesečno obračunsko obdobje, upravljalec distribucijskega
omrežja ob spremembi cene električne energije, ki ne sovpada z zaključkom obračunskega obdobja, ne odbira električnih števcev.
89. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja izračuna tarifnim
odjemalcem dobavljeno električno energijo z linearno interpolacijo v sorazmerju s številom dni veljavnosti posameznih
tarifnih postavk med dvema odbirkoma na začetku in koncu
obračunskega obdobja ali na podlagi sporočenih odbirkov,

Uradni list Republike Slovenije
v petih delovnih dneh od dneva objave poziva za sporočilo
odbirka v sredstvih javnega obveščanja.
3. Merjenje za upravičene odjemalce
90. člen
Upravičeni odjemalec je dolžan upravljalcu omrežja
omogočiti brezplačen in neoviran dostop do merilnih naprav. Odbirke merilnih naprav upravljalec omrežja posreduje
prodajalcu, s katerim ima upravičeni odjemalec sklenjeno
pogodbo o prodaji in nakupu električne energije in upravičenemu odjemalcu, če to zahteva ali če tako določa pogodba
o dostopu do omrežja.
Upravičen odjemalec in njegov prodajalec se lahko v
pogodbi o dobavi električne energije dogovorita, da ima
pravico do preverjanja odbirkov merilnih naprav tudi prodajalec.
91. člen
Odbiranje merilnih naprav upravičenega odjemalca z
merilnimi napravami za registracijo 15 minutnega odjema, ki
ima daljinsko odbiranje, poteka periodično (sproti, dnevno,
tedensko, mesečno) in se registrira pri upravljalcu omrežja.
Upravičenemu odjemalcu brez merilne naprave za merjenje in registracijo 15 minutnega odjema upravljalec omrežja odbira števce mesečno v prvih petih delovnih dneh posameznega meseca.
92. člen
Če upravičeni odjemalec sodeluje na trgu sistemskih
storitev, mora upravljalec omrežja zagotoviti odbiranje parametrov teh storitev.
V zagotavljanju sistemskih storitev sodelujejo le upravičeni odjemalci, ki so opremljeni z merilnimi napravami skladno s 77. členom te uredbe.
93. člen
Ob zamenjavi prodajalca električne energije mora
upravljalec omrežja odbrati stanje vseh merilnih naprav upravičenega odjemalca. Te odbirke upravljalec omrežja posreduje tako staremu kot tudi novemu prodajalcu.
Stari in novi prodajalec imata pravico primerjati odbrano in dejansko stanje merilnih naprav.
Podrobnejše postopke ob zamenjavi prodajalca ureja
pogodba o prodaji in nakupu električne energije med upravičenim odjemalcem in njegovim prodajalcem.
4. Predplačilni števci električne energije
94. člen
Prodajalec in dobavitelj tarifnim odjemalcem svojim
odjemalcem lahko omogočita obračun električne energije
po predplačilnih števcih.
Stroške nabave števca in njegove namestitve nosi tisti,
ki je to zahteval. Namestitev predplačilnega števca izvede
izvajalec distribucije električne energije.
95. člen
Prodajalec in dobavitelj tarifnim odjemalcem morata
zagotoviti hitro in nemoteno polnjenje predplačilnega števca
svojim odjemalcem.
Prodajalec, dobavitelj tarifnim odjemalcem in upravljalec omrežja niso odgovorni za prekinitev dobave, do katere
pride zaradi izpraznjenega predplačilnega števca.
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IX. OBRAČUN IN NAČIN ZARAČUNAVANJA IN
PLAČEVANJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
96. člen
Za tarifne odjemalce se električna energija obračunava
po tarifnemu sistemu za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema Slovenije in veljavnih tarifnih postavkah. Tarifnim odjemalcem se na istem računu obračuna
tudi nadomestilo za uporabo omrežja po predpisih o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za
določitev stroškov.
V računu morata biti ločeno prikazana najmanj znesek
za porabljeno električno energijo in nadomestilo za uporabo
omrežja.
97. člen
Dobavitelj tarifnim odjemalcem električne energije določi tarifnim odjemalcem obračunsko obdobje in število obrokov za plačevanje električne energije.
Če tarifni odjemalec sporoči svoj odbirek, mu dobavitelj tarifnim odjemalcem s sporočenim odbirkom zaključi
obračunsko obdobje.
98. člen
Za novega tarifnega odjemalca določi dobavitelj tarifnim odjemalcem na podlagi podatkov odjemalca pričakovani povprečni mesečni odjem, kar je podlaga za izračun
višine obroka.
Višino obroka določi dobavitelj tarifnim odjemalcem na
podlagi povprečnega mesečnega odjema tarifnega odjemalca iz ustreznega preteklega obdobja in obračunske moči.
99. člen
Če se med obračunskim obdobjem spremeni cena
električne energije, dobavitelj tarifnim odjemalcem to upošteva v obrokih do konca obračunskega obdobja.
Če se tarifnemu odjemalcu med obračunskim obdobjem bistveno spremenijo okoliščine, ki vplivajo na količino
odjema električne energije, lahko od dobavitelja tarifnim
odjemalcem zahteva spremembo višine obrokov, kar mora
dobavitelj tarifnim odjemalcem upoštevati.
100. člen
Tarifni odjemalec mora plačati račun v roku 15 dni od
datuma izstavitve računa.
Če tarifni odjemalec ne plača zapadlega obračuna v
roku, mu dobavitelj tarifnim odjemalcem zaračuna stroške
opomina, morebitne zakonite zamudne obresti za zapadli
znesek obračuna in stroške izterjave.
Stroški opomina in zamudne obresti se izkažejo in zaračunavajo na prvem naslednjem računu za električno energijo.
101. člen
Tarifni odjemalec poda dobavitelju tarifnim odjemalcem pripombe ali ugovor na prejeti račun ali obračun za
porabljeno električno energijo najpozneje v osmih dneh po
prejemu računa ali obračuna.
Dobavitelj tarifnim odjemalcem je dolžan odgovoriti tarifnemu odjemalcu v osmih dneh po prejemu pripomb ali
ugovora.
Pripombe ali ugovor na prejeti račun ali obračun ne
zadržijo plačila za nesporni del računa ali obračuna.
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102. člen
Če upravljalec distribucijskega omrežja ali dobavitelj
tarifnim odjemalcem pri kontrolnem pregledu ali pri obračunu ugotovi, da so pisno sporočeni podatki tarifnega odjemalca netočni ali nepopolni, jih dobavitelj tarifnim odjemalcem pri obračunu ne upošteva, dobavljeno električno energijo pa obračuna v sorazmerju s številom dni med dvema
odbirkoma po posameznih tarifnih postavkah.
103. člen
Tarifni odjemalec, ki preneha uporabljati priključek, je
dolžan o tem najkasneje v osmih dneh obvestiti upravljalca
distribucijskega omrežja.
Upravljalec distribucijskega omrežja je dolžan odbrati
števec najkasneje v treh dneh od prejema obvestila o začetku uporabe ali prenehanju uporabe priključka tarifnega odjemalca.
Tarifni odjemalec, ki preneha uporabljati priključek, je
dolžan plačati vso porabljeno energijo do tega odbirka, kar
je pogoj za veljavno odjavo. Pogoj za prijavo novega tarifnega odjemalca je veljavna odjava prejšnjega tarifnega odjemalca. Tarifni odjemalec, ki se vseli, plača vso porabljeno
električno energijo od zadnjega odbirka na merilni napravi
tarifnega odjemalca, ki se je izselil.
104. člen
Uporabnik poda upravljalcu omrežja pripombe ali ugovor na prejeti račun za dostop do omrežja omrežja najpozneje v osmih dneh po prejemu računa.
Upravljalec omrežja je dolžan odgovoriti uporabniku v
osmih dneh po prejemu pripomb ali ugovora.
Pripombe ali ugovor na prejeti račun ne zadržijo plačila
za nesporni del računa.
105. člen
Če pravna ali fizična oseba odjema električno energijo
brez zahtevanih ali dogovorjenih merilnih naprav, ali mimo
njih, ali če onemogoča pravilno registriranje obračunskih
količin, je upravljalec omrežja upravičen zahtevati in pravna
ali fizična oseba dolžna plačati:
1. ocenjeni odjem električne energije in moči,
2. stroške odklopa in ponovnega priklopa ter stroške v
zvezi z ugotavljanjem neupravičenega odjema.
Če ni mogoče ugotoviti, kdaj se je začel neupravičeni
odjem električne energije, mora odjemalec plačati neupravičeni odjem za obdobje 12. mesecev pred dnem ugotovitve
neupravičenega odjema.
106. člen
Če v konkretnih primerih ni mogoče zanesljivo ugotoviti
drugih podatkov, se ocenitev neupravičenega odjema električne energije izvede na način, določen v Prilogi V, ki je
sestavni del te uredbe.
Pri končnem obračunu vrednosti posameznih obračunskih količin za neupravičen odjem električne energije se od
vrednosti, določene po tem členu odštejejo že obračunane
vrednosti.
107. člen
O morebitni kompenzaciji jalove moči preko faktorja
moči 0,95 induktivno in o plačilu zanjo, se lahko uporabnik
pogodbeno dogovori z upravljalcem omrežja v odvisnosti od
lokalnih razmer v sistemu.
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X. ODŠKODNINE

108. člen
Upravljalec omrežja ima pravico do povračila škode od
uporabnika, če je škoda nastala zaradi ravnanj uporabnika,
na podlagi katerih mu je prekinil ali ustavil odjem ali oddajo
električne energije po tej uredbi.
109. člen
Uporabnik ima pravico do odškodnine, če mu je upravljalec omrežja neutemeljeno prekinil ali ustavil odjem ali oddajo električne energije ali če traja prekinitev odjema neupravičeno dolgo.
Uporabnik je upravičen do odškodnine tudi, če kakovost električne napetosti ne ustreza veljavnim standardom
ali pogodbeno dogovorjeni vrednosti.
110. člen
Uporabnik, ki ima pri rabi električne energije škodo
zaradi motenj, ki jih povzroča drugi uporabnik – povzročitelj
motenj, ima pravico zahtevati od upravljalca omrežja odškodnino, upravljalec omrežja pa jo ima pravico zahtevati od
povzročitelja motenj, če je le-ta za to odškodninsko odgovoren.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
111. člen
Postopki za pridobitev soglasij za priključitev, ki so bili
začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po dosedanjih
predpisih.
112. člen
Določila 7. člena te uredbe, ki se nanašajo na največje
dovoljeno skupno trajanje prekinitev dobave ali odjema električne energije v urah in minutah glede na posamezno vrsto
električnega omrežja, se začnejo uporabljati 1. januarja
2008. Do takrat veljajo naslednje vrednosti skupnih vsot
vseh načrtovanih prekinitev dobave in odjema v enem letu
na enem prevzemno-predajnem mestu:
od uveljavitve te uredbe do 31. decembra 2005
Omrežje Skupno trajanje kratkotrajnih
prekinitev krajših od treh minut
v letu v minutah

Skupno trajanje dolgotrajnih prekinitev
daljših od treh minut v letu v urah

VN
SN
NN

8
16
32

10
100
120

Omrežje Skupno trajanje kratkotrajnih
prekinitev krajših od treh minut
v letu v minutah

Skupno trajanje dolgotrajnih prekinitev
daljših od treh minut v letu v urah

VN
SN
NN

2
12
32

4
34
40

od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2007
Omrežje Skupno trajanje kratkotrajnih
prekinitev krajših od treh minut
v letu v minutah

Skupno trajanje dolgotrajnih prekinitev
daljših od treh minut v letu v urah

VN
SN
NN

6
12
24

8
75
90
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Omrežje Skupno trajanje kratkotrajnih
prekinitev krajših od treh minut
v letu v minutah

Skupno trajanje dolgotrajnih prekinitev
daljših od treh minut v letu v urah

VN
SN
NN

2
9
24

3
25
30

113. člen
Upravljalec omrežja je dolžan do 1. januarja 2008 vzpostaviti sistem za zajemanje in shranjevanje podatkov o prekinitvah dobave in odjema električne energije v skladu z določili te uredbe.
114. člen
Obstoječi uporabniki s priključno močjo nad 41 kW
morajo vgraditi ustrezno merilno opremo po določilih te
uredbe do 31. decembra 2008.
115. člen
V treh mesecih od uveljavitve te uredbe morata upravljalec prenosnega omrežja in upravljalec distribucijskega
omrežja pripraviti s to uredbo usklajeno navodilo o sistemskem obratovanju prenosnega elektroenergetskega omrežja (Uradni list RS, št. 46/02) in navodilo o sistemskem
obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo
(Uradni list RS, št. 15/02).
116. člen
Agencija za energijo določi povprečne stroške priključevanja in faktorje iz priloge I te uredbe v enem mesecu od
uveljavitve te uredbe.
117. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije (Uradni list SRS, št. 27/85, 5/88, 23/88, 15/89 in
Uradni list RS, št. 26/90, 47/90, 16/91 in 3/92),
– pogoji za izdajanje elektroenergetskih soglasij za priključitev na elektroenergetski sistem (Uradni list SRS, št.
29/86 in 15/89),
– merila in kriteriji o povračilih za nove priključitve in za
povečanje obstoječih priključnih moči uporabnikov na nizki
napetosti 0,4 kV in napetosti 1-35 kV, (Uradni list SRS, št.
2/82, 1/83, 1/84, 27/85, 1/86, 50/86, 45/87 in 3/88),
– kriteriji o združevanju sredstev uporabnikov električne energije na 110 kV za povečanje priključne moči (Uradni
list SRS, št. 15/87, 45/87 in 3/88),
– sklep Vlade Republike Slovenije št. 330-01/935/4-8 (Uradni list RS, št. 32/95),
uporabljajo pa se do 1. marca 2003.
118. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. marca 2003.
Št. 312-38/2002-1
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

Št.

PRILOGA I: Povprečni stroški priključevanja na omrežje
a) vrste odjema
Višina povprečnih stroškov priključevanja na omrežje je
odvisna od odjemne skupine v katero spada odjemalec in
od priključne moči. Odjemne skupine so:
– skupina odjema na nizki napetosti
– skupina odjema na srednji napetosti in
– skupina odjema na visoki napetosti
Skupina odjema na nizki napetosti se deli na podskupini:
– gospodinjski odjem z največjo priključno močjo 8kW
za enofazni priključek in 17kW za trifazni priključek in na
– ostali odjem
b) višina povprečnih stroškov
Višina povprečnih stroškov je enaka za nove uporabnike omrežja in za povečanje priključnih moči obstoječih uporabnikov izražen v SIT na naročen kW.
Povprečne stroške in korekcijske faktorje po skupinah
odjemalcev določa Agencija za energijo skladno s spodnjo
tabelo.
Skupina odjemalcev

Faktor-določi Agencija
za energijo RS

Gospodinjski odjem 0,4 kV
Ostali odjem na nizki napetosti 0,4 kV do 1kV
Odjem na srednji napetosti 1 kV do 35 kV
Odjem na visoki napetosti nad 35 kV
Naročena moč pri gospodinjskem odjemu je enaka
obračunani moči
Za nove odjemalce na nizki napetosti se upošteva najnižja naročena moč 6kW za enofazni priključek in 13 kW za
trifazni priključek. V izjemnih primerih upravljalec omrežja na
zahtevo uporabnika lahko upošteva nižjo moč, vendar ne
manj kot 3kW za enofazni priključek in 11kW za trifazni
priključek.
c) povečanje priključne moči
Če uporabnik želi povečati priključno moč obstoječega
priključka, spremeniti priključek iz enofaznega v trifaznega,
spremeniti priključek iz skupine gospodinjski odjem v skupino ostali odjem, spremeniti priključek iz skupine ostali odjem
na srednji napetosti v skupino ostali odjem na nizki napetosti
se povprečni stroški priključevanja na omrežje izračunajo
kot razlika med povprečnimi stroški za novo moč in med
povprečnimi stroški za predhodno moč.

PRILOGA II: Konstrukcijske zahteve za priključke
Visoko in srednjenapetostni zunanji priključek morata
biti izvedena kot kabelski priključek, posebno v urbanih
naseljih in sicer kot:
– kabelski zunanji priključek, ki obsega kabelski vod
od omrežja do kabelske glave v uporabnikovem elektroenergetskem objektu, vključno s kabelsko glavo;
– kabelski zunanji priključek v zazankanem omrežju z
možnostjo dvostranskega napajanja, ki obsega kabelski vod
od omrežja do kabelskih glav v uporabnikovem elektroenergetskem omrežju, vključno s kabelskima glavama.
Če ni možnosti za izvedbo kabelskega priključka, se
mora visoko in srednenapetostni zunanji priključek izvesti
kot nadzemni zunanji priključek, ki obsega nadzemni vod do
elementov na uporabnikovem elektroenergetskem objektu,
vključno z izolatorji.
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Srednjenapetostni zunanji priključek se lahko izvede
tudi kot skupinski zunanji priključek, ki napaja dve ali več
transformatorskih postaj ali eno transformatorsko postajo, ki
napaja dva ali več odjemalcev. Upravljalec omrežja odloča, v
katerih primerih se lahko srednjenapetostni zunanji priključek izvede kot skupinski priključek.
V sestav zunanjega priključka spadajo tudi pragovni
ločilnik in pragovni odklopni ločilnik, prenapetostni odvodniki, zaščitne naprave in ozemljitveni sistem, naprave za omejevanje toka odcepov, prenapetostni odvodniki in ozemljitve.
Nizkonapetostni zunanji priključek se praviloma izvede
kot kabelski priključek, ki obsega kabelski vod od omrežja
do kabelske glave ali do končnika v merilno priključni omarici, vključno s kabelsko glavo ali končnikom.
Nizkonapetostni zunanji priključek se lahko izvede kot
skupinski zunanji priključek, ki napaja več posameznih priključkov.
Strešni nosilci, zidni nosilci, kabelske omarice in konzole, ki služijo tudi omrežju, so sestavni del omrežja ali pa
skupinskega priključka.
Če ni možnosti za izvedbo kabelskega priključka, se ga
izvede kot nadzemni priključek s samonosilnim kabelskim
snopom (SKS), ki obsega SKS od omrežja do obešališča na
uporabnikovem objektu (stavbi).
Strešni nosilci, zidni nosilci, kabelske omarice in konzole, ki služijo tudi omrežju, so sestavni del omrežja ali pa
skupinskega priključka.
Priključna mesta, napeljave in naprave uporabnikov se
morajo zgraditi in izpolnjevati predpisane standarde, predpise in tehnične normative ali druge pogoje, s katerimi se
zagotavlja njihovo nemoteno delovanje ter varnost ljudi in
premoženja.
Naprave proizvajalcev morajo biti usposobljene za obratovanje z omrežjem.
Naprave uporabnikov morajo biti projektirane, zgrajene, vzdrževane in morajo obratovati tako, da so njihovi povratni vplivi skladni z zahtevami te priloge.
Za priključitev posamezne vrste uporabnikov in njihovih
naprav morajo biti izpolnjeni naslednji tehnični pogoji in
sicer:
– priključek elektrarne mora biti izveden tako, da pri
obratovanju z maksimalno močjo in s faktorjem moči 0,95
padec napetosti med elektrarno in transformatorsko postajo
ne presega 3% nazivne napetosti;
– naprave proizvajalcev z nazivno močjo do 36 kVA
morajo biti izvedene tako, so praviloma priključene na nizkonapetostno omrežje;
– naprave proizvajalcev z nazivno močjo med 36 kVA
in 250 kVA se lahko izvedejo tako, da so priključene bodisi
na nizkonapetostno bodisi na srednjenapetostno omrežje,
glede na izvedljivost in smotrnost priključitve na posamezni
napetostni nivo;
– naprave proizvajalcev z nazivno močjo od 125 kVA
do 10 MVA se izvedejo tako, da so praviloma priključene na
srednjenapetostno omrežje;
– naprave proizvajalcev z nazivno močjo večjo od 10
MVA se izvedejo tako, da so praviloma priključene na visokonapetostno omrežje.
Priključno mesto med proizvajalcem in prenosnim
omrežjem mora biti praviloma izvedeno na 400 kV, 220 kV
ali 110 kV nivoju na visokonapetostni strani energetskega
transformatorja. Pri odjemalcih mora biti priključno mesto
izvedeno praviloma na napetostnem nivoju 110 kV v RTP-jih
110/x kV na visokonapetostnem transformatorskem ločilniku, kjer simbol x označuje nazivno napetost sekundarne
strani transformatorja.
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PRILOGA III: Posebne zahteve za zaščito

a) Zahteve za zaščito naprav uporabnikov
Upravljalec omrežja v soglasju za priključitev določi
uporabniku vrsto zaščitnih naprav upoštevaje:
– ustroj in obratovalne pogoje omrežja,
– pogoje na stičnem mestu z omrežjem.
Zaščitne naprave uporabnikov morajo pravilno delovati
pri vseh napetostih, tokovih in frekvencah, ki se lahko pojavijo na stičnem mestu.
Upravljalec omrežja v soglasju za priključitev določi
pogoje na stičnih mestih omrežja in uporabnikovega omrežja skladno z določili predpisov, ki urejajo sistemsko obratovanje prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega
omrežja. Upravljalec omrežja v soglasju za priključitev določil tehnične karakteristike in časovne nastavitve glavne in
rezervne zaščite, ki ustrezajo specifičnim pogojem, upoštevajo prakso glede uskladitve z uporabniki in možnost napačnega delovanja zaščitnih in stikalnih naprav.
Vrednost kratkostičnih tokov poda upravljalec omrežja
na podlagi izračuna kratkega stika na zbiralkah, pri čemer
upošteva načrtovani razvoj prenosnega ali distribucijskega
omrežja.
Za uporabnike s posebnimi zahtevami po kakovosti
električne napetosti ali za uporabnike, katerih naprave motijo druge odjemalce v omrežju, lahko upravljalec omrežja v
soglasju za priključitev predlaga zahtevnejše rešitve zaščite.
b) Posebne zahteve za zaščito naprav proizvajalcev
Električna zaščita proizvodnih enot mora vedno delovati neodvisno od drugih sistemov vodenja, tudi če imajo ti
sistemi zaščitno vlogo in mora pri nedovoljenih obratovalnih
stanjih, ki so posledica napačnega delovanja regulatorja,
npr. pri podvzbujenosti, odklopiti proizvodno enoto od omrežja. To naj velja predvsem pri naključnih okvarah, kot so
zemeljski stiki in kratki stiki.
Na stičnih mestih prenosnega omrežja in proizvodnih
enot je potrebna vgradnja naprav za sinhronizacijo in paralelno stikanje ter naprav za kontrolo sinhronizma pri 3-polnem APV.
Način ozemljevanja zvezdišča energetskega transformatorja predpiše upravljalec prenosnega omrežja v soglasju
za priključitev glede na potrebe v EES.
Pri določitvi zaščitne sheme je treba upoštevati naslednje:
– zunanje kratke stike,
– nesimetrijo obremenitev,
– statorsko in rotorsko preobremenitev,
– podvzbujanje,
– prenizko ali previsoko frekvenco,
– asinhronsko delovanje,
– torzijske obremenitve,
– motorsko delovanje,
– ukrepe pri napačnem delovanju odklopnika,
– rezervno zaščito,
– časovno koordinacijo zaščit.
c) Posebne zahteve za zaščito naprav malih hidroelektrarn
Upravlalec omrežja v soglasju za priključitev določi, da
morajo biti na ločilnem mestu praviloma vgrajene naslednje
zaščite generatorjev:
– Prenapetostna zaščita z meritvijo treh medfaznih napetosti in s časovno zakasnitvijo:
• obseg nastavitve delovanja: 100% – 120% Un,
• obseg časovne zakasnitve: 0 – 6 s;
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– Podnapetostna zaščita z meritvijo treh medfaznih napetosti in s časovno zakasnitvijo:
• obseg nastavitve delovanja: 70% – 100% Un,
• obseg časovne zakasnitve: 0 – 6 s;
– Nadfrekvenčna zaščita s časovno zakasnitvijo:
• obseg nastavitve delovanja: 50 Hz – 52 Hz,
• obseg časovne zakasnitve: 0 – 6 s;
– Podfrekvenčna zaščita s časovno zakasnitvijo:
• obseg nastavitve delovanja: 48 Hz – 50 Hz,
• obseg časovne zakasnitve: 0 – 6 s;
– Zaščita pred motorskim obratovanjem glede na zahteve pogonskega stroja;
–
– Zaščita pred pobegom pri hidroagregatih.
Male hidroelektrarne, ki so vključene v srednjenapetostno omrežje preko lastne transformacije in so predvidene
za oddajo energije v omrežje, morajo imeti na stičnem mestu vgrajeno zemeljskostično zaščito.
Zemeljskostična zaščita se lahko opusti, če je minimalna moč odjema na SN vodu, na katerega je elektrarna
priključena, vsaj štirikrat večja od instalirane moči elektrarne.
Vse zaščite morajo biti izvedene tako, da delujejo na
izklop generatorskega odklopnika, ali na odklopnik bloka pri
blokovnem stiku generatorja in transformatorja.
Pri elektrarnah, ki se ob izpadu omrežne napetosti
avtomatsko vklopijo na otočno napajanje dela internega
omrežja, morajo biti na ločilnem mestu vgrajena nadtokovna
zaščita, kratkostična zaščita in po potrebi tudi zaščita pred
povratno energijo.
Za energetski transformator v sklopu male hidroelektrarne morajo biti predvidene vsaj naslednje zaščite:
– zaščita, ki deluje ob notranjih okvarah,
– zaščita pri preobremenitvi,
– zaščita pri prenapetosti iz omrežne strani.
Vse zaščite, ki odkrivajo notranje okvare, morajo biti
izvedene tako, da delujejo na izklop transformatorja na
omrežni strani in na generatorski strani.
Za elektrarne z instalirano močjo od 18 do 36 kVA in
predvideno oddajo električne energije v omrežje upravljalec
omrežja v določenih primerih ne zahteva pod- in nadfrekvenčne zaščite, kar mora biti navedeno tudi v soglasju za priključitev. Za elektrarne do moči 18 kVA upravljalec omrežja ne
zahteva pod- in nadfrekvenčne zaščite.
d) Posebne zahteve za zaščito naprav odjemalcev
Lastnik naprav na napetostnem nivoju 110 kV je pri
izpadu napetosti dolžan zagotoviti, da podnapetostna zaščita izklopi odklopnik transformatorja na primarni strani. Izjema je transformator z izvedenim ozemljenim zvezdiščem, pri
katerem mora podnapetostna zaščita izklopiti odklopnike na
straneh nižjih napetosti.
Za zaščito visokonapetostnih vodov je predvidena sodobna distančna zaščita z možnostjo digitalnega procesiranja in prenosa podatkov pri okvarah in drugih motnjah v
center za nadzor zaščite upravljalca omrežja.
Distančna zaščita mora imeti vsaj tri distančne stopnje
in četrto stopnjo kot vzbujalno, z možnostjo izbire različnih
tipov karakteristik.

PRILOGA IV: Tehnične zahteve za merilne naprave uporabnikov distribucijskega omrežja
Števci električne energije, morajo biti pred namestitvijo
overjeni s strani MIRS (Urad za meroslovje in plemenite
kovine), ob priključitvi pa overitvena oznaka ne sme biti
starejša od enega leta.
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Stikalne ure, števčne stikalne ure s stikalom maksimuma in merilni transformatorji morajo imeti pred vgradnjo na
merilno mesto veljavno odobritev tipa merila, izdanega s
strani MIRS. Namesto stikalnih ur se lahko uporabljajo MTK
sprejemniki, dodatne naprave ali elektronski števci, ki imajo
vgrajene stikalne ure s tarifnim programom.
Oprema merilnega mesta
Oprema merilnega mesta zajema:
a) merilni del:
– števce električne energije,
– naprave za registracijo obračunskih količin,
– merilne transformatorje,
– vrstne sponke,
– merilne in pomožne vode;
b) varovalni del:
– obračunske (glavne) naprave za omejevanje toka,
– varovalni elementi, ki ščitijo merilno in ostalo opremo
pred preobremenitvami,
– nastavljiva naprava za omejevanje toka;
c) krmilni del:
– stikalna ura,
– MTK sprejemnik,
– vgrajena ura v elektronskem števcu ali napravi za
registracijo obračunskih količin;
d) komunikacijski del:
– elektroenergetski vodi – PLC, DLC,
– klicna ali najeta linija,
– optična vlakna,
– CATV vodi,
– GSM omrežje,
– radijske zveze,
– računalniška omrežja,
– modemi,
– vmesniki;
e) zaščitni del:
– prenapetostna zaščita merilnih naprav,
– prenapetostna zaščita TK linije;
f) ostalo:
– pomožni releji,
– napajalniki,
– transformatorji (za napajanje ali zaščito),
– indikatorji.
Števci električne energije
Števec električne energije za direktno priključitev na
nizki napetosti se izbere tako, da njegov maksimalni tok
ustreza trajnemu bremenskemu toku, ki teče preko merilnega mesta. Če tok presega 100 A, se meri električna energija
preko tokovnih transformatorjev s števcem električne energije za polindirektno priključitev.
Števci električne energije morajo biti opremljeni z dajalnikom impulzov.
Indukcijski števci električne energije za polindirektno in
indirektno priključitev morajo imeti vgrajen sekundarni številčnik.
Na merilnih mestih, kjer obstaja možnost dvosmernega
pretoka električne energije, morajo imeti indukcijski števci
vgrajeno povratno zaporo. Elektronski števci morajo imeti
označeno smer pretoka energije na prikazovalniku, ali je
potrebno izbrati tak tip števca, ki ločeno registrira prejeto in
oddano električno energijo, kar je mogoče sproti odbrati
tudi na prikazovalniku.
Krmilne naprave
Z izhodnim kontaktom krmilne naprave, na katerega je
vezan rele za preklop dvotarifnega števca, se ne sme krmiliti
nobena druga naprava.
Izjemoma se lahko s krmilno napravo z enopolnim izhodnim stikalom krmili tudi druge naprave, vendar samo preko
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pomožnega releja, ki pa mora biti opremljen z zalivko upravljalca omrežja.
Merilni transformatorji
Za indirektne meritve morajo biti tokovni transformatorji
prevezljivi. Sekundarni nazivni tok je 5A, le izjemoma 1A.
Če so na merilne transformatorje priključene dodatne
odjemalčeve naprave, kot so A-metri, V-metri, W-metri, ipd.,
je potrebno vgraditi tokovne transformatorje z dvema jedroma, od katerih se prvo uporabi za merjenje obračunskih
količin, drugo pa za uporabnikove naprave. Pri indirektnem
merjenju je treba na taka merilna mesta vgraditi tudi napetostne transformatorje z dvema navitjema od katerih se prvo
uporabi za merjenje obračunskih količin, drugo pa za uporabnikove naprave.
Na merilno jedro tokovnih transformatorjev se smejo
priključiti samo tisti elementi, ki služijo merjenju obračunskih
količin.
Delitev števcev
Števce delimo glede na naslednje lastnosti:
a) vrsta števca:
– števci delovne energije,
– števci jalove energije,
– števci za kombinirano merjenje delovne in jalove energije;
b) način merjenja:
– direktno merjenje,
– polindirektno merjenje preko tokovnih transformatorjev,
– indirektno merjenje preko tokovnih in napetostnih
transformatorjev;
c) razred točnosti:
– Cl. 1 in Cl. 2 za delovno energijo, direktno merjenje,
– Cl. 1 za delovno energijo, polindirektno merjenje,
– Cl. 0,2, Cl. 0,5, Cl. 1 za delovno energijo, indirektno merjenje,
– Cl. 2 in Cl. 3 za jalovo energijo, direktno in polindirektno merjenje,
– Cl. 2 in Cl. 1 za jalovo energijo, indirektno merjenje;
d) vrsta priključka, na katerem merimo energijo:
– 4-vodni, trifazni, 50 Hz,
– 2-vodni, enofazni, 50 Hz,
e) način krmiljenja:
– zunanje krmiljenje,
– vgrajena stikalna ura,
– MTK sprejemnik;
f) vrsta komunikacije s števcem:
– po optičnem vmesniku,
– po različnih standardnih vmesnikih;
g) dodatne lastnosti:
– merjenje konične obremenitve,
– shranjevanje izmerjene krivulje obremenitve,
– preskus števca po komunikacijskih povezavah,
– prikaz krivulje obremenitve ali njenih vrednosti na
prikazovalniku,
– prikaz parametrov števca in obračunskih vrednosti na
prikazovalniku s pomočjo gumba na čelni plošči,
– indikacija fazne nesimetrije ali napake pri priključitvi,
– indikacija nedovoljenih posegov.
Razredi točnosti merilnih naprav
Števci električne energije morajo imeti naslednje ali
boljše razrede točnosti:
a) na merilnih mestih na nizki napetosti, kjer se konična
obremenitev ne meri: za delovno energijo razred 2.0,
b) na merilnih mestih na nizki napetosti, kjer se meri
konična obremenitev: za delovno energijo razred 1.0, za
jalovo energijo razred 2.0,
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c) na merilnih mestih na srednji napetosti in merjenjem
s tokovnimi (razred 0,5 S ali 0.5) in napetostnimi (razred
0,5) transformatorji:
– pri moči pod 5 MW in letnem odjemu do 25000
MWh: za delovno energijo razred 1.0, za jalovo energijo
razred 2.0,
– pri moči 5 MW in več ali letnem odjemu nad 25000
MWh: za delovno energijo razred 0.5, za jalovo energijo
razred 1.0;
d) na merilnih mestih na visoki napetosti in merjenjem s
tokovnimi (razred 0,2 S ali 0.2) in napetostnimi (razred 0,2)
transformatorji: za delovno energijo razred 0.5, za jalovo
energijo razred 1.0.
Minimalni razred točnosti merilnega jedra ali navitja
merilnih transformatorjev mora biti 0,5, faktor sigurnosti pa
enak ali manjši od 5.
PRILOGA V: Način ocenitve neupravičenega odjema
električne energije
Če ni mogoče drugače ugotoviti, se neupravičeni odjem
oceni na naslednje načine:
1. za pravne ali fizične osebe na srednji in visoki napetosti:
– če je bila vplivana registracija maksimalne (obračunske) moči, se obračuna instalirana moč transformacije. Pri
tem se enačijo kVA s kW;
– če merilne naprave niso registrirale vse odvzete električne energije, se število kWh določi tako, da se instalirana
moč transformacije množi z mesečnimi obratovalnimi urami,
in sicer:
– pri enoizmenskem obratovanju 300 ur,
– pri dvoizmenskem obratovanju 450 ur,
– pri triizmenskem obratovanju 550 ur.
Za tako izračunane kWh se uporablja večja dnevna
tarifna postavka (VT);
– če je bila vplivana samo stikalna ura, se ves odjem
električne energije obračunava po višji dnevni tarifni postavki;
2. za pravne ali fizične osebe na nizki napetosti:
– če merilne naprave niso registrirale vse odvzete električne energije, se število kWh določi tako, da se obračunsko moč, ki jo določa zmnožek vsote nazivnih jakosti glavnih
naprav za omejevanje toka in napetosti 230 V, množi z
mesečnimi obratovalnimi urami, in sicer:
– v mesecih od 1. oktobra do 31. marca 200 ur/mesec,
– v mesecih od 1. aprila do 30. septembra 130 ur/mesec.
Za tako izračunane kWh se uporablja višja dnevna tarifna postavka;
– če je energija odvzemana pred glavno napravo za
omejevanje toka, se pri izračunu neupravičeno odvzetih kWh
upošteva nazivni tok, ki ustreza vrsti in prerezu vodnikov
notranjega sekundarnega priključka;
– če je bila vplivana samo stikalna ura ali MTK sprejemnik, se ves odjem električne energije obračuna po višji dnevni tarifni postavki;
– če je bilo vplivano na glavno napravo za omejevanje
toka ali na registracijo moči, se moč določi tako, da se
upoštevajo nazivni toki, ki ustrezajo vrsti in prerezu vodnikov, po katerih je bil ta odjem izveden.
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5689. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve
voda za leto 2003

Na podlagi 5. člena uredbe o taksi za obremenjevanje
vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00 in
49/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi cene za enoto obremenitve voda za
leto 2003
1. člen
Cena za enoto obremenitve voda za obdobje od 1. 1.
2003 do 31. 6. 2003 je 5.980 SIT, v obdobju od 1. 7.
2003 do 31. 12. 2003 pa 6.150 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-05/2000-3
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

5690. Odlok o določitvi tarife storitev organizatorja
trga za električno energijo za leto 2003

Na podlagi 12. in 13. člena uredbe o načinu izvajanja
gospodarske javne službe organiziranje trga z električno
energijo (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOK
o določitvi tarife storitev organizatorja trga z
električno energijo za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se določa tarifa storitev organizatorja
trga z električno energijo za leto 2003.
Tarifa je priloga tega odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003.
Št. 382-07/2002-3
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
5691.

Pravilnik za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil
računalniški obliki

in izpiska o prometu in stanju v

Na podlagi 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 74. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št.
30/02) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju
v računalniški obliki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način predložitve in prevzema podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in
stanju v računalniški obliki.
2. člen
Uporabljeni pojmi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
- Proračunski uporabnik je neposredni in posredni uporabnik državnega in občinskih proračunov,
določen s predpisom, ki ureja določitev neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov;
- Plačilno navodilo (PNO) je tolarski nalog za prenos, obrazec št. 40;
- Zbirno plačilno navodilo, je več PNO, predloženih v računalniški obliki (na disketi ali po elektronski
pošti);
- Devizno plačilno navodilo za odliv (DPNO 70) je naročilo proračunskega uporabnika Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) za negotovinsko poravnavo obveznosti v tujino
ali do nerezidentov, v domači ali tuji valuti, oziroma naročilo proračunskega uporabnika UJP za nakazilo
sredstev za dvig gotovine;
- Devizno plačilno navodilo za priliv (DPNP 60), je obvestilo UJP proračunskemu uporabniku o prilivu
iz tujine ali potrdilo o izvedbi pologa tuje gotovine s strani proračunskega uporabnika;
- Elektronska pošta (v nadaljevanju: e_pošta) je način predložitve podatkov s plačilnih navodil in
način sprejemanja podatkov o izvršenih plačilnih transakcijah prek neposredne računalniške povezave med
proračunskim uporabnikom in UJP;
- Račun pomeni enotni zakladniški račun (v nadaljevanju: EZR) ali namenski devizni račun, ki je
številčen v strukturi transakcijskega računa in odprt pri Banki Slovenije ter prek katerega potekajo vsa
plačila in izplačila javnofinančnih sredstev;
- Podračun pomeni podračune proračunskih uporabnikov, ki so številčeni v strukturi transakcijskega
računa in odprti pri UJP;
- Izpisek je izpisek plačilnih transakcij računa ali podračuna proračunskega uporabnika in izpisek
stanja na računu ali podračunu;
- Odredbodajalec je proračunski uporabnik – nalogodajalec.
3. člen
Proračunski uporabnik predloži UJP podatke s plačilnih navodil in podatke z deviznih plačilnih navodil
za odlive v računalniški obliki in od UJP prevzame podatke izpiska v računalniški obliki.
4. člen
Ta pravilnik določa strukturi računalniških zapisov podatkov s plačilnega navodila in z deviznega
plačilnega navodila za odliv, ki ju proračunski uporabnik predloži UJP v izvršitev, ter strukturo
računalniškega zapisa podatkov o opravljenih plačilnih transakcijah prek podračuna proračunskega
uporabnika ali računa v obliki tolarskega in deviznega izpiska, ki ju UJP pošlje proračunskemu uporabniku.
Način predložitve podatkov s plačilnih navodil in z deviznih plačilnih navodil za odliv ter način pošiljanja
izpiskov dogovorita proračunski uporabnik in UJP.
5. člen
Proračunski uporabnik lahko predloži UJP podatke s plačilnih navodil in z deviznih plačilnih navodil za
odliv na disketi ali po e-pošti. Če so podatki predloženi na disketi, mora proračunski uporabnik skupaj z
disketo UJP predložiti tudi izpisane podatke na papirju v obliki zbirnega plačilnega navodila. Vsebina izpisa
zbirnega plačilnega navodila na papirju mora biti enaka vsebini podatkov na predloženi disketi, kar s
podpisom potrdi pooblaščena oseba proračunskega uporabnika.
Za predložitev podatkov UJP po e-pošti veljajo splošni predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje.
Podrobnosti in morebitne posebnosti pisno uredita proračunski uporabnik in UJP .
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Proračunski uporabnik lahko UJP na predpisan način predloži tudi nujna plačilna navodila in nujna
devizna plačilna navodila za odliv. V tem primeru morajo biti ta plačilna navodila predložena ločeno od
rednih plačilnih navodil - na ločeni disketi oziroma v ločenem paketu e-pošte.
II. LASTNOSTI DISKETE IN PRAVILA OBLIKOVANJA PODATKOV NA DISKETI
6. člen
Disketa, na kateri se predložijo podatki plačilnih navodil, podatki deviznih plačilnih navodil za odliv
oziroma podatki izpiska, mora imeti naslednje lastnosti:
velikost 3,5",
formatirana v PC DOS formatu.
Podatki na disketi morajo biti oblikovani po pravilih:
1.
ime datoteke s podatki:
- TKDIS.TXT za predložitev podatkov tolarskih plačilnih navodil,
- DPNO.TXT za predložitev podatkov deviznih plačilnih navodil za odlive,
- TKIZP.TXT za prevzem podatkov izpiska o stanju na računu ali podračunu,
- TKDIS.TXT za prevzem podatkov izpiska o transakcijah na računu ali podračunu,
2.
stavki na datoteki morajo biti:
- zapisani v standardu JUS. I. B1. 002 (1982),
- med seboj ločeni z znakoma CR (CtrlM, 13dec) in LF (CtrlJ, 10dec),
- zapisani le z velikimi črkami,
3.
datoteka mora biti zaključena z znakom SUB (CtrlZ, 26dec).
Podatki na disketi so lahko zapisani tudi v ASCII kodi (7 bit), vendar morajo biti naslednje črke
(šumniki) zapisani s kodo:
Č-5E, Š-5B, Ž-40, Ć-5D, Đ-5C (hex)
Č-94, Š-91, Ž-64, Ć-93, Đ-92 (dec).
Za oblikovanje posameznih podatkov stavkov veljajo splošna pravila:
številčni podatki so zapisani z vodilnimi ničlami in desno poravnani,
številčni podatki so zapisani brez decimalne vejice, zadnja dva znaka predstavljata
decimalni mesti,
negativen predznak je prisoten na prvem mestu numeričnega polja in dovoljen le v poljih
izpiska 'prejšnje stanje' in 'novo stanje',
prazni podatki se napolnijo s presledki,
alfanumerični podatki so levo poravnani in do dolžine polja zapolnjeni s presledki in
transakcijski račun zapolnjuje prvih 15 mest (15 številk) in je do dolžine polja zapolnjen s
presledki ali oznako tuje valute.
III. STRUKTURE STAVKOV RAČUNALNIŠKEGA ZAPISA PODATKOV
a) Struktura stavkov za predložitev podatkov tolarskih plačilnih navodil
7 člen.
Računalniški zapis, za predložitev podatkov tolarskih plačilnih navodil vsebuje tri vrste stavkov:
naslovnega, zbirnega in individualnega.
Stavki se zapišejo na datoteko po naslednjem vrstnem redu:
naslovni {zbirni (individualni)}.
Naslovnemu stavku sledijo skupine, sestavljene iz enega zbirnega in več individualnih stavkov. Zbirni
stavek in pripadajoči individualni stavki sestavljajo logično celoto podatkov, za katero veljajo pravila:
− v elektronskem zapisu sme biti toliko zbirnih stavkov, kolikor je priloženih zbirnih plačilnih
navodil, vendar ne več kot 999,
− v okviru enega zbirnega plačilnega navodila sme biti največ 9.999 individualnih plačilnih navodil,
− število znakov skupnega zneska v okviru ene logične celote na sme presegati 15 mest.
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8. člen

Struktura naslovnega stavka:
Pozicija
Število
Tip
znakov polja
1
15
N
16
19
54
64

3
35
10
6

A
A
A
A

70

3

N

73
76
180
Skupaj

3
104
1
180

N
A
N

Opis polja
Številka računa predlagatelja:
številka računa ali podračuna proračunskega uporabnika,
identificira predlagatelja podatkov
Prazno
Ime predlagatelja
Kraj predlagatelja
Datum obdelave:
oblika: DDMMLL
datum obdelave v UJP
Številka elektronskega zapisa:
določi jo organizacijska enota UJP
Vrsta posla:16
Prazno
Tip stavka:0

9. člen
Struktura zbirnega stavka:
Pozicija
Število Tip Opis polja
znakov polja
1
15
N
Številka računa nalogodajalca:
številka računa ali podračuna proračunskega uporabnika; lahko
je enaka številki v naslovnem stavku;
identificira odredbodajalca - plačnika
16
3
A
Prazno
19
35
A
Ime nalogodajalca
54
10
A
Kraj nalogodajalca
64
15
N
Skupni znesek: seštevek zneskov individualnih stavkov v okviru
logične celote podatkov (zbirnega stavka)
79
5
N
Število plačilnih navodil: število individualnih plačilnih navodil v okviru
logične celote podatkov
84
1
N
Vrsta logične celote:
1, če vsa individualna plačilna navodila v okviru zbirnega
plačilnega navodila vsebujejo vse zahtevane podatke, sicer
0
85
1
N
Karakter logične celote:
1 za plačilna navodila obremenitve
2 za plačilna navodila odobritve
86
89
A
Prazno
175
3
A
Številka specifikacije: zaporedna številka dneva v letu
178
2
A
Vir informacije:
33-disketa z nujnimi plačilnimi navodili
35-e-pošta z nujnimi plačilnimi navodili
prazno
180
1
N
Tip stavka: 9
Skupaj
180
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10. člen
Struktura individualnega stavka:
Pozicija Število Tip Opis polja
znakov
1
15 N
Številka računa prejemnika plačila/plačnika:
številka računa ali podračuna proračunskega uporabnika, številka
drugega transakcijskega računa;
identificira prejemnika plačila
16
3A
Prazno
19
35 A
Ime prejemnika plačila/plačnika
54
10 A
Kraj prejemnika plačila/plačnika
64
1N
Zakonska prioriteta: številka zakonsko določenega vrstnega reda
plačevanja obveznosti
polje je lahko prazno
65
24 A
Sklicevanje na številko obremenitve: natančneje določi poslovno spremembo pri plačniku – osnova za knjiženje pri proračunskem uporabniku
89
36 A
Namen nakazila: opis namena nakazila
125
5A
Prazno
130
2A
Oznaka za zvezo
132
2A
Šifra izdatkov
134
2A
Šifra prejemkov
136
13 N
Znesek: znesek individualnega plačilnega navodila
149
24 A
Sklicevanje na številko odobritve: natančneje določi poslovno spremembo
pri prejemniku plačila
173
7A
Prazno
180
1N
Tip stavka: 1
Skupaj
180
b) Struktura stavkov za predložitev podatkov deviznih plačilnih navodil za odliv
11. člen
Datoteka za predložitev podatkov deviznih plačilnih navodil za odliv, ki jo proračunski uporabnik
predloži UJP, vsebuje štiri vrste stavkov: odredbodajalec, plačilo, statistika in kritje.
Stavki se zapišejo na datoteko s podatki (DPNO.TXT) po naslednjem vrstnem redu:
odredbodajalec { plačilo (statistika,[kritje])}
Stavku ‘odredbodajalec’ sledijo skupine, sestavljene iz enega stavka ‘plačilo’ in več stavkov ‘statistika’
ter nič ali več stavkov ‘kritje’. Stavek ‘plačilo’ in pripadajoči stavki ‘statistika’ in ‘kritje’ sestavljajo logično
celoto podatkov, za katero veljajo pravila:
v okviru enega stavka ‘plačilo’ sme biti največ 99 stavkov ‘statistika’ in največ 99 stavkov
‘kritje’,
številčni podatki morajo biti zapisani z vodilnimi ničlami,
prazna polja se izpolnijo s presledki (32dec).
12. člen
Struktura stavka odredbodajalec:
Pozicija
Število Tip Opis polja
znakov polja
1
2
5
9
44
94

1
3
4
35
50
7

A
N
N
A
A
N

101

15

A

116

25

A

141

15

N

Skupaj

155

Oznaka zapisa = O; en zapis v okviru datoteke
Število zapisov tipa ‘P’; kontrolno polje (zaporedna številka 001 – 999)
Šifra proračunskega uporabnika brez kontrolne številke
Naziv odredbodajalca
Naslov odredbodajalca
Matična številka odredbodajalca
Telefon: telefon kontaktne osebe proračunskega uporabnika, ki je
pripravila DPNO
Referent: ime in priimek referenta pri proračunskem uporabniku, ki je
pripravil DPNO
Številka računa obremenitve: številka računa ali podračuna
obremenitve
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13. člen

Struktura stavka plačilo:
Pozicija
Število Tip Opis polja
znakov polja
1
2

1
2

A
N

Oznaka zapisa = P
Število zapisov tipa 'S'; kontrolno polje (zaporedna številka 01 – 99)

4

2

6

1

7

1

N

N

8

35

A

43

50

A

93
96

3
35

N
A

131
166
169

35
3
11

A
N
A

180

15

N

195

3

A

198

8

N

206

70

A

Število zapisov tipa 'K'; kontrolno polje (zaporedna številka 00 – 99)
Način izvršitve plačila:
1:nakazilo
2:ček
3:akreditiv
4:gotovina
Instrument plačila: šifra iz šifranta instrumentov plačil za statistiko tujega
plačilnega prometa, ki ga objavlja BS
Naziv upravičenca:
naziv upravičenca
konstanta 'po seznamu', ko se nakazilo izvaja po seznamu
upravičencev
Naslov upravičenca
naziv upravičenca
prazno, ko se nakazilo izvaja po seznamu
Šifra države upravičenca: šifra iz šifranta držav
Račun upravičenca:
račun upravičenca plačila
prazno v primeru dviga gotovine pri BS
- prazno, ko se nakazilo izvaja po seznamu
Banka upravičenca
Šira države banke: šifra iz šifranta držav
SWIFT koda banke upravičenca plačila; polje je lahko prazno
Znesek nakazila:
znesek nakazila plačila
skupni znesek vseh nakazil, ko se izvaja nakazilo po seznamu
Valuta nakazila: iz šifranta valut
Datum obremenitve računa računa ali podračuna proračunskega
uporabnika (DDMMLLLL)
Obvestilo upravičencu: opis namena nakazila za upravičenca plačila

276

1

277

12

A

Oznaka stroška:
O-OUR,
B-BEN
S-SHA (privzeta vrednost)

N

Številka navodila: določi jo izpolnjevalec obrazca v strukturi
ppppllnnnnnn in po pravilih:
pppp je šifra proračunskega uporabnika brez kontrolke
ll je koledarsko leto
nnnnnn je zaporedna številka v okviru koledarskega leta
nnnnnn mora biti manjša od 899999
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1

A

290

1

A

Skupaj

290

Stran

Kritje po nalogu zakladnice:
prazno
konstanta 'K', ko se kritje nakazila izvaja po nalogu Zakladnice EZR

Seznam nakazil:
prazno
konstanta 'S', kadar je priložen seznam nakazil upravičencem

14. člen
Struktura stavka statistika:
Tip
Število
Opis polja
Pozicija
polja
znakov
1
2
4

1A
2N
3N

7

4N

11
17
87

6A
70 A
15 N

102

24 A

126

12 A

138

20 A

Skupaj

157

Oznaka zapisa = S ; obvezna prisotnost vsaj enega zapisa
Zaporedna številka osnove: zap. številka zapisa tipa ‘S’
Šifra osnove: šifra iz šifranta
osnov za statistiko plačilnega prometa s tujino (BS)
Šifra PI: šifra iz šifranta statističnih šifer izdatkov/prejemkov v domačem
plačilnem prometu ( 1.-2. znak: izdatek, 3.-4. znak: prejemek)
Registrska številka kredita: številka kredita pri BS
Opis transakcije
Znesek v valuti nakazila
Sklic v breme/sklic v dobro: Sklic po predpisanih modelih za
odobritve/bremenitve
Namen proračunskega uporabnika:
Namen-številka vknjižbe: zaporedna številka vknjižbe dogodka v
evidenci proračunskega uporabnika
Namen proračunskega uporabnika:
Namen-številka odredbe v strukturi: xxxx(xx)-ll-yyyyy-zzzz po pravilih:
xxxx(xx)=šifra proračunskega uporabnika ali njegovega stropškovnega
mesta mesta
ll=koledarsko leto
yyyyy=evidenčna števika obračunskega dokumenta, za katerega je bila
odredba pripravljena
zzzz=zaporedna številka odredbe v okviru evidenčne številke

16001
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15. člen

Struktura stavka kritje
Pozicija
Število Tip Opis polja
znakov polja
Oznaka zapisa = K ; v primeru, ko se kritje izvaja po nalogu Zakladnice
1
1 A
EZR
2
2 N Zaporedna številka
4
3 A Valuta kritja: oznaka iz šifranta valut
7
15 N Znesek v valuti kritja
Skupaj
21
c) Struktura stavkov za prevzem tolarskega in deviznega izpiska od UJP
16. člen
Proračunski uporabnik od UJP prejme tolarski izpisek stanja podračuna in devizni izpisek stanja
podračuna in računa (podatke o prejšnjem stanju, skupnem dnevnem prometu v breme in skupnem
dnevnem prometu v dobro ter o končnem stanju sredstev na računu) in tudi podatke za posamične prejete
odobritve in izvršene obremenitve – posamične plačilne transakcije) na disketi ali po e-pošti.
Če proračunski uporabnik prevzame izpisek na disketi, dobi skupaj z disketo tudi pisno obvestilo, v
katerem so navedeni morebitni tisti popravki podatkov na predloženih plačilnih navodilih na disketi, ki jih
UJP sme in jih je popravil.
UJP na enak način zagotovi proračunskim uporabnikom obvestilo o tovrstnih popravkih na plačilnih
navodilih predloženih UJP po e-pošti.
17. člen
Podatke o prejšnjem stanju, skupnem dnevnem prometu v breme in skupnem dnevnem prometu v
dobro ter o novem (končnem) stanju v obliki računalniškega zapisa izpiska, na disketi ali z e-pošto, UJP
pripravi v datoteki TKIZP.TXT v naslednji obliki:
Pozicija
1
3

21
29
37
55
61
79
85
103
121
127
145
Skupaj

Število
Tip
Opis polja
znakov podatka
2
A
Vrsta stavka: 01-stanje na računu; na datoteki je en sam stavek vrste
01
18
N
Številka računa: številka računa ali podračuna proračunskega
uporabnika;
v primeru deviznega izpiska so zadnja tri mesta oznaka valute
v primeru tolarskega izpiska so zadnja tri mesta prazna
8
A
Datum obdelave v obliki: DDMMLLLL
8
A
Datum predhodnega izpiska v obliki: DDMMLLLL
18
N
Prejšnje stanje, ki je končno stanje predhodnega izpiska
6
N
Število transakcij v breme
18
N
Dnevni promet v breme-poravnano
6
N
Število transakcij v dobro
18
N
Dnevni promet v dobro
18
N
Novo stanje:
novo stanje=prejšnje stanje – dnevni promet v breme + dnevni promet
v dobro
6
N
Število transakcij v dnevni čakalni vrsti: število neizvršenih transakcij
18
N
Skupni znesek v dnevni čakalni vrsti: skupni znesek neizvršenih
transakcij
3
N
Zaporedna številka izpiska
147
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Pozicija
1
3
21
29
145
Skupaj
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Število
Tip
Opis polja
znakov podatka
2
A
Vrsta stavka: 99 - obvestilo proračunskemu uporabniku; na datoteki
je poljubno število takih stavkov
18
A
Številka računa: številka računa ali podračuna EZR
8
A
Datum obvestila v obliki: DDMMLLLL
116
A
Obvestilo proračunskem uporabniku: vrstica vsebine obvestila
3
N
Zaporedna številka zapisa: zaporedna številka vrstice obvestila
147

18. člen
Struktura stavka v računalniškem zapisu podatkov o posameznih plačilnih transakcijah v domačem
plačilnem prometu, ki ga UJP pripravi za proračunske uporabnike (datoteka TKDIS.TXT):
Pozicija
1
16
19
21
29
30
31
66
67
73
88
91
106
108
110
112
136
160
196
206
241
263
Skupaj

Število
Tip
Opis polja
znakov podatka
15
N
Št. poravnalnega/transakcijskega računa prejemnika/plačnika
3
Prazno
2
N
vir informacije :
1x za transakcije obremenitve
2x za transakcije odobritve
8
D
Datum obdelave v obliki DD.MM.LL; datum, ko so bile transakcije
izvedene
1
A
Vir informacije
1
A
Prazno
35
A
Ime imetnika podračuna
1
N
Prazno
6
D
Datum plačila v banki/pošti v obliki DDMMLL je datum, ko je bilo
plačilo izvedeno na banki ali pošti
15
N
Številka podračuna proraračunskega uporabnika
3
Prazno
15
N
Znesek transakcije
2
N
Konstanta:
87 za plačilna navodila, predložena na papirju
88 za plačilna navodila, predložena v računalniški obliki
2
N
Šifra izdatkov iz šifranta šifer izdatkov oz.prejemkov, ki ga vzdržuje
AJPES
2
N
Šifra prejemkov iz šifranta šifer izdatkov oz.prejemkov, ki ga
vzdržuje AJPES
24
A
Sklicevanje na številko obremenitve je osnova za knjiženje pri
proračunskem uporabniku
24
A
Sklicevanje na številko odobritve je osnova za knjiženje pri
prejemniku
36
A
Namen nakazila je opis namena nakazila za prejemnika
10
A
Kraj nalogodajalca
35
A
Ime nalogodajalca
22
N
Številka za reklamacijo je podatek, ki ga programsko določi UJP in
se ga uporabi za potrebe reševanja morebitnih reklamacij v zvezi z
že izvedenimi plačilnimi navodili
18
N
Številka računa je podatek o številki računa, v dobro katerega je bil
izdan plačilni nalog, izvršen v dobro računa naslednika
280
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19. člen
Struktura stavka v računalniškem zapisu podatkov o posameznih plačilnih transakcijah deviznih
plačilnih navodil za odlive in prilive, ki ga UJP pripravi za proračunske uporabnike (TKDIS.TXT):
Pozicija
1
19

Število
Tip
Opis polja
znakov podatka
18
N
Številka računa plačnika oz. prejemnika plačila
če je račun daljši od 18 mest (računi pri tujih bankah) je prvih
osemnajst številk računa
2
N
Vir informacije :
za obremenitev:
o 11 = interna knjižba (prenos za zagotavljanje kritja)
o 12 = negotovinska obremenitev
o 13 = obremenitev iz naslova dviga gotovine pri BS
o 14 = obremenitev iz naslova dviga gotovine pri poslovni banki
o 15 = ček
o 16 = marža
o 17 = strošek transakcije v plačilnem prometu – provizija
o 18 = obresti
o 19 = revalorizacija stanja za devizna sredstva
za odobritev:
21 = interna knjižba (prenos za zagotavljanje kritja)
22 = negotovinska odobritev
23 = odobritev iz naslova gotovinskega pologa v BS
24 = odobritev iz naslova gotovinskega pologa v poslovni
banki
o 26 = marža
o 27 = že obračunani stroški
o 28 = obresti
o 29 = revalorizacija stanja za devizna sredstva
Datum izpiska v UJP v obliki DD.MM.LL
Prazno
Klavzula vrste stroškov:
B-BEN
S-SHA
O-OUR
Znesek transakcije je znesek v valuti podračuna ali valuti računa
Oznaka valute iz šifranta BS je informacija o:
valuti nakazila prejemniku v primeru odliva
informacija o valuti priliva, kadar ta ni enaka valuti računa ali
podračuna
Številka dokumenta:
številka DPNO 70 za odlive
številka DPNP 60 za prilive
Prazno
Prazno
Datum vnosa podatkov v UJP v obliki DDMMLL
Številka računa ali podračuna proračunskega uporabnika –
prejemnika izpiska
Valuta računa ali podračuna
Znesek v SIT je preračunan znesek transakcije v SIT po srednjem
tečaju BS na dan bremenitve ali odobritve računa ali podračuna
Prazno
Šifra izdatkov iz šifranta šifer izdatkov oz. prejemkov, ki ga
vzdržuje AJPES
Šifra prejemkov iz šifranta šifer izdatkov oz. prejemkov, ki ga
vzdržuje AJPES
Sklicevanje na številko obremenitve je osnova za knjiženje pri
proračunskem uporabniku
Sklicevanje na številko odobritve je osnova za knjiženje pri
prejemniku
o
o
o
o
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1
1
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A

31
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24

A
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Število
Tip
Opis polja
znakov podatka
36
A
Namen nakazila je lahko:
številka vknjižbe in številka odredbe
opis šifre osnove za statistiko plačilnega prometa s tujino
10
A
Kraj nalogodajalca
35
A
Ime nalogodajalca
22
N
Številka za reklamacijo je podatek, ki ga programsko določi UJP in
se ga uporabi za naknadno reševanje morebitnih reklamacij v
zvezi z izvedenimi plačilnimi navodili
18
N
Številka računa je podatek o številki računa, v dobro katerega je bil
izdan plačilni nalog, izvršen v dobro računa naslednika
280
IV. ZAPIS IN KONTROLA PODATKOV NA MAGNETNEM MEDIJU

20. člen
Plačilna navodila in devizna plačilna navodila za odlive, ki jih proračunski uporabnik posreduje UJP v
računalniški obliki, morajo vsebovati vse predpisane podatke. Pred predložitvijo/pošiljanjem podatkov UJP
mora proračunski uporabnik vse vsebovane podatke preveriti po določbah tega pravilnika.
21. člen
Kontrola številke podračuna plačnika in številke transakcijskega računa ali podračuna prejemnika
plačila se opravi v skladu z izračunom kontrolne številke po poenostavljenem modelu ISO 7064, MOD
97-10. Primer izračuna kontrolne številke je v Prilogi 1 tega pravilnika.
Kontrola podatkov v sklicevanju na številko obremenitve oziroma odobritve se opravi na način,
predpisan za izbrano številko modela v Pregledu in vsebini osnovnih modelov za sklicevanje na številko
obremenitve in odobritve ter v pojasnilih za njihovo uporabo, ki je priloga predpisa, ki določa obliko,
vsebino in uporabo obrazca za opravljanje tolarskega plačilnega prometa neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov v UJP.
Podatki v sklicevanju na številko obremenitve in odobritve se ne kontrolirajo, če je izbrana številka
modela 00.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
22. člen
Do vzpostavitve računalniške podpore v UJP se devizna plačilna navodila za odliv predlagajo v papirni
obliki (obrazec DPNO 70).
23. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati navodilo za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih
navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 56/02).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.
Št. 32850/02
Ljubljana, dne 18. decembra 2002
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance
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PRILOGA 1

IZRAČUN KONTROLNE ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA OZIROMA PODRAČUNA
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA PO POENOSTAVLJENEM POSTOPKU ZA ISO 7064,
MOD 97 - 10
Podatku, za katerega se računa kontrolna številka, se dodata dve ničli, dobljeno številko se deli s 97.
Ostanek deljenja se odšteje od 98. Dvomestna razlika je kontrolna številka (kk).
Na primer, za podatek 794 je postopek izračuna kontrolne številke naslednji:
a) podatku 794 dodaj dve ničli = 79400,
b) 79400 deliš s 97, kvocient je 818 in ostanek 54,
c) izračun kontrolne številke; (97+1) - 54 = 44, dodaš jo k podatku 794 in
je podatek s kontrolno številko 79444.
Za preizkus deliš celoten podatek s 97; če je ostanek = 1, je izračun kontrolne številke pravilen.

Primera izračuna kontrolne številke za številko transakcijskega računa (xxyyy-zzzzzzzzkk):
∗ Izračun z ostankom deljenja, ki je različen od nič
Številka transakcijskega računa brez kontrolnih številk: 06000 01234567
a) 06000 0123456700,
b) 060000123456700 : 97 = 618557973780, ostanek = 40,
c) (97+1) - 40 = 58, dobimo 060000123456758.
Preizkus: 060000123456758 : 97 = 618557973781, ostanek = 1

∗ Izračun brez ostanka deljenja, oziroma z ostankom, ki je enako nič
Številka transakcijskega računa brez kontrolnih številk: 06000 01234586
a) 06000 0123458600,
b) 060000123458600 : 97 = 618557973800, ostanek = 00,
c) (97+1) - 00 = 98, dobimo 060000123458698.
Preizkus: 060000123458698 : 97 = 618557973801, ostanek = 1

______________________
Vir: Banka Slovenije, Izračun kontrolne številke v strukturi transakcijskega računa, št. 342-2-1-17/97, z dne
1. 9. 1997
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5692. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja
terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu

Na podlagi 74. člena zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 52/02) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o načinu in rokih usklajevanja terjatev
in obveznosti po 37. členu zakona
o računovodstvu
1. člen
S tem pravilnikom se ureja:
– način uskladitve terjatev neposrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov, z evidentiranim stanjem
obveznosti pri pravnih osebah (javni zavodi, agencije, javna
podjetja ter privatna podjetja in zasebniki), ki so prejela
sredstva iz javnih financ za nabavo oziroma povečanje vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter kot posojila,
– način uskladitve dolgoročnih kapitalskih naložb v namensko premoženje, preneseno javnim skladom ter premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti,
– roke za uskladitev,
2. člen
Terjatve, naložbe in obveznosti navedene v prejšnjem
členu tega navodila se usklajujejo pisno, po stanju na dan
31. decembra poslovnega leta.
3. člen
Neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov usklajujejo terjatve in obveznosti na podlagi
izpiska odprtih postavk ter izpisa stanja terjatev za sredstva
dana v upravljanje. Stanje dolgoročnih kapitalskih naložb za
namensko premoženje, preneseno javnim skladom in premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti se usklajuje s stanjem
sklada premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki je v njihovi lasti, na podlagi izpisa stanja
dolgoročnih kapitalskih naložb.
4. člen
Na izpisku odprtih postavk, izpisu stanja terjatev za
sredstva dana v upravljanje ter izpisu stanja dolgoročnih
kapitalskih naložb, ki so podlaga za usklajevanje, morajo biti
podatki o:
– nazivu neposrednega uporabnika proračuna države
oziroma občinskih proračunov,
– nazivu prejemnika sredstev iz javnih financ,
– vrsti posamezne odprte terjatve oziroma naložbe,
– znesku posamezne odprte terjatve oziroma naložbe.
5. člen
Izpisek odprtih terjatev, izpis stanja terjatev za sredstva
dana v upravljanje ter izpis stanja dolgoročnih kapitalskih
naložb podpiše pooblaščeni računovodja neposrednega
uporabnika državnega oziroma občinskih proračunov, ki namenijo sredstva za nabavo oziroma povečanje vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter za posojila.
6. člen
Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih
proračunov, pošljejo prejemnikom sredstev iz javnih financ
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izpisek odprtih postavk, izpis stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje ter izpis stanja dolgoročnih kapitalskih naložb, najpozneje do 5. februarja naslednjega leta. Prejemniki sredstev iz javnih financ morajo potrditi skladnost postavk,
ki so predmet usklajevanja, s podatki, ki jih v svojih poslovnih knjigah izkazujejo iz naslova obveznosti do neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskih proračunov, v
primeru neskladnosti pa morajo navesti svoje stanje obveznosti, izkazano v poslovnih knjigah z obrazložitvijo, najkasneje do 20. februarja naslednjega leta.
7. člen
Uskladitev terjatev za sredstva dana v upravljanje, izkazanimi v poslovnih knjigah neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, z obveznostmi za sredstva
prejeta v upravljanje, izkazanimi v poslovnih knjigah posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskih proračunov
oziroma poslovnih knjigah javnih podjetij, se opravi na podlagi predloženih podatkov prejemnikov sredstev, razčlenjenih po podskupinah oziroma na podlagi podbilance sredstev v upravljanju, ki jo določa SRS 35.44 za javna podjetja.
Uskladitev stanja dolgoročnih kapitalskih naložb za namensko premoženje, preneseno javnim skladom in premoženje,
preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki
imajo premoženje v svoji lasti, izkazanimi v poslovnih knjigah
neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, s stanjem sklada premoženja v javnih skladih in drugih
pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, izkazanim
v poslovnih knjigah javnih skladov in posrednih uporabnikov, se opravi na podlagi predloženih podatkov prejemnikov
sredstev, razčlenjenih po podskupinah.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati navodilo o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po
37. členu zakona o računovodstvu ter kapitalskih naložb
(Uradni list RS, št. 2/01)
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 25426/02
Ljubljana, dne 9. decembra 2002
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

5693.

Pravilnik o spremembah pravilnika za
upravljanje z likvidnostjo sistema enotnega
zakladniškega
računa

Na podlagi 61., 68. in 69. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) v
zvezi s petim odstavkom 8. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika za upravljanje
z likvidnostjo sistema enotnega
zakladniškega
računa
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1. člen
V pravilniku za upravljanje z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 56/02,
87/02) se besedilo prve alinee prvega odstavka 5. člena
spremeni tako, da se glasi:
‘’– posrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, proračunskega sklada in podračunu, odprtem za donacije prenesejo na ta podračun,’’.
2. člen
V 9. členu se datum ‘’31. marca’’ nadomesti z datumom ‘’28. februarja’’.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32852/02
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

5694. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava

Na podlagi 13. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list RS, št. 23/99) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94) izdaja minister, pristojen za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava
1. člen
V pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02) se za 39. členom doda nov 39.a
člen, ki se glasi:
»Konti skupine 37 – Druge zaloge
Na kontih skupine 37 se izkazujejo stvari, ki jih uporabniki enotnega kontnega načrta pridobijo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti in so namenjene nadaljnji prodaji.
Med takšne stvari sodijo stavbna zemljišča, ki jih pridobivajo
občine z namenom prodaje investitorjem, stvari, ki jih je
uporabnik enotnega kontnega načrta prejel kot poplačilo za
svojo terjatev, podarjene stvari namenjene nadaljnji prodaji
zaradi pridobitve sredstev za opravljanje dejavnosti in podobno.«
2. člen
V prvem odstavku 65. člena na koncu odstavka črta
pika ter doda besedilo:
»in v pravnih oseb javnega prava, ki niso uvrščene med
neposredne ali posredne proračunske uporabnike«.
V tretjem odstavku 65. člena se za besedama svoji lasti
črta vejica ter doda besedilo:
»in pri pravnih oseb javnega prava, ki niso uvrščene
med neposredne ali posredne proračunske uporabnike,«.
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V petem odstavku 65. člena se na koncu odstavka črta
vejica ter doda besedilo:
»in v pravnih oseb javnega prava, ki niso uvrščene med
neposredne ali posredne proračunske uporabnike, so:«.
3. člen
Pri določitvi podkontov stanj, v okviru razreda 1 in 2,
potrebnih za spremljanje upravljanja z likvidnostjo sistema
enotnega zakladniškega računa, so proračunski uporabniki
dolžni, poleg enotnega kontnega načrta (priloga 1), upoštevati še podkonte stanj, ki so navedeni v tabeli I in II pravilnika
o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje
upravljanja z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega
računa.
4. člen
V okviru skupine kontov 18 – neplačani odhodki, se
odpre nova podskupina kontov, ki se glasi:
»189 – Neplačani izdatki«.
5. člen
V okviru razreda 3 – zaloge se odpre nova skupina
kontov, ki se glasi:
»37 – Druge zaloge
ter dve novi podskupini kontov in sicer:
370 – Stavbna zemljišča namenjena prodaji
379 – Ostale zaloge namenjene prodaji.«
6. člen
V okviru konta 4021 – Posebni material in storitve
odpre nov podkonto, ki se glasi:
»402110 – Storitve železniškega prometa«.
7. člen
V okviru konta 7011 – Prispevki delodajalcev, odpreta
dva nova podkonta, ki se glasita:
»701113 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje za
zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
»701114 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb zaposlenih pri tujem delodajalcu«.
8. člen
V okviru konta 7012 – Prispevki samozaposlenih se
spremenita oziroma dopolnita naziva naslednjih podkontov
tako, da se glasita:
»701201 – Prispevek za zaposlovanje – od fizičnih
oseb, ki opravljajo dejavnost – iz zavarovalne osnove
701213 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb,
ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost
od zavarovalne osnove«.
9. člen
V okviru konta 7012 – Prispevki samozaposlenih se
odpre novi podkonto:
»701214 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb,
ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost
iz zavarovalne osnove«.
10. člen
V okviru konta 7013 – Ostali prispevki za socialno
varnost se spremeni naziv naslednjega podkonta tako, da se
glasi:
»701308 – Prispevek delojemalca za starševsko varstvo od starševskih nadomestil«.
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11. člen
V okviru konta 7013 – Ostali prispevki za socialno
varnost se odpre novi podkonto:
»701322 – Prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje vojaških obveznikov, ki služijo vojaški rok«.
12. člen
V okviru konta 7032 – Davki na dediščine in darila se
spremeni naziv naslednjega podkonta tako, da se glasi:
»703201 – Zamudne obresti davkov občanov«.
13. člen
V okviru konta 7040 – Splošni prometni davki, davki na
dodano vrednost se spremenita naziva naslednjih podkontov tako, da se glasita:
»704010 – Davek od prometa blaga in storitev
704027 – Zamudne obresti od davka od prometa blaga in storitev«.
14. člen
V okviru konta 7040 – Splošni prometni davki, davki na
dodano vrednost se črtajo podkonti od 704011 do vključno
podkonta 704026 ter podkonto 704028 do vključno podkonta 704032.
15. člen
V okviru konta 7041 – Drugi davki na blago in storitve
se črtajo podkonti od 704100 do vključno podkonta
704103.
16. člen
V okviru konta 7044 – Davki na posebne storitve se
spremenita naziva naslednjih podkontov tako, da se glasita:
»704405 – Zamudne obresti od davka na dobitke od
iger na srečo
704407 – Zamudne obresti od davka od klasičnih iger
na srečo«.
17. člen
V okviru konta 7047 – Drugi davki na uporabo blaga in
storitev se spremeni naziv naslednjega podkonta tako, da se
glasi:
»704718 – Sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov«.
18. člen
V okviru konta 7047 – Drugi davki na uporabo blaga in
storitev se doda nov podkonto, ki se glasi:
»704720 – Taksa za razgradnjo izrabljenih motornih
vozil«.
19. člen
V okviru konta 7050 – Carine se spremeni naziv naslednjega podkonta tako, da se glasi:
»7050002 – Zamudne in kompenzacijske obresti«.
20. člen
V okviru konta 7111 – Upravne takse in pristojbine se
črta podkonto 711107, 711112 in 711116.
21. člen
V okviru konta 7111 – Upravne takse in pristojbine se
spremenijo nazivi naslednjih podkontov tako, da se glasijo:
»711100 – Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 96 a98 iz ZUT)
711101 – Upravne takse s področja notranjih in splošnih upravnih zadev (tar. št. 11-26 iz ZUT)
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711102 – Carinske takse in takse s področja trošarin
(tar. št. 43-50 a iz ZUT)
711108 – Državne upravne takse za preglede pošiljk
vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina v zunanjetrgovinskem prometu (tar. št. 62 a iz ZUT) ter posebne takse na
področju zdravstvenega varstva rastlin
711109 – Pristojbina za veterinarsko spričevalo
711110 – Pristojbina za veterinarsko potrdilo
711111 – Pristojbina za veterinarski pregled«.
22. člen
V okviru konta 7111 – Upravne takse in pristojbine se
odpre novi podkonto:
»711130 – Pristojbine za športni in rekreacijski ribolov
na morju«:
23. člen
V okviru konta 7400 – Prejeta sredstva iz državnega
proračuna se odprejo novi podkonti:
»740003 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
naslova prispevka za zdravstveno zavarovanje določenih
oseb
740014 – Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje vojaških obveznikov, ki
služijo vojaški rok
740015 – Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za poškodbe pri delu in poklicne bolezni za vojaške
obveznike, ki služijo vojaški rok«:
24. člen
Ta pravilnik začne veljati s 1. januarjem 2003.
Št. 25428/02
Ljubljana, dne 2. decembra 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance

5695.

Pravilniko spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pogojih za registracijo imetnikov
določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov za namene
zdravstvenega varstva rastlin in o pogojih za
izdajanje rastlinskih potnih listov

Na podlagi 20., 21., 22., 23., 41., 43., 44., 45., 49.
in 50. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni
list RS, št. 45/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o pogojih za registracijo imetnikov določenih
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov za namene zdravstvenega varstva
rastlin in o pogojih za izdajanje rastlinskih
potnih listov
1. člen
V pravilniku o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
za namene zdravstvenega varstva rastlin, in o pogojih za
izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 93/01)
se v 7. členu:
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a) v 1. točki besedilo »s seznamov:
– V.A.I./1, kolikor le-te premeščajo,
– V.A.I./2, kolikor le-te premeščajo do tržnih pridelovalcev;«
nadomesti z besedilom »s Seznama V.A.I, če te premeščajo;«;
b) v 2. točki besedilo »s seznamov:
– V.A.II./1, kolikor le-te premeščajo v varovano območje, priznano za določen škodljiv organizem,
– V.A.II./2, kolikor le-te premeščajo do tržnih pridelovalcev v varovano območje, priznano za določen škodljiv
organizem;«
nadomesti z besedilom »s Seznama V.A.II, če te premeščajo v varovano območje, priznano za določen škodljiv
organizem;«.
2. člen
V 8. členu se v drugem odstavku v 2. točki besedilo
»uporabo fizičnih oseb, ki niso tržni pridelovalci« nadomesti
z besedilom »prodajo fizičnim osebam, ki niso tržni pridelovalci, na lokalnem trgu iz drugega odstavka 22. člena tega
pravilnika.«
3. člen
V 15. členu se v prvem odstavku v 1. točki v drugi alinei
pred besedilom »naslov s hišno številko« doda beseda »kontaktni«.
4. člen
V 22. členu se v prvem odstavku v drugi alinei za
besedilom »registrirani imetniki, če le-te premeščajo na lokalnem trgu za končno« besedilo »uporabo fizičnih oseb«
nadomesti z besedilom: »prodajo fizičnim osebam«.
5. člen
V 23. členu se v prvem odstavku v drugi alinei za
besedilom »s Seznama IV.A« doda besedilo ».II«.
V tretjem odstavku se v prvi alinei za besedilom »registrirani imetniki« doda besedilo »oziroma njihove odgovorne
osebe za zdravstveno varstvo rastlin«.
6. člen
V 26. členu se v prvem odstavku besedilo »promet
semenskega in sadilnega materiala« nadomesti z besedilom
»trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin in gozdnega reprodukcijskega materiala«.
7. člen
V 27. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo
»Rastlinski potni list Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Rastlinski potni list RS«.
V prvem odstavku se 2. točki besedilo »oznako kode
države “SI”« nadomesti z besedilom »oznako države “Republika Slovenija” ali kode države “SI”«.
V prvem odstavku se 3. točki besedilo »”Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano” ali njegovo razpoznavno
kodo« nadomesti z besedilom »”Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano-Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo” ali “MKGP-Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo” ali razpoznavno kodo “MKGP-UVRS”«.
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se
glasi:
»V primeru rastlinskega potnega lista za uradno potrjen semenski material je namesto oznake iz 3. točke prvega odstavka tega člena naveden imenovani organ za potrjevanje.«
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8. člen
V 29. členu se v naslovu člena za besedo »krompir«
doda besedilo »in sadike hmelja«.
V prvem odstavku se besedilo »semenskega krompirja
ter promet s semenskim krompirjem« nadomesti z besedilom »ter trženje semenskega krompirja«.
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se
glasi:
»V primeru rastlinskega potnega lista za sadike hmelja
se morajo uporabljati uradne etikete, ki jih lahko izdaja samo
imenovani organ in katerih oblika, vsebina ter postopek
izdajanja in tiskanja kot tudi imenovanje organa so predpisani s predpisi, ki urejajo potrjevanje zdravstvenega stanja in
kakovosti ter trženje sadilnega materiala hmelja.«.
9. člen
Naslov in besedilo 35. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»(nadzor pridelave gozdnih rastlin in uradno potrjenega
semenskega materiala kmetijskih rastlin)
Preglede iz 32. in 33. člena tega pravilnika za gozdne
rastline opravlja Gozdarski inštitut Slovenije v skladu z določbami predpisov, ki urejajo gozdove, gozdni reprodukcijski material, in v skladu s tem pravilnikom.
Preglede iz 32. in 33. člena tega pravilnika in izdajanje
rastlinskih potnih listov za uradno potrjen semenski material
opravlja imenovani organ v skladu z določbami predpisov, ki
urejajo semenski material kmetijskih rastlin, in v skladu s
tem pravilnikom.«
10. člen
V 39. členu se za prvim odstavkom dodata nov drugi in
tretji odstavek z naslednjim besedilom:
»Spričevalo o zdravstvenem stanju rastlin na notranjem
tržišču, izdano za rastline, pridelane ali dodelane do 31.
decembra 2002, se po 1. januarju 2003 šteje kot izdan
rastlinski potni list.
Uradna etiketa, izdana za semenski krompir, pridelan
ali dodelan do 31. decembra 2002, se po 1. januarju 2003
šteje kot izdan rastlinski potni list.«
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
11. člen
V 41. členu se v četrtem odstavku črtata besedi »oziroma gozdarska«.
12. člen
Doda se nov 42.a člen, ki se glasi:
»42.a člen
(nadzor semenskega krompirja in sadik hmelja)
Do izdaje odločbe o koncesiji za izvajanje javne službe
zdravstvenega varstva rastlin opravlja preglede listin, zdravstvene preglede pri pridelavi semenskega krompirja in izdajanje rastlinskih potnih listov Kmetijski inštitut Slovenije v
skladu z določbami predpisov, ki urejajo potrjevanje zdravstvenega stanja in kakovosti semenskega krompirja ter o
trženju semenskega krompirja, in v skladu s tem pravilnikom.
Do izdaje odločbe o koncesiji za izvajanje javne službe
zdravstvenega varstva rastlin opravlja preglede listin, zdravstvene preglede pri pridelavi sadik hmelja in izdajanje rastlinskih potnih listov Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v skladu z določbami predpisov, ki urejajo semenski
material kmetijskih rastlin, in v skladu s tem pravilnikom.«
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13. člen
V Prilogi 1 se v navodilih za izpolnjevanje vlog v prvem
odstavku za besedilom »Obrazec mora biti natančno izpolnjen« črta predlog »s« in doda besedilo »z VELIKIMI«.
V navodilih za Obrazec 1 se v IV. razdelku v 9. točki v
tretjem odstavku črta beseda »delovnem« in na koncu odstavka doda stavek: »Če ste kooperant, priložite kopijo kooperacijske pogodbe in navedite odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin pri kooperacijskem partnerju.«
V navodilih za Obrazec 2 se v V. razdelku v 4. točki
beseda »skupina« nadomesti z besedo »skupin«.
V navodilih za Obrazec 3 se v II. razdelku za prvim
odstavkom doda nov drugi odstavek z besedilom:
»Kolikor niste prepričani, če ste zavezanec za vpis v
register, vam izjave ni potrebno podpisati. Če uprava ugotovi
nasprotno, vas bo pozvala k dopolnitvi vloge.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V Obrazcu 2 se v 4. točki za besedilom »les oziroma
lubje« črtata besedi »kostanja in platane«.
V Obrazcu 2 se v 4. točki za besedilom »Plodovi« črta
beseda »citrusov«.
15. člen
V Prilogi 2 se v navodilih za izpolnjevanje vlog v prvem
odstavku za besedilom »Obrazec mora biti natančno izpolnjen s tiskanimi črkami« doda besedilo »in križci.«
V navodilih za Obrazec 4 v II. razdelku v prvem odstavku za besedilom: »S križcem označite ustrezne kvadratke«
doda besedilo: »(razlago skupin rastlin najdete v seznamu
rastlin, ki je priložen)«.
16. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 327-11/01-2
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.

5696.

Pravilnik o pogojih za uvoz krompirja, da se
prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov

Na podlagi 10. in 12. člena ter četrte alinee 73. člena
v zvezi s prvim in drugim odstavkom 58. člena zakona o
zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za uvoz krompirja, da se prepreči
nevarnost vnosa škodljivih organizmov
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik predpisuje dodatne pogoje, poleg pogojev, vsebovanih v predpisih, ki urejajo vnos, širjenje in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov, in sicer pri uvozu semenskega in
drugega krompirja (Solanum tuberosum L.), svežega ali
ohlajenega, ki se uvrščata v tarifno številko 0701 kombinira-
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ne nomenklature (v nadaljnjem besedilu: krompir), ugotavljanje zdravstvenega stanja krompirja ob uvozu, dodatne
fitosanitarne ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje
škodljivih organizmov krompirja ob uvozu, obseg obveznega
testiranja pošiljk krompirja ter obvezno vodenje evidenc.
2. člen
(škodljivi organizmi)
Škodljivi organizmi, ki se štejejo za posebej nevarne
krompirju po tem pravilniku, so:
– bakterija, povzročiteljica obročkaste gnilobe krompirja, Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
– bakterija, povzročiteljica rjave gnilobe krompirja, Ralstonia /Pseudomonas/ solanacearum (Smith) Yabuuchi
et al.,
– bela krompirjeva ogorčica Globodera pallida (Stone) Behrens,
– rumena krompirjeva ogorčica Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
3. člen
(neokuženo območje)
Ozemlje Republike Slovenije je posebno nadzorovano
območje za škodljive organizme iz prejšnjega člena tega
pravilnika, ki se šteje kot neokuženo območje razen območij iz Priloge 1 tega pravilnika, kjer je okužba navzoča v
omejenem obsegu in je pod uradnim nadzorom, tako da se
zagotavlja zdravstveno varstvo rastlin na način, določen s
predpisi, ki urejajo varovana območja.
4. člen
(prijava uvoza)
Pošiljka krompirja, ki se uvaža, mora biti prijavljena
fitosanitarnemu inšpektorju v skladu s predpisom o enotnem
obrazcu prijave pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala
oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin za inšpekcijski pregled pri uvozu.
V prijavi iz prejšnjega odstavka je potrebno v primeru
uvoza semenskega krompirja navesti referenčno oznako partije, ki je homogena enota glede sorte, kvalitete, izvora,
vzgojne stopnje in je pridelana na enem mestu pridelave.
Posamezna pošiljka krompirja, ki se uvaža, je lahko
sestavljena največ iz dveh partij, razen pošiljk:
– drobnega semenskega krompirja debeline 28 do 35
mm, ki je lahko sestavljena iz največ štirih partij in
– semenskega krompirja za raziskovalne namene, žlahtnjenje in introdukcijo, ki je lahko sestavljena iz poljubnega
števila partij.
5. člen
(zdravstveni pregled gomoljev)
Fitosanitarni inšpektor v okviru inšpekcijskega pregleda
pri vsaki partiji opravi vizualni zdravstveni pregled pošiljke
tako, da prereže vsaj 200 gomoljev, na katerih ugotavlja
znamenja rjave in obročkaste gnilobe krompirja. Količina
krompirja v partiji, ki presega 25 ton, se šteje kot nova
partija.
V primeru suma na okužbo iz prejšnjega odstavka ter
skladno z določbami 6. člena tega pravilnika fitosanitarni
inšpektor odvzame vzorec gomoljev, reprezentativen za pošiljko, za laboratorijsko testiranje na prikrite okužbe z bakterijami.
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6. člen
(obvezno testiranje na bakterije)
Testiranje uvoženih pošiljk krompirja je obvezno in je
del sistematičnega nadzora škodljivih organizmov iz 2. člena
tega pravilnika v skladu s predpisi o izvajanju sistematičnega
nadzora in ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje
krompirjeve rjave, krompirjeve obročkaste gnilobe ter krompirjevih ogorčic.
Obseg obveznega testiranja na navzočnost škodljivih
organizmov iz 2. člena tega pravilnika pri uvozu je določen z
letnim programom ter zajema odvzem vzorcev pri vsakem
posameznem uvozniku, in sicer glede na fitosanitarno nevarnost vsaj:
1. za semenski krompir:
a) četrtino partij, če je izvor v državah članicah Evropske unije ali Švici;
b) vsako partijo iz ostalih evropskih držav;
2. za zgodnji jedilni in drug merkantilni krompir:
a) tretjino partij, če je izvor v državah članicah Evropske
unije ali Švici;
b) vsako partijo iz ostalih evropskih držav.
7. člen
(laboratorijsko testiranje gomoljev na bakterije)
Laboratorijsko testiranje gomoljev zajema postopke za:
– diagnosticiranje rjave in obročkaste gnilobe krompirjevih rastlin in gomoljev,
– detekcijo bakterije v vzorcih krompirjevih gomoljev,
– identifikacijo bakterije.
Detekcija in identifikacija bakterije iz prejšnjega odstavka mora biti skladna s standardi Evropske Unije* in zajema
pripravo vzorca za preskušanje, preskus z imunofluorescenco (IF), encimsko-imunski preskus (ELISA), preskus z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR), fluorescentni in-situ
hibridizacijski preskus (FISH) ter druge molekulske metode,
preskus s selektivnim gojiščem na petrijevih ploščah, biološki preskus, preskusi obogatitve, preskus patogenosti, profil maščobnih kislin (FAP) ter druge predpisane potrditvene
preskuse.
Testiranje iz prvega in drugega odstavka tega člena
izvaja diagnostični laboratorij Nacionalnega inštituta za biologijo.
8. člen
(laboratorijsko testiranje zemlje na ogorčice)
Laboratorijsko testiranje zemlje na ogorčice zajema postopke za:
– diagnosticiranje cist in
– determinacijo oziroma identifikacijo vrste cistotvorne
ogorčice.
Determinacija oziroma identifikacija cistovornih ogočic
v vzorcih zemlje mora biti skladna s standardi Evropske in
mediteranske organizacije za varstvo rastlin*.
Testiranje iz prvega in drugega odstavka tega člena
izvaja diagnostični laboratorij Kmetijskega inštituta Slovenije.
9. člen
(zadržanje pošiljke)
Ob sumu na navzočnost škodljivega organizma in odvzemu vzorca za laboratorijski preskus se šteje, da pošiljka
ne izpolnjuje fitosanitarnih zahtev. Fitosanitarni inšpektor v
skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, odredi laboratorijski preskus in uvedbo karantene kot uradne
* Na voljo pri Upravi Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo.
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osamitve pošiljke, dokler niso znani rezultati testiranj v diagnostičnem laboratoriju.
V času osamitve diagnostični laboratorij uvoznikom ne
daje podatkov o diagnostičnem postopku.
Uvoznika o znanem analiznem izvidu obvesti krajevno
pristojni fitosanitarni inšpektor, kjer je pošiljka v času karantene uskladiščena.
10. člen
(stroški)
Stroške odvzema vzorca in laboratorijskega testiranja
gomoljev krompirja in zemlje, s katero je pošiljka onesnažena, pri uvozu, nosi uvoznik pošiljk krompirja.
Stroški laboratorijskega testiranja ne smejo presegati
najvišje dovoljene cene, ki jo v pogodbi z izvajalci testiranja
določi Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo.
11. člen
(vodenje evidenc pri uvozniku)
Uvoznik, ki vnaša semenski krompir na ozemlje Republike Slovenije, mora voditi evidence o vnosu in prodaji
posameznih partij v skladu s predpisi, ki urejajo registracijo
imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin
in izdajanje rastlinskih potnih listov.
Iz evidenc morajo biti razvidni podatki o izvoru (država
izvora, izvoznik, številka fitosanitarnega spričevala, ki je
spremljalo pošiljko), o posamezni partiji (referenčna številka
partije, sorta, kategorija in stopnja), o sorti, vzgojni stopnji,
količini in času vnosa ter podatki o kupcu in prodani količini.
12. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati naslednja predpisa:
– odredba o pogojih za uvoz krompirja, da se prepreči
nevarnost vnosa povzročitelja rjave gnilobe (Ralstonia/ Pseudomonas/solanacearum/Smith/Yabuuchi et al.) (Uradni
list RS, št. 76/97, 96/99 in 45/01),
– odredba o pogojih za tranzit pošiljk krompirja iz Egipta, ki se pretovarjajo v Luki Koper (Uradni list RS, št. 21/01
in 45/01).
13. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-811/2002
Ljubljana, dne 19. decembra 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga 1: Območje Republike Slovenije, kjer je okužba s škodljivimi organizmi iz 2. člena tega pravilnika navzoča v omejenem obsegu in je pod uradnim nadzorom tako,
da se zagotavlja zdravstveno varstvo rastlin.
1. Ralstonia /Pseudomonas/ solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al.:
Katastrska občina Kokrica, parcelne številke: 5/1,
5/6, 7
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2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.:
Katastrska občina Libeliče, parcelne številke: 37, 91,
93, 95, 100, 102, 105, 107, 109 (okuženo območje); 68,
73/2, 76, 77, 79/1 (varovalni pas);55, 56/1, 56/2, 57/1,
57/2, 58/1, 58/2, 58/3, 59/1, 59/3, 60, 61, 62, 64,
65, 67, 70, 70/1, 70/2, 71, 72/1, 73/1, 74, 75, 78/1,
79/2, 80, 81,/1, 81/2, 82, 83, 84/1, 84/2, 85, 86, 87,
88, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 101, 102, 103, 106/1, 107,
108/1, 108/2, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120/1, 120/2, 121, 122, 124, 125, 126, 127,
129, 130, 131/1, 132/1, 132/2, 132/3, 133, 135,
137/1, 137/2, 180/2, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165/1,
165/2, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 724/1, 724/2, 732, 733
(ogroženo območje)
Katastrska občina Šenčur, parcelna številka: 1000/1
(objekt)

5697.

Pravilnik o spremembi pravilnika o pridobitvi
certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje
fitofarmacevtskih sredstev

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 45. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01)
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK
s spremembi pravilnika o pridobitvi certifikata
o skladnosti za naprave za nanašanje
fitofarmacevtskih sredstev
1. člen
V pravilniku o pridobitvi certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list
RS, št. 37/01, 80/01 in 80/02) se v 23. členu v prvem
odstavku črta besedilo “do 31. decembra 2002, oziroma”.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 327-02/161/01-3
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

5698. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Radeče

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US,
56/99 – ZON in 67/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Radeče

Št.
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1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Radeče, št. 08-08/99 z dne
10.julija 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Brežice.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Radeče, ki meri 6776,18
ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Brežice, v
občinah Radeče, Litija in Laško, oziroma v katastrskih občinah Radeče, Zavrate, Njivice, Svibno, Hotemež, Vrhovo,
Dole pri Litiji, Širje in Obrežje.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Radeče je z dnem 1. 1.
1999 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 4.632,18 ha,
– lesna zaloga: 247,3 m3/ha, od tega 58,9 m3/ha
iglavcev in 188,4 m3/ha listavcev,
– letni prirastek: 6,80 m3/ha, od tega 1,39 m3/ha
iglavcev in 5,41 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim
prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Radeče za obdobje od 1. 1. 1999 do
31. 12. 2008 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 158.198 m3, od tega
46.064 m3 iglavcev in 112.134 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 324,50 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 4,00 ha,
– varstvena dela na površini 12,20 ha.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na
ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del
tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za
njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem
načrtu gozdnogospodarske enote Radeče, so sestavni del
tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radeče je na vpogled na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, Brežice, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Radeče, Trg 5, Radeče, in na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike
Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radeče.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-08-2/00/5
Ljubljana, dne 20. novembra 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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5699. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Mokrice

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US,
56/99 – ZON in 67/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Mokrice
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mokrice, št. 08-01/00 z dne
2. julija 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Brežice.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Mokrice, ki meri 9.358,05
ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Brežice, v
občini Brežice, oziroma v katastrskih občinah Cerklje, Krška
vas, Bušeča vas, Stojanski vrh, Globočice, Čatež, Cerina,
Koritno, Velika dolina in Nova vas.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Mokrice je z dnem 1. 1.
2000 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 4.021,72 ha,
– lesna zaloga: 227,1 m3/ha, od tega 17,5 m3/ha
iglavcev in 209,6 m3/ha listavcev,
– letni prirastek: 6,29 m3/ha, od tega 0,35 m3/ha
iglavcev in 5,94 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim
prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Mokrice za obdobje od 1. 1. 2000
do 31. 12. 2009 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 150.478 m3, od tega
11.192 m3 iglavcev in 139.286 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 798,66 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 74,32 ha,
– varstvena dela na površini 5,22 ha.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na
ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del
tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za
njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem
načrtu gozdnogospodarske enote Mokrice, so sestavni del
tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mokrice je na vpogled na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, Brežice, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Brežice, Cesta bratov Milavcev
61, Brežice, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer
se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejema-
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nja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mokrice.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-08-4/00/5
Ljubljana, dne 21. novembra 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

5700. Sklep o javni razgrnitvi
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Rogaška Slatina

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl.US, 56/99 –
ZON in 67/02) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Rogaška Slatina
1. člen
Odreja se javna razgrnitev gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rogaška Slatina, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2011.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Rogaška Slatina, Ulica IV. divizije 17, Rogaška Slatina. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v
Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Rogaška Slatina.
4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve
organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-09-5/2001/2
Ljubljana, dne 21. novembra 2002.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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5701.

Sklep o javni razgrnitvi gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Bled

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON in 67/02 – ZG-A) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Bled
1. člen
Odreja se javna razgrnitev gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bled, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, območne enote Bled.
4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve
organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 322-01-02-2/2001/4
Ljubljana, dne 18. novembra 2002.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
mag. Franc But l. r.

5702. Pravilnik o ravnanju z živalskimi odpadki in
minimalnih higiensko-tehničnih pogojih, ki jih
morajo pri tem izpolnjevati objekti in
prevozna sredstva

Na podlagi osmega odstavka 43. člena in drugega
odstavka 44. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS,
št. 33/01) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v
soglasju z ministrom za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o ravnanju z živalskimi odpadki in minimalnih
higiensko-tehničnih pogojih, ki jih morajo pri tem
izpolnjevati objekti in prevozna sredstva

Št.
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina in namen)
Ta pravilnik določa:
– prijavo pogina živali,
– prevoz, zbiranje, predelavo in neškodljivo odstranjevanje živalskih odpadkov,
– pogoje, ki jih morajo glede higiensko-tehnične ureditve in opreme izpolnjevati prevozna sredstva za prevoz živalskih odpadkov,
– pogoje, ki jih morajo glede higiensko-tehnične ureditve, opreme, osebja in načina dela izpolnjevati zbiralnice,
objekti za obdukcijo in obrati za predelavo in sežig živalskih
odpadkov,
– pogoje za proizvodnjo krmil, hrane za hišne živali,
tehničnih in farmacevtskih proizvodov, proizvedenih v celoti
ali deloma iz živalskih odpadkov, z namenom, da se prepreči prisotnost patogenih mikroorganizmov,
– pogoje za promet z živalskimi odpadki in proizvodi,
pridobljenimi iz živalskih odpadkov, z namenom, da se zagotovi način predelave in promet z živalskim odpadki, ki ne
ogroža zdravja potrošnikov in okolja ter preprečuje širjenje
kužnih bolezni,
– pogoje za zagotavljanje veterinarsko-sanitarnega reda v obratih, kriterije in normative za ocenjevanje zdravstvene ustreznosti končnega proizvoda in izvajanje veterinarskega nadzora.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi za potrebe tega pravilnika pomenijo:
1. živalski odpadki so živalska trupla, deli živalskih trupel, vključno z ribami in proizvodi živalskega izvora, ki niso
namenjeni za neposredno prehrano ljudi, z izjemo živalskih
izločkov ter organskih odpadkov iz obratov javne prehrane;
2. konfiskat so deli živalskih trupov, za katere se pri
veterinarskem pregledu po zakolu izkaže, da so patološko
spremenjeni, kužni ali kontaminirani in se ocenijo kot živalski odpadki z visokim tveganjem;
3. objekt za obdukcijo je objekt ali prostor, v katerem
se opravlja raztelešenje živalskih trupel za namene ugotavljanja vzroka pogina živali;
4. zbiralnica živalskih odpadkov je obrat, v katerem se
živalske odpadke zbira in sproti odpremlja v obrate za predelavo živalskih odpadkov oziroma v sežigalnico. Če ima
zbiralnica tudi prostor za obdukcijo, se v tem prostoru opravlja raztelešenje živalskih trupel;
5. obrat za predelavo odpadkov z nizkim tveganjem je
obrat, v katerem se predelujejo živalski odpadki z nizkim
tveganjem v sestavine za proizvodnjo krmil za živali, v hrano
za hišne živali ter v tehnične in farmacevtske proizvode;
6. obrat za predelavo odpadkov z visokim tveganjem
(kafilerija) je obrat, v katerem so živalski odpadki podvrženi
posebnemu postopku ali predelavi, ki uniči patogene mikroorganizme;
7. sežigalnica je obrat, namenjen sežiganju živalskih
odpadkov kot posebnemu načinu neškodljivega odstranjevanja živalskih odpadkov;
8. hrana za hišne živali je hrana za pse, domače mačke, domače ptice, male glodalce, terarijske, akvarijske in
druge živali, ki se vzrejajo ali redijo za družbo, rekreacijo,
varstvo ali pomoč človeku, in je pripravljena izključno ali
delno iz živalskih odpadkov z nizkim tveganjem;
9. tehnični in farmacevtski proizvodi so proizvodi, ki so
v celoti ali deloma pridobljeni iz živalskih odpadkov z nizkim
tveganjem;
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10. obrati in objekti pod veterinarskim nadzorom so
zbiralnice živalskih odpadkov, objekti za obdukcijo, obrati za
predelavo odpadkov z nizkim tveganjem, obrati za predelavo
živalskih odpadkov z visokim tveganjem, sežigalnice živalskih odpadkov, obrati za proizvodnjo hrane za hišne živali ter
obrati, ki pripravljajo tehnične in farmacevtske proizvode, ter
pri tem uporabljajo živalske odpadke z nizkim tveganjem v
nepredelani obliki;
11. notranja kontrola je sistem, s katerim se v obratu
zagotavlja stalno preverjanje izpolnjevanja predpisanih pogojev, in sistem ukrepov v proizvodnji za zagotavljanje zdravstveno ustreznega končnega proizvoda;
12. gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokrožen prostor, kjer se nahajajo oziroma vzrejajo živali;
13. razkuževalnik je preproga, posoda ali kanal, napolnjen z razkužilnim sredstvom, ki je namenjen razkuževanju
obutve ljudi ali koles prevoznih sredstev;
14. obrati javne prehrane so restavracije, bolnišnice,
šole, vrtci, gostinski lokali in podobni obrati, kjer se živilo
ponudi končnemu potrošniku za takojšnje uživanje brez nadaljnje obdelave.
3. člen
(živalski odpadki z visokim tveganjem)
Živalski odpadki z visokim tveganjem, ki predstavljajo
visoko tveganje za zdravje ljudi ali živali, so:
– poginula goveda, prašiči, ovce, koze, kopitarji, perutnina in druge živali, ki se redijo za kmetijsko proizvodnjo
ter so poginile na gospodarstvu, niso pa bile zaklane za
prehrano ljudi; sem sodijo tudi mrtvorojene in nerojene živali;
– živali, ki se usmrtijo zaradi ukrepov zatiranja živalskih
kužnih bolezni;
– živalski odpadki, vključno s krvjo tistih živali, ki so pri
veterinarskem pregledu ob zakolu kazale klinične znake bolezni, ki se lahko prenaša na ljudi ali živali;
– telesni deli živali, ki so bile zaklane po običajnem
postopku, pri veterinarskem pregledu po zakolu pa so bile
ugotovljene patološke spremembe, okuženost ali kontaminacija mesa;
– telesni deli živali, zaklanih po običajnem postopku,
pri katerih ni bil opravljen veterinarski pregled po zakolu,
razen kož, parkljev, rogov, kopit, perja, volne, krvi in sorodnih stranskih proizvodov, če ni podan sum kužne bolezni,
in se uporabijo za proizvodnjo krmil ali hrane za hišne živali;
– zdravstveno neustrezna živila živalskega izvora, ki
predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in živali;
– uvožene živali in živila živalskega izvora, za katere se
pri veterinarskem pregledu na mejnem prehodu ugotovi, da
ne izpolnjujejo veterinarskih pogojev za uvoz, razen če se jih
vrne v državo iz katere so bili uvoženi, ali pa je uvoz dovoljen
pod posebnimi predpisanimi pogoji;
– rejne živali, ki so poginile med prevozom, razen tistih, ki so bile zaradi preprečitve trpljenja pri prevozu zaklane v sili;
– živalski odpadki, ki vsebujejo ostanke snovi, ki presegajo dovoljene vrednosti in ogrožajo zdravje ljudi in živali,
ter živila živalskega izvora, ki so bila ocenjena kot zdravstveno neustrezna zaradi prisotnosti takšnih ostankov;
– ribe in drugi vodni organizmi, ki so namenjeni za
prehrano ljudi, če kažejo znake kužne bolezni.
4. člen
(živalski odpadki z nizkim tveganjem)
Živalski odpadki z nizkim tveganjem so živalski odpadki, ki ne predstavljajo visokega tveganja za zdravje ljudi in
živali, vključno s:
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– klavničnimi odpadki živali, katerih meso je zdravstveno ustrezno za prehrano ljudi, razen živalskih tkiv s specifičnim tveganjem (v nadaljnjem besedilu: SRM);
– kožami, rogovi, parklji, kopiti, perjem, volno, krvjo in
sorodnimi stranskimi proizvodi živali, ki so bile zaklane po
običajnem postopku, niso pa bile v skladu s predpisi veterinarsko pregledane, pod pogojem, da ni podan sum kužne
bolezni, in se uporabijo za proizvodnjo krmil ali hrane za
hišne živali;
– ulovljenimi morskimi ribami, ki so namenjene za proizvodnjo ribje moke;
– svežimi ribjimi odpadki, ki nastajajo pri predelavi rib
in drugih vodnih organizmov v predelovalnih obratih za prehrano ljudi.
Če so živalski odpadki z nizkim in visokim tveganjem
pomešani, se takšni odpadki štejejo za odpadke z visokim
tveganjem.
5. člen
(posebno nevarni živalski odpadki)
Posebno nevarni živalski odpadki so:
– SRM v skladu s predpisom, ki določa preventivne
ukrepe v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami. Če SRM niso bili predhodno odstranjeni, se kot SRM
ocenijo cela trupla živali;
– usmrčene živali zaradi ukrepov zatiranja transmisivnih spongiformnih encefalopatij;
– poginule hišne živali, živali iz cirkusov, živalskih vrtov
in poskusne živali;
– živali in živalski proizvodi, ki vsebujejo ostanke prepovedanih ali škodljivih substanc;
– ostanki živil javne prehrane iz javnih prevoznih sredstev z mednarodnih relacij.
Če so živalski odpadki z nizkim ali visokim tveganjem
pomešani s posebno nevarnimi živalskimi odpadki, se takšni
odpadki štejejo za posebno nevarne živalske odpadke.
II. PREDELAVA, OBDELAVA IN NEŠKODLJIVO
ODSTRANJEVANJE ŽIVALSKIH ODPADKOV
6. člen
(ravnanje z živalskimi odpadki)
V postopku predelave, obdelave in odstranjevanja
živalskih odpadkov je treba ravnati z živalskimi odpadki
tako, da:
– zdravje ljudi in živali ni ogroženo s povzročitelji kužnih
in zajedavskih bolezni ter škodljivimi snovmi;
– ne pride do onesnaženja tal, vode, zraka in krme s
povzročitelji kužnih in zajedavskih bolezni ter škodljivimi
snovmi;
– ne pride do čezmerne obremenitve okolja zaradi preseganja emisijskih mejnih vrednosti;
– se živalski odpadki, razen v izjemnih predpisanih primerih, predelajo, sežgejo oziroma drugače neškodljivo odstranijo.
7. člen
(predelava in neškodljivo odstranjevanje živalskih odpadkov
z visokim tveganjem)
Živalski odpadki z visokim tveganjem morajo biti predelani v obratu za predelavo živalskih odpadkov z visokim
tveganjem (kafileriji) v skladu s pogoji iz Priloge 1, ki je
sestavni del tega pravilnika, ali pa uničeni s sežigom v sežigalnici.
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Živalski odpadki z visokim tveganjem se lahko izjemoma neškodljivo uničijo tudi s sežigom na določenem mestu
ali grobišču, ali z zakopavanjem na predpisan način na
podlagi odločbe uradnega veterinarja z inšpekcijskimi pooblastili:
– če so živali okužene oziroma obstaja sum, da so
okužene s kužno boleznijo, ali če vsebujejo ostanke, ki bi
lahko predstavljali tveganje za zdravje ljudi in živali, toplotna
obdelava v kafileriji pa jih ne bi zanesljivo uničila;
– če bi prevoz živali, ki so okužene oziroma za katere je
podan sum, da so okužene s posebno nevarno kužno boleznijo, lahko predstavljal preveliko tveganje za širjenje bolezni;
– če pride do množičnih poginov in količina odpadkov
presega kapacitete skladiščenja in predelave v kafileriji;
– če živalski odpadki izvirajo iz težko dostopnih območij;
– če količina in razdalja do predelovalnega obrata oziroma sežigalnice ne opravičujeta zbiranja odpadkov.
Če se živalski odpadki zakopljejo, morajo biti zakopani
tako globoko, da jih ne morejo odkopati mesojede živali.
Plast prsti oziroma zemlje, ki jih pokriva, mora biti debela
najmanj 1 meter. Zakopavanje se mora izvesti na primernih
tleh oziroma območju, tako da niso ogroženi viri pitne vode,
in da se s tem ne povzroča nevarnosti za okolje. Če je
potrebno, morajo biti živalski odpadki pred zakopavanjem
razkuženi z ustreznim razkužilom.
8. člen
(predelava in neškodljivo odstranjevanje živalskih odpadkov
z nizkim tveganjem)
Živalske odpadke z nizkim tveganjem se lahko predeluje v obratu za predelavo živalskih odpadkov z visokim tveganjem, obratu za predelavo živalskih odpadkov z nizkim tveganjem, obratu za proizvodnjo hrane za hišne živali, obratu
za proizvodnjo surovin za farmacevtske in tehnične proizvode oziroma uniči s sežigom v sežigalnici. Če se živalski
odpadki z nizkim tveganjem uporabijo kot surovina za proizvodnjo hrane za hišne živali, krmil ali farmacevtskih in tehničnih proizvodov, morajo biti obdelani v skladu s pogoji iz
Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
Živalski odpadki z nizkim tveganjem se lahko izjemoma, na podlagi odločbe uradnega veterinarja z inšpekcijskimi pooblastili, neškodljivo odstranijo v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.
9. člen
(ravnanje s posebno nevarnimi živalskimi odpadki)
Posebno nevarne živalske odpadke so izvajalci javne
službe za zbiranje in prevoz živalskih odpadkov dolžni ločeno zbirati, jih vidno označiti ter neškodljivo odstraniti na
enega od naslednjih načinov:
– neposredni sežig v sežigalnici;
– predelava v kafileriji in obvezen sežig proizvoda v
obratu za sežig ali so-sežig;
– če gre za ostanke živil iz javnih prevoznih sredstev z
mednarodnih relacij, zakopavanje na registriranem odlagališču odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
10. člen
(izjemna uporaba živalskih odpadkov)
Izjemoma lahko uradni veterinar z inšpekcijskimi pooblastili z odločbo dovoli uporabo živalskih odpadkov:
– za znanstveno-raziskovalne namene;
– v nepredelani obliki za krmljenje živali v živalskih vrtovih, cirkuških živali, živali, ki se redijo zaradi proizvodnje kož
in krzna, živali v zavetiščih in mrhoviščih, črvov, ki se jih goji
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za ribiške vabe in podobno, če gre za živalske odpadke z
nizkim tveganjem ali živalske odpadke z visokim tveganjem
iz prve ali pete alinee 3. člena tega pravilnika, pod pogojem,
da ni podan sum kužne bolezni.
Območni urad Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) vodi evidenco o izdanih
odločbah, dovoljenih količinah in vrsti dovoljene izjemne
uporabe.
11. člen
(predpisovanje drugih pogojev in ukrepov)
Generalni direktor VURS lahko glede na epidemiološko situacijo in oceno tveganja v posameznih primerih določi dodatne ali drugačne pogoje zbiranja, prevoza in odstranjevanja živalskih odpadkov.
III. PRIJAVA, ZBIRANJE IN PREVOZ ŽIVALSKIH
ODPADKOV
12. člen
(dolžnosti imetnika živali)
Imetnik živali mora Nacionalnemu veterinarskemu inštitutu (v nadaljnjem besedilu: NVI) nemudoma prijaviti pogin:
– kopitarja;
– parkljarja;
– perutnine, kuncev, živali, ki se redijo zaradi proizvodnje kož in krzna ter rib in ptic iz organiziranih rej;
– živali iz živalskega vrta, cirkusa ali drugega razstavnega prostora za živali;
– poskusne živali;
– hišnih živali;
– prašičev, ovc in koz do štirih tednov starosti, če
pogineta dve ali več živali;
– vsake živali, če obstaja sum kužne bolezni.
V izjemnih primerih iz drugega odstavka 20. člena tega
pravilnika sme imetnik živali, po predhodnem pisnem dogovoru z NVI, javljati pogin živali enkrat tedensko.
Imetnik poginule živali je dolžan živalske odpadke do
prihoda delavca NVI oziroma v primeru množičnega pogina
živali do prihoda izvajalca javne službe za zbiranje in prevoz
živalskih odpadkov, zaščititi pred atmosferskimi vplivi, insekti, živalmi ter preprečiti dostop drugim osebam. Živalskega
trupla se ne sme, dokler ni prepeljano v objekt za obdukcijo,
odreti, odpreti ali razsekati.
Imetnik poginule živali je dolžan delavcem NVI oziroma
v primeru množičnega pogina živali izvajalcu javne službe za
zbiranje in prevoz živalskih odpadkov, nuditi pomoč pri nakladanju živalskih odpadkov, razen če obstaja utemeljen
sum zoonoze.
Imetnik živali sme, če gre za posameznega poginulega
prašiča, ovco ali kozo, starih do štiri tedne, ali posameznega
poginulega psa, mačka, sobne ptice, okrasno perutnino,
male glodalce, terarijske ali akvarijske hišne živali iz ljubiteljske reje, zakopati v skladu s tretjim odstavkom 7. člena tega
pravilnika, pod pogojem, da ni podan sum kužne bolezni.
13. člen
(dolžnosti drugih oseb)
Druge osebe, ki so dolžne prijaviti živalske odpadke
NVI, so:
– oseba, ki najde živalske odpadke na zemljišču ali v
gozdu, ki ga ima v lasti ali v zakupu;
– voznik, ki je povzročil pogin živali;
– upravljalci cest in policija, če se živalski odpadki
nahajajo na javni poti ali cesti;

Stran

16018 / Št. 117 / 28. 12. 2002

– upravljalci ribiških okolišev, če se živalski odpadki
nahajajo v sladkovodnih vodah ali na priobalnem zemljišču.
Prijavitelj je dolžan ravnati v skladu s tretjim odstavkom
prejšnjega člena.
14. člen
(zbiranje živalskih odpadkov v živilskih obratih)
Živilski obrat mora imeti za zbiranje živalskih odpadkov
urejene ločene prostore v skladu s predpisom, ki ureja
živilske obrate. Če živilski obrat zbira, pošilja v predelavo ali
oddaja v promet živalske odpadke z nizkim tveganjem ločeno od živalskih odpadkov z visokim tveganjem, mora biti
prostor za shranjevanje živalskih odpadkov z nizkim tveganjem ločen od prostora za shranjevanje živalskih odpadkov z
visokim tveganjem (konfiskat).
Prostor za zbiranje živalskih odpadkov mora biti urejen
v skladu s 27. členom tega pravilnika in opremljen z ustreznimi hladilnimi kapacitetami za ohlajevanje prostora na +4°C
ali manj, za predvideno količino živalskih odpadkov treh
delovnih dni ob povprečni kapaciteti proizvodnje. Prostor
mora imeti priključek za toplo vodo s temperaturo najmanj
+83°C.
15. člen
(izvajalci javne službe za zbiranje in prevoz živalskih
odpadkov)
Zbiranje in prevoz živalskih odpadkov izvajajo NVI ter
pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko javno
službo ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom
živalskega izvora.
16. člen
(naloge NVI)
NVI pri izvajanju veterinarsko-higienske službe po zakonu, ki ureja veterinarstvo, opravlja naslednje naloge:
– sprejem prijav o poginu živali;
– odvoz živalskih trupel s kraja pogina do zbiralnice, v
obrat za predelavo, objekt za obdukcijo ali sežigalnico;
– odvoz živalskih trupel od klavnice do objekta za obdukcijo, če obstaja sum, da so živali zbolele za kužno boleznijo;
– zbiranje in prevoz živalskih odpadkov z mejnih prehodov;
– pomoč pri obdukciji poginulih živali;
– higiensko-tehnično vzdrževanje zbiralnic, objektov za
obdukcijo in prevoznih sredstev za prevoz živalskih odpadkov;
– vzdrževanje veterinarskega reda pri prevozu in zbiranju živalskih odpadkov;
– vodenje predpisanih evidenc.
17. člen
(ravnanje s klavničnimi odpadki in kužnim materialom
živalskega izvora)
Pri ravnanju s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega izvora je treba zagotoviti neprekinjen in reden:
– odvoz vseh živalskih odpadkov po posameznih zbirnih progah in zbiralnicah na območju, za katerega je podeljena koncesija;
– odvoz živalskih odpadkov s kraja pogina v primeru
množičnega pogina živali;
– oddajanje živalskih odpadkov v predelavo ali začasno
skladiščenje v skladu s predpisanimi pogoji;
– higiensko-tehnično vzdrževanje objektov in prevoznih sredstev;
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– vzdrževanje veterinarskega reda pri prevozu živalskih
odpadkov;
– vodenje predpisanih evidenc.
18. člen
(pogoji za zbiranje in prevoz živalskih odpadkov)
Živalske odpadke je treba zbirati in prevažati v zbiralnice in registrirane obrate za predelavo živalskih odpadkov v
pokritih in neprepustnih zabojnikih. Dno zabojnika mora imeti
padec k mestu zbiranja tekočin. Notranjost zabojnika mora
biti obložena z nerjavečim materialom, tako da je mogoče
mokro čiščenje in razkuževanje.
Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za notranjost
vozila, če se živalski odpadki nalagajo neposredno v vozilo.
Vozilo mora biti opremljeno z omarico za delovno obleko in
obutev delavca, omarico z dezinfekcijsko opremo ter opremo za nakladanje trupel na vozilo oziroma v zabojnik.
Vozila in zabojnike je treba vzdrževati v čistem stanju in
jih po vsakem opravljenem prevozu očistiti in razkužiti, o
čemer je treba voditi evidenco.
NVI in pravne ali fizične osebe, ki zbirajo in prevažajo
živalske odpadke, morajo voditi evidenco o količini in poreklu zbranih ter oddanih živalskih odpadkov. Zaradi zagotavljanja nadzora prometa z živalskimi odpadki in preprečevanja
pojava kužnih bolezni lahko uradni veterinar odredi pečatenje pošiljk. Podatek, da je pošiljka zapečatena, mora biti
vpisan v evidenco o količini in poreklu zbranih ter oddanih
živalskih odpadkov.
19. člen
(spremno potrdilo za živalske odpadke)
Pri odvozu trupel poginulih živali mora pošiljko spremljati potrdilo, iz katerega so razvidni naslednji podatki:
– o imetniku živali oziroma prijavitelju,
– o vrsti in številu poginulih živali,
– navedba vrste živali, pasme, spola, starosti, teže in
identifikacijske številke, če ta obstaja,
– datum in ura prevzema trupla,
– osnovni anamnestični podatki: izpis podatkov iz dnevnika posegov in zdravljenj na gospodarstvu, če ta obstaja, in
sicer datum zadnjega posega, diagnoza in podatki o veterinarski organizaciji ali veterinarju, ki je zdravil žival oziroma
opravljal posege,
– izjava imetnika živali oziroma prijavitelja z osnovnimi
podatki o okoliščinah pogina živali, če je izjavo mogoče
pridobiti.
Pri odvozu vseh ostalih živalskih odpadkov, ki se odvažajo iz zbiralnice ali živilskih obratov, mora pošiljko spremljati spremno potrdilo, iz katerega so razvidni naslednji
podatki:
– vrsta živalskih odpadkov,
– kategorija živalskih odpadkov,
– količina in morebitna predhodna obdelava živalskih
odpadkov,
– izvor pošiljke (pošiljateljev naziv, naslov oziroma sedež),
– izvajalec javne službe za zbiranje in prevoz živalskih
odpadkov,
– prejemnik pošiljke (prejemnikov naziv, naslov oziroma sedež),
– datum prevoza,
– podpis pošiljatelja in odgovorne osebe javne službe
za zbiranje in prevoz živalskih odpadkov.
Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za pošiljke
mesno-kostne moke, ki se odpremlja iz kafilerije v sežigalnico.
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Potrdilo iz tega člena mora izpolniti delavec izvajalca
javne službe za zbiranje in prevoz živalskih odpadkov. Potrdilo se izda v dveh izvodih, od katerih eden ostane imetniku
živalskih odpadkov ali prijavitelju, drug izvod pa spremlja
živalske odpadke do zbiralnice, objekta za obdukcijo živali,
objekta za predelavo živalskih odpadkov ali sežigalnice.
Pošiljke mesnih, mlečnih in jajčnih proizvodov ter proizvodov vodnih organizmov, ki niso primerni za prehrano
ljudi, so pa pridobljeni iz živali ali živil živalskega izvora, ki so
bila ocenjena kot zdravstveno ustrezna, ter se prevažajo v
obrat za predelavo živalskih odpadkov, mora biti označena z
deklaracijo, iz katere je razviden izvor pošiljke in ime ter
vrsta živalskih odpadkov. Na zabojniku, cisterni, kartonski
embalaži ali drugem embalažnem materialu mora biti na
vidno mesto pritrjena oznaka »NI PRIMERNO ZA PREHRANO LJUDI!«. Črke morajo biti velike najmanj 2 cm.
20. člen
(zbiranje in odvoz živalskih odpadkov)
Odvoz živalskih odpadkov s kraja pogina oziroma nastanka odpadkov do zbiralnice ali do obrata za predelavo
živalskih odpadkov mora biti opravljen v naslednjem času:
– truplo živali je treba odpeljati najkasneje v 24 urah po
prijavi pogina, v poletnem času najkasneje v 12 urah;
– trupla živali s cest, železniških postaj, naselij in javnih
mest je treba odpeljati takoj po prijavi pogina;
– v primeru suma kužne bolezni je treba truplo takoj po
prijavi pogina odpeljati v objekt za obdukcijo živali.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko imetnik živali izjemoma zamrzne manjše število poginule perutnine, kuncev,
živali, ki se redijo zaradi proizvodnje kož in krzna, poskusnih
živali, rib in ptic, če bi bil odvoz v roku iz prejšnjega odstavka
ekonomsko neupravičen, pod pogojem, da ni podan sum
kužne bolezni. V tem primeru je treba trupla poginulih živali
hraniti v posebej za to namenjenih zamrzovalnih omarah, ki
so označene z napisom v rdeči barvi »ŽIVALSKI ODPADKI«,
in se smejo uporabljati samo za ta namen. Zamrzovalne
omare morajo biti iz takšnega materiala, da jih je možno
mokro čistiti in razkuževati. Odvoz zamrznjenih trupel mora
biti izveden najmanj vsakih sedem dni.
Živalske odpadke je treba odpeljati iz zbiralnic, objektov za obdukcijo in živilskih obratov najkasneje v 24 urah, z
izjemo usnjarskih obratov, kjer je dovoljen odvoz v 48 urah.
Če se živalski odpadki zbirajo v zbiralnici dlje kot 24 ur,
mora biti zagotovljen prostor, ki je hlajen na temperaturo
+4°C ali manj oziroma mora biti zagotovljeno zamrzovanje
živalskih odpadkov.
Po odvozu živalskih odpadkov je treba prostor, zabojnik za shranjevanje živalskih odpadkov oziroma zamrzovalno
omaro razkužiti.
IV. HIGIENSKO-TEHNIČNA UREDITEV OBRATOV
ZA ZBIRANJE, PREDELAVO IN SEŽIGANJE ŽIVALSKIH
ODPADKOV TER OBJEKTOV ZA OBDUKCIJO
21. člen
(odobritev in registracija)
Zbiralnice živalskih odpadkov, sežigalnice, obrati za
predelavo živalskih odpadkov z visokim in nizkim tveganjem
ter obrati, ki uporabljajo živalske odpadke z nizkim tveganjem za proizvodnjo hrane za hišne živali in proizvodnjo
farmacevtskih in tehničnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: obrati), morajo biti odobreni in registrirani pri VURS ter
izpolnjevati predpisane pogoje iz tega pravilnika.
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22. člen
(splošni pogoji za obrate)
Obrati morajo biti ločeni od strnjenega naselja, od območja, ki je z urbanističnim načrtom predvideno za gradnjo
stanovanjskih objektov in od ostalih proizvodnih obratov (npr.
klavnice in živilsko-predelovalnih obratov).
V območje obrata spadajo zgradbe s pripadajočim zemljiščem, ceste za dovoz in odvoz živalskih odpadkov, poti za
zaposlene, dvorišča z zelenicami ter naprave, ki služijo potrebam obrata.
Površina zemljišča mora ustrezati zmogljivosti, številu in
velikosti zgradb, tako da se zagotovi funkcionalna povezanost
in zadostna oddaljenost čistega od nečistega dela obrata.
Območje obrata mora biti ograjeno z najmanj 1,8 metra visoko ograjo, ki preprečuje dostop nezaposlenim in
živalim v območje obrata. Vhod in izhod morata biti nadzorovana. Dvorišče in poti morajo biti iz trdnega materiala (npr.
beton, asfalt).
V obratu morajo biti priključki z zadostno kapaciteto
vroče vode, s temperaturo najmanj +83°C za zagotavljanje
ustreznih higienskih razmer in razkuževanje prostorov, opreme, prevoznih sredstev in pribora.
V obratu morata biti zagotovljena prostor in ploščad za
pranje in razkuževanje vozil ter zabojnikov. Zagotovljena
mora biti strešna zaščita, betonski ali kovinski podstavek ali
kanal za pranje vozil, ki ima kanalizacijski sistem z ustrezno
zmogljivostjo, prostor za pribor in razkužila ter priključke za
hladno in toplo vodo s temperaturo najmanj +83°C.
Obrat mora imeti ustrezne čistilne sisteme in naprave,
ki zagotavljajo, da niso presežene predpisane emisijske vrednosti v vodah, tleh in zraku ter preprečujejo širjenje patogenih mikroorganizmov.
Če se v obratu opravlja tudi skladiščenje odpadkov,
mora prostor za skladiščenje izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za zbiralnice živalskih odpadkov.
23. člen
(ločitev čistega in nečistega dela obrata)
V obratu za predelavo živalskih odpadkov morata biti
med seboj popolnoma ločena čisti in nečisti del obrata.
Zgradbe na območju obrata za predelavo morajo biti
razporejene tako, da je čisti del prostorsko ločen od nečistega dela.
Ceste in poti v obratu za predelavo se morajo deliti na
nečiste poti in čiste poti, ki se med seboj ne smejo križati.
Nečiste poti se uporabljajo za prevoz živalskih odpadkov v
obrat, čiste poti pa za prevoz končnega proizvoda iz obrata.
Postopek predelave mora biti načrtovan tako, da se
prepreči križanje čistih in nečistih poti oziroma onesnaženje končnega proizvoda v katerikoli fazi predelave in skladiščenja.
24. člen
(nečisti del obrata)
Nečisti del obrata za predelavo živalskih odpadkov predstavljajo:
– klančina (rampa) za sprejem živalskih odpadkov;
– prostor za obdukcijo;
– prostor za izkoževanje živali;
– skladišče za kože;
– prostor in oprema za polnjenje destruktorja ter druga
oprema za obdelavo živalskih odpadkov;
– garderobe, umivalnice in sanitarije za zaposlene iz
nečistega dela obrata;
– prostor za razkuževanje vozil in kontejnerjev za prevoz živalskih odpadkov.
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Ob prehodu iz nečistega v čisti del obrata se mora
delavec preobleči v čisto delovno obleko, preobuti oziroma
obutev predhodno razkužiti.
Oprema in orodje v čistem in nečistem delu obrata
morata biti ločena.
Na vhodu v območje obrata in pri izhodu iz obrata ter
izhodu iz nečistega dela obrata morata biti nameščena razkuževalnik za razkuževanje koles vozil, ki prevažajo živalske
odpadke in razkuževalnik za razkuževanje obutve osebja.
Razkuževalnike je treba redno vzdrževati ali menjavati in o
tem voditi evidenco.
25. člen
(čisti del obrata)
Čisti del obrata za predelavo živalskih odpadkov predstavljajo:
– upravno poslopje (poslovni prostori), ki je lahko tudi
zunaj območja obrata;
– proizvodni prostori z napravo za toplotno obdelavo
živalskih odpadkov, kjer se odpadki predelujejo;
– prostori za skladiščenje končnih proizvodov;
– prostori za skladiščenje materiala za pakiranje;
– kontrolni laboratorij;
– prostor za uradnega veterinarja;
– prostor za pranje in razkuževanje prevoznih sredstev,
ki prevažajo končne proizvode;
– garderobe, umivalnice in sanitarije.
26. člen
(naprave za predelavo živalskih odpadkov)
V obratih, kjer se izvaja toplotna obdelava živalskih
odpadkov, mora biti naslednja oprema:
– naprave za merjenje temperature in pritiska na kritičnih točkah;
– naprave, ki nepretrgoma beležijo rezultate meritev;
– ustrezen varnostni sistem, ki onemogoča previsoko
segrevanje.
Vsi instrumenti morajo biti umerjeni najmanj enkrat
letno.
27. člen
(higienska ureditev proizvodnih in pomožnih prostorov)
Proizvodni in pomožni prostori ter oprema v obratih za
predelavo živalskih odpadkov, sežigalnicah in obratih, ki
uporabljajo živalske odpadke z nizkim tveganjem za proizvodnjo hrane za hišne živali in proizvodnjo farmacevtskih in
tehničnih proizvodov morajo biti urejeni in vzdrževani tako,
da:
– so stene, tla in stropi prostorov iz materialov, ki so
odporni proti obrabi in koroziji ter omogočajo higiensko
vzdrževanje prostorov;
– so tla iz trdnega materiala, gladka in neprepustna,
vendar ne spolzka; proti iztoku morajo imeti najmanj 2%
padec;
– so stiki med stenami in tlemi zaobljeni;
– so vogali stebrov in drugi robovi, ki so izpostavljeni
udarcem, zaščiteni s kotniki iz nerjaveče pločevine, ki morajo biti izdelani v isti ravnini kot stenska površina;
– so stene gladke in svetle, obložene z gladkim materialom, ki ga je mogoče mokro čistiti in razkuževati, v proizvodnih prostorih do višine 3 metrov, v skladiščih pa do višine
skladiščenja;
– so proizvodni prostori ustrezno dnevno oziroma umetno osvetljeni z najmanj 220 lx, ostali prostori pa 110 lx;
– je oprema iz obstojnega materiala, ki ne rjavi in se
lahko učinkovito čisti ter razkužuje;
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– so vsi prostori in dvorišče kanalizirani (razen za meteorne vode) ter preko sifoniziranih odtokov priključeni na
sistem čiščenja odpadne vode, preko katerega gredo odplake v sistem kanalizacije;
– so okna zaščitena z gostimi mrežami proti insektom;
– so vsi prostori zavarovani pred glodalci in pticami;
– so prostori opremljeni z napravami za pranje in sredstvi za čiščenje.
V proizvodnih prostorih obrata mora biti na primernem
mestu umivalnik za roke s toplo in mrzlo vodo, opremljen s
posodo s tekočim milom in razkužilom, papirnatimi brisačami in posodo za odpadke.
Za zavarovanje vodovoda pred onesnaženjem zaradi
negativnega tlaka v vodovodnem omrežju, morajo biti na
vseh iztokih za hladno in toplo vodo ventili proti povratni
sifonaži. Ventile proti povratni sifonaži je treba namestiti
neposredno za pipo oziroma drugo vrsto priključka, v naslednjih primerih:
– če imajo pipe navoje ali druge priključke, na katere
se pritrdijo gumijaste ali plastične cevi za pranje;
– če so konci cevi potopljeni v vodo oziroma, če je
njihova iztočna odprtina pod vodno gladino v posodi.
Vsa kemična sredstva, ki se uporabljajo v obratu (npr.
razkužila, čistila, insekticidi, rodenticidi), morajo biti shranjena v posebnih zaklenjenih prostorih ali omarah.
28. člen
(ureditev prostorov za osebje)
Obrat mora imeti urejene garderobe, umivalnice in sanitarije za zaposlene, in sicer posebej za moške in posebej
za ženske, ločeno za čisti in nečisti del obrata.
Zaposleni v proizvodnih prostorih morajo imeti dve ločeni omari, in sicer omaro za osebno obleko in obutev ter
posebno omaro za delovno obleko in obutev. Omare morajo
biti kovinske. Garderobe morajo imeti urejeno naravno ali
umetno prezračevanje.
V sklopu garderob mora biti urejeno ločeno sprejemanje in izdajanje čiste in umazane delovne obleke.
V sklopu garderob mora biti urejena umivalnica za vzdrževanje osebne higiene zaposlenih, ki mora imeti urejeno
naravno ali umetno prezračevanje. V umivalnici mora biti na
vsakih 10 zaposlenih delavcev v eni izmeni zagotovljen en
umivalnik za roke in ena kabina s prho.
Stranišča, posebej za moške in posebej za ženske,
morajo biti gradbeno ločena od garderob in umivalnic. V
obratih, kjer so garderobe oddaljene od proizvodnih prostorov, morajo biti stranišča v neposredni bližini slednjih, ločena od proizvodnih prostorov s posebnim vmesnim (tampon)
prostorom. Stranišča morajo biti opremljena z umivalnikom
za roke s toplo in hladno vodo, posodo s tekočim milom,
papirnatimi brisačami in posodo za odpadke.
29. člen
(pogoji za zbiralnice odpadkov)
Zbiralnica mora izpolnjevati splošne pogoje iz 22. člena tega pravilnika.
Delovni in pomožni prostori zbiralnice ter prostori za
osebje morajo biti urejeni v skladu s 27. in 28. členom tega
pravilnika.
30. člen
(pogoji za objekte za obdukcijo)
Objekt za obdukcijo mora biti registriran pri VURS in
izpolnjevati pogoje iz 22., 31. in 32. člena tega pravilnika.
Objekt za obdukcijo je lahko samostojen ali organiziran v
okviru zbiralnice ali obrata za predelavo živalskih odpadkov.
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31. člen
(prostori in naprave v objektu za obdukcijo)
Objekt za obdukcijo mora imeti naslednje prostore in
naprave:
– prostor za obdukcijo;
– prostor za razkuževanje in sterilizacijo opreme in pribora;
– garderobo z omaricami za shranjevanje osebne obleke in obutve, umivalnico, prho, stranišče in garderobo za
delovno obleko in obutev v skladu z 28. členom tega pravilnika;
– prostor za shranjevanje živalskih odpadkov z ustrezno hladilno napravo za ohlajevanje prostora na +4 °C ali
zamrzovanje trupel;
– shrambo za dezinfekcijsko opremo;
– ploščad za razkuževanje vozil.
Delovni in pomožni prostori objekta za obdukcijo, prostori za osebje in njihova ureditev morajo biti urejeni v skladu
s 27. in 28. členom tega pravilnika. Osvetlitev na mestu
sekcije mora biti 550 lx, na mestu delovnega procesa 300
lx, v ostalih prostorih pa 110 lx. Na vhodu v prostor za
obdukcijo mora biti nameščen razkuževalnik za obutev.
Na vhodu v območje objekta za obdukcijo, pri izhodu
ter izhodu iz nečistega dela obrata morata biti nameščena
razkuževalnik za razkuževanje koles vozil in razkuževalnik za
obutev osebja. Razkuževalnike je treba redno vzdrževati
oziroma menjati razkužila in o tem voditi evidenco.
32. člen
(oprema in pribor v objektu za obdukcijo)
V objektu za obdukcijo mora biti najmanj naslednja
oprema in pribor:
– miza za sekcijo živali;
– dva kompleta instrumentov za raztelešanje živali;
– hladilnik oziroma zamrzovalnik za hrambo patološkega materiala, namenjenega za diagnostično preiskavo;
– oprema za sterilizacijo delovne obleke, obutve, opreme in instrumentov;
– omarica za sekcijski pribor in steklovino;
– kovinska miza za odlaganje vzorcev;
– dvigalo za trupla;
– tehtnica za trupla;
– naprava za čiščenje in razkuževanje prostorov ter
opreme;
– omarica za shranjevanje razkužil in ostalih kemičnih
sredstev;
– umivalnik za roke s priključkom za toplo in hladno
vodo, ki mora biti urejen tako, da se pipe lahko odpira samo
na pritisk z nogo ali s fotocelico. Posoda s tekočim milom
mora biti pritrjena na umivalnik oziroma mora biti v njegovi
bližini. Nameščene morajo biti papirnate brisače, razkužilo
in posoda za odpadke.
33. člen
(posebni pogoji za obrate, ki uporabljajo živalske odpadke
z nizkim tveganjem za pripravo hrane za hišne živali,
farmacevtskih in tehničnih proizvodov)
Poleg splošnih pogojev glede higiensko-tehnične ureditve po tem pravilniku morajo obrati, ki uporabljajo živalske
odpadke z nizkim tveganjem za proizvodnjo hrane za hišne
živali, farmacevtskih in tehničnih proizvodov, zagotavljati:
– ustrezne prostore in opremo za neškodljivo odstranjevanje neuporabljenih surovin, ki ostanejo po proizvodnji
hrane za hišne živali, farmacevtskih in tehničnih proizvodov,
oziroma zagotoviti odvoz teh odpadkov v obrat za predelavo
živalskih odpadkov ali v sežigalnico;
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– ustrezne pogoje za neškodljivo odstranjevanje odpadnega materiala živalskega izvora, ki nastane oziroma ostane pri proizvodnem procesu, in se ga ne da uporabiti za
prehrano živali zaradi zaščite zdravja ljudi ali živali.
Odpadni material se mora neškodljivo predelati v kafileriji ali v sežigalnici v skladu s tretjim odstavkom 7. člena
tega pravilnika.
V. ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI
PREDELANIH ŽIVALSKIH ODPADKOV
34. člen
(higienski pogoji za predelavo živalskih odpadkov)
Živalski odpadki morajo biti, glede na stopnjo tveganja
za zdravje ljudi in živali, obdelani v skladu s Prilogo 1 oziroma Prilogo 2, ali sežgani v sežigalnici.
Živalske odpadke je potrebno predelati v čim krajšem
času, in sicer najkasneje v 72 urah po prispetju v obrat za
predelavo živalskih odpadkov. Do začetka predelave morajo
biti odpadki shranjeni v posebnem prostoru, hlajenem do
+4 °C ali zamrznjeni in zaščiteni pred zunanjimi vplivi.
Kože, ki se izločijo v postopku predelave, je treba
nasoliti z natrijevim kloridom in z njimi ravnati v skladu s
predpisom, ki ureja veterinarske pogoje za proizvodnjo in
promet proizvodov živalskega izvora, ki niso namenjeni za
prehrano ljudi, s katerimi se lahko prenese živalska kužna
bolezen.
35. člen
(splošne mikrobiološke zahteve za končne proizvode)
Po predelavi živalskih odpadkov z visokim tveganjem
morajo biti vzorci končnega proizvoda, odvzeti neposredno
po termični obdelavi, prosti bakterijskih spor Clostridium
perfringens v 1g končnega proizvoda.
Vzorci končnih proizvodov po obdelavi odpadkov z nizkim in visokim tveganjem, odvzeti ob koncu skladiščenja v
predelovalnem obratu, morajo izpolnjevati naslednje mikrobiološke pogoje:
– Salmonella: odsotnost v 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0;
– Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=3x102 v 1
g končnega proizvoda,
pri čemer je:
n = število enot, ki sestavljajo vzorec;
m = mejna vrednost števila bakterij; rezultati preiskav
so ustrezni, če število bakterij v vseh enotah vzorca ne
presega vrednosti m;
M = najvišja dopustna vrednost števila bakterij; rezultati
so neustrezni, če je število bakterij v eni ali več enotah
vzorca enak vrednosti M ali več;
c = število enot vzorca, pri katerih je lahko število
bakterij med m in M, ko se vzorec v celoti še vedno oceni
kot ustrezen, pod pogojem, da je bakterijska vrednost v
ostalih enotah vzorca m ali manj.
36. člen
(posebni pogoji za hrano za hišne živali)
Obdelava in pogoji proizvodnje hrane za hišne živali, za
katere se kot surovina uporabijo samo živali, vključno z
ribami, ki niso namenjene za prehrano ljudi, morajo biti v
skladu s predpisom, ki ureja veterinarske pogoje za proizvodnjo in promet proizvodov živalskega izvora, ki niso namenjeni prehrani ljudi, s katerimi se lahko prenese živalska
kužna bolezen.
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37. člen
(pogoji za maščobe iz živalskih odpadkov)
Maščobe, pridobljene iz živalskih odpadkov, morajo
biti predelane tako, da je zagotovljena toplotna obdelava na
način, ki prepreči širjenje živalskih kužnih bolezni.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka morajo biti
maščobe, ki so pridobljene iz živalskih odpadkov prežvekovalcev, predelane na način, predpisan v Prilogi 3, ki je
sestavni del tega pravilnika.
VI. ZAGOTAVLJANJE VETERINARSKEGA REDA
IN NOTRANJA KONTROLA V OBRATIH ZA PREDELAVO
ŽIVALSKIH ODPADKOV
38. člen
(zagotavljanje veterinarskega reda v obratih za predelavo
živalskih odpadkov)
Nosilec dejavnosti mora v obratu za predelavo živalskih
odpadkov zagotoviti:
– čimprejšnjo predelavo in ustrezno skladiščenje prispelih živalskih odpadkov v skladu s 34. členom tega pravilnika;
– čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev in zabojnikov za prevoz živalskih odpadkov po vsakokratni uporabi;
– vzdrževanje razkuževalnikov za razkuževanje gum in
obutve ljudi na izhodu iz nečistega dela obrata ter iz območja obrata;
– zadostno število čistih delovnih oblek v vsaki izmeni,
ki se morajo razločevati in ločeno prati za zaposlene v čistem in nečistem delu obrata;
– da si delavci pri prehodu iz nečistega v čisti del
obrata preoblečejo delovno obleko in preobujejo ali razkužijo obutev;
– ločeno uporabo opreme in orodja v čistem in nečistem delu obrata;
– izvajanje sistematične dezinfekcije, dezinsekcije in
deratizacije (v nadaljnjem besedilu: DDD) v obratu ter izvajanje ukrepov za preprečevanje dostopa pticam;
– čiščenje odpadne vode iz nečistega dela v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo okolja, da se uničijo patogeni
mikroorganizmi in onemogoči obremenjevanje okolja z različnimi onesnaževalci;
– izvajanje odrejenih ukrepov.
39. člen
(notranja kontrola v obratih za predelavo živalskih
odpadkov)
Če obrat za predelavo živalskih odpadkov nima laboratorija za lastno kontrolo zagotavljanja zdravstvene ustreznosti proizvodov, mora uporabljati zunanji laboratorij NVI.
Obrati za predelavo odpadkov z visokim in nizkim tveganjem in obrati za proizvodnjo hrane za hišne živali morajo
imeti vzpostavljen tudi ustrezen sistem notranjih kontrol po
načelu ugotavljanja kritičnih točk.
Nosilci dejavnosti obratov iz prejšnjega odstavka morajo:
– ugotavljati in nadzirati kritične kontrolne točke v
obratu;
– jemati reprezentativne vzorce vsake serije proizvodnje zaradi preverjanja skladnosti z mikrobiološkimi standardi
iz 35. člena tega pravilnika in ugotavljanja prisotnosti fizikalnih in kemičnih škodljivih ostankov;
– voditi evidenco o rezultatih laboratorijskih preiskav in
lastnih kontrol, ki jih morajo hraniti najmanj tri leta;
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– uvesti sistem, ki zagotavlja povezavo vsake serije,
oddane v promet, s časom proizvodnje.
40. člen
(ukrepanje nosilca dejavnosti v primeru zdravstveno
neustreznih proizvodov)
Če rezultati analiz odvzetih vzorcev v sistemu notranjih
kontrol niso zdravstveno ustrezni, je dolžan nosilec dejavnosti:
– nemudoma obvestiti uradnega veterinarja in ga seznaniti z vsemi podrobnostmi glede vzorca in serije, iz katere
je bil vzorec odvzet,
– ugotoviti možne vzroke, ki so privedli do nepravilnosti,
– zagotoviti, da proizvod, za katerega obstaja sum, da
ni zdravstveno ustrezen, ne gre v promet oziroma, če je že v
prometu, proizvod iz prometa vzeti;
– zdravstveno neustrezen proizvod predelati ali neškodljivo uničiti pod neposrednim nadzorom uradnega veterinarja,
– povišati pogostost vzorčenja in preverjanja delovanja
proizvodne linije,
– izvesti dekontaminacijo in čiščenje v predelovalnem
obratu,
– pregledati dokumentacijo surovin vse do končnih proizvodov.
VII. VETERINARSKI NADZOR
41. člen
(veterinarski nadzor v obratih)
Veterinarski nadzor obsega preverjanje:
– notranje kontrole v obratu,
– veterinarskega reda v obratu,
– laboratorijskih preiskav,
– razkuževanja vozil in opreme,
– predpisanih higienskih pogojev pri prevozu, predelavi in odstranjevanju odpadkov,
– mikrobioloških preiskav proizvodov po predelavi živalskih odpadkov,
– predpisanih evidenc in registrov,
– izpolnjevanja ostalih pogojev iz tega pravilnika.
Mikrobiološke preiskave iz šeste alinee prejšnjega odstavka morajo biti izvedene po mednarodno priznanih metodah.
Če obstaja več mednarodno priznanih metod, se uporabljajo metode, ki so priznane s predpisi v Evropski Uniji.
V obratih, kjer se predeluje živalske odpadke sesalcev,
mora veterinarski nadzor obsegati tudi preverjanje izpolnjevanja pogojev iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za naslednje
obrate za predelavo živalskih odpadkov z nizkim tveganjem:
– obrate za predelavo živalskih odpadkov za pripravo
hrane za hišne živali;
– obrate za predelavo razmaščenih kosti za proizvodnjo želatine;
– obrate za predelavo živalskih kož za proizvodnjo želatine, kolagena, hidroliziranih beljakovin, kopit in dlake;
– obrate za predelavo žlez, tkiv in organov za uporabo
v farmacevtski industriji;
– obrate za predelavo krvi in krvnih produktov;
– obrate za predelavo mleka in mlečnih izdelkov, ki
niso namenjeni prehrani ljudi;
– obrate za predelavo živalskih odpadkov, ki ne izvirajo
iz tkiv sesalcev, z izjemo ocvirkov, ki nastanejo v takšni
proizvodnji;
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– obrate za predelavo živalskih odpadkov za proizvodnjo proizvodov, za katere se lahko zagotovi, da ne bodo
vstopili v prehrambeno verigo ljudi ali živali, in ne bodo
uporabljeni kot gnojilo.
Določbe preverjanja iz tretjega odstavka tega člena ne
veljajo tudi v primeru, ko se živalski odpadki uporabijo za
namene iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika.
Če se v okviru nadzora ugotovijo nepravilnosti, mora
uradni veterinar nemudoma ukrepati skladno s svojimi pristojnostmi in poskrbeti, da se nepravilnosti nemudoma odpravijo. Nosilec dejavnosti je v tem primeru dolžan ravnati v
skladu z drugo do šesto alineo prejšnjega člena in odločbo
uradnega veterinarja z inšpekcijskimi pooblastili.
VIII. EVIDENCE
42. člen
(evidence pri zbiranju odpadkov)
Osebe, ki opravljajo dejavnost zbiranja živalskih odpadkov, so dolžne voditi evidenco o:
– vrsti in količini zbranih živalskih odpadkov;
– povzročiteljih živalskih odpadkov;
– količini in vrsti živalskih odpadkov, oddanih predelovalnim obratom;
– opravljenih DDD ukrepih;
– opravljenih čiščenjih in razkuževanjih prevoznih sredstev;
– opravljenih menjavah razkužila v razkuževalnikih za
prevozna sredstva in osebje.
Evidence iz prejšnjega odstavka morajo biti na vpogled
uradnemu veterinarju.
43. člen
(evidence pri predelavi in neškodljivem odstranjevanju
odpadkov)
Nosilec dejavnosti predelave je dolžan voditi evidence o:
– količini in vrsti sprejetih živalskih odpadkov, datumu
prihoda in povzročiteljih teh odpadkov;
– opravljenih mikrobioloških in ostalih analizah končnega proizvoda ter njihovih rezultatih;
– opravljenih mikrobioloških analizah vode v obratu;
– uporabljenih analitičnih metodah in laboratorijih, ki
so opravili analizo;
– opravljenih kontrolah proizvodnje s pomočjo sistema
kritičnih kontrolnih točk in o izvedenih korekcijskih ukrepih;
– opravljenih ponovnih predelavah proizvoda zaradi
zdravstvene neustreznosti;
– opravljenih čiščenjih in razkuževanju prevoznih sredstev;
– opravljenih menjavah razkužila v razkuževalnikih za
prevozna sredstva in osebje;
– opravljenih DDD ukrepih;
– količini in vrsti končnega proizvoda, oddanega v promet, nadaljnjo predelavo, sežig ali zakopavanje.
Nosilec dejavnosti sežiganja živalskih odpadkov je dolžan voditi evidenco o količini in vrsti sprejetih živalskih odpadkov, datumu prihoda in povzročiteljih teh odpadkov ter
datumu njihovega sežiga.
Evidence iz prvega in drugega odstavka tega člena
morajo biti na vpogled uradnemu veterinarju.
44. člen
(evidence uradnega veterinarja)
Uradni veterinar mora o opravljenih pregledih v obratu
pod veterinarskim nadzorom voditi evidence o:
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– opravljenih rednih ter izrednih pregledih,
– odvzetih uradnih vzorcih in rezultatih analiz,
– ugotovljenih nepravilnostih in pomanjkljivostih,
– izvedenih ukrepih v obratu.
45. člen
(hramba evidenc)
Evidence iz 42., 43. in 44. člena tega pravilnika je
treba hraniti najmanj tri leta.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
(prehodne določbe)
Obstoječa spremna potrdila se morajo uskladiti z določbami tega pravilnika najkasneje do 30. septembra 2003.
Določbe prvega in tretjega odstavka 22. člena tega
pravilnika se ne uporabljajo za obstoječe obrate za predelavo živalskih odpadkov z nizkim in visokim tveganjem.
Obstoječi obrati za predelavo živalskih odpadkov z nizkim in visokim tveganjem, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo
tega pravilnika, so lahko v sklopu klavnice oziroma živilskega obrata samo, če gre za popolnoma ločen objekt, ob
upoštevanju pogojev iz tega pravilnika.
Obstoječi obrati se morajo prilagoditi s prvo do osmo
alineo prvega odstavka 27. člena, 28. členom in 29. členom tega pravilnika najkasneje do 31. decembra 2003.
Obstoječi obrati za predelavo živalskih odpadkov z nizkim in visokim tveganjem morajo uvesti sistem notranjih
kontrol iz 39. člena tega pravilnika najkasneje do 31. decembra 2003.
Ne glede na prejšnji odstavek se začne druga alinea
tretjega odstavka 39. člena tega pravilnika uporabljati 30.
junija 2003.
Določba tretjega odstavka 41. člena tega pravilnika se
začne uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k
Evropski Uniji.
47. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o načinu neškodljivega odstranjevanja živalskih
trupel in odpadkov živalskega izvora ter o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati objekti in oprema za zbiranje, neškodljivo odstranjevanje in ugotavljanje vzroka pogina ter prevozna
sredstva za prevoz živalskih trupel in odpadkov živalskega
izvora (Uradni list SFRJ, št. 53/89).
48. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-102/01
Ljubljana, dne 22. novembra 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
SOGLAŠAM!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister za zdravje
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PRILOGA 1
Pogoji za obdelavo živalskih odpadkov z visokim tvega-

njem
Živalski odpadki z visokim tveganjem morajo biti toplotno obdelani tako, da doseže temperatura v središču mase,
ki se predeluje, najmanj 133 °C, 20 minut ob pritisku 3
barov. Velikost delcev surovine, ki jo je treba pred toplotno
obdelavo zmanjšati v destruktorju, ne sme biti večja od 50
mm.
Na kritičnih točkah temperaturnega procesa morajo biti
nameščeni termografi, ki sproti nadzorujejo in beležijo toplotni proces.
Za toplotno obdelavo se lahko uporabljajo tudi drugi
alternativni sistemi, če so le-ti priznani v državah Evropske
Unije in potrjeni s strani Evropske Komisije. Takšni sistemi
so lahko potrjeni samo pod pogojem, da končni proizvodi,
ki se en mesec vzorčijo vsak dan, ustrezajo mikrobiološkim
standardom, ki so predpisani v tem pravilniku, ter da se
izvajajo rutinska vzorčenja v skladu z določbami tega pravilnika.
Končni proizvod mora biti shranjen na način, ki preprečuje njegovo naknadno onesnaženje.
PRILOGA 2
Pogoji za obdelavo živalskih odpadkov z nizkim tveganjem
Živalski odpadki z nizkim tveganjem morajo biti toplotno obdelani pri temperaturi, ki zagotavlja, da proizvod po
predelavi ustreza mikrobiološkim pogojem iz 35. člena tega
pravilnika.
Na kritičnih točkah temperaturnega procesa morajo biti
nameščeni termografi, ki sproti nadzorujejo in beležijo toplotni proces.
Za toplotno obdelavo se lahko uporabljajo tudi drugi,
alternativni sistemi, če so priznani v državah Evropske Unije
in potrjeni s strani Evropske Komisije ter zagotavljajo takšen
način toplotne obdelave, ki uniči vse patogene organizme iz
drugega odstavka 35. člena tega pravilnika.
Končni proizvod mora biti shranjen na način, ki preprečuje njegovo naknadno onesnaženje.
PRILOGA 3
Posebni pogoji in standardi za predelavo maščob, pridobljenih iz živalskih odpadkov prežvekovalcev
Maščobe, pridobljene s predelavo živalskih odpadkov
prežvekovalcev, morajo biti prečiščene tako, da ne vsebujejo več kot 0,15% (težnostni odstotek) ostankov netopnih
nečistoč.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za proizvodnjo
maščob, pridobljenih iz živalskih odpadkov prežvekovalcev,
če so maščobe predelane na naslednji način:
1. transesterifikacija ali hidroliza: najmanj 20 minut pri
temperaturi 200 °C pod pritiskom, ki ga ustvarja nasičena
para (glicerol, maščobne kisline, estri);
2. saponifikacija z NaOH 12M (glicerol in milo):
– v sistemu serij: tri ure pri 95 °C ali
– v neprekinjenem sistemu: 8 minut pri temperaturi
140 °C pri pritisku 2 bara (2000 hPa).
Maščobe, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev ali
niso obdelane v skladu s to prilogo, ne smejo na kakršenkoli
način priti v prehrambeno verigo ljudi ali živali.
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PRILOGA 4
Postopki preverjanja in nadzora v obratih za predelavo
živalskih odpadkov sesalcev
V postopkih veterinarskega nadzora predelave živalskih odpadkov sesalcev je treba preverjati izpolnjevanje naslednjih pogojev po tem pravilniku:
1. skladnost postopka predelave z opisom postopka
predelave živalskih odpadkov (po diagramu poteka proizvodnega procesa);
2. določitev kritičnih kontrolnih točk (Critical Control
Points), vključno s stopnjo predelave snovi v primeru neprekinjenega (kontinuirnega) sistema;
3. izpolnjevanje minimalnih pogojev, ki veljajo za predelavo živalskih odpadkov z visokim tveganjem:
– velikost delcev: največ 50 mm,
– temperatura: višja od 133 °C,
– čas predelave: najmanj 20 minut brez prekinitev,
– tlak (absolutni), ki ga proizvaja nasičena para: najmanj 3 bare;
4. izpolnjevanje pogojev iz prejšnje točke se ugotavlja:
a) glede velikosti delcev, z velikostjo odprtine mlevne
priprave ali velikostjo reže drobilne priprave;
b) v prekinjenem tlačnem sistemu (sistem serij) se temperatura, tlak in čas predelave spremljajo na naslednji način:
– temperatura preko stalnega termočlena in se izrisuje
glede na dejanski čas;
– stopnja tlaka preko stalnega merilca tlaka; stopnja
tlaka se izrisuje glede na dejanski čas;
– čas predelave se prikazuje s pomočjo diagramov
čas/temperatura in čas/tlak.
Termočlen in merilec tlaka se morata kalibrirati vsaj
enkrat na leto;
c) v neprekinjenem tlačnem sistemu se temperatura,
tlak, čas predelave in stopnja predelave spremljajo na naslednji način:
– temperatura in tlak s termočleni ali z infra-rdečo temperaturno pištolo. Merilci tlaka se namestijo na posebej
določenih mestih po celotnem sistemu, tako da sta temperatura in tlak skladna s pogoji iz Priloge 1, znotraj celotnega
neprekinjenega sistema ali v njegovem posameznem delu.
Temperatura in tlak se izrisujeta glede na dejanski čas;
– meritve minimalnega časa v določenem delu neprekinjenega sistema v katerem sta temperatura in tlak skladna
s pogoji iz Priloge 1. V ta namen se uporabijo netopne
sledilne snovi (npr. manganov dioksid) ali pa metoda, ki
zagotavlja enakovredno jamstvo. Bistvenega pomena sta
natančno merjenje ter kontroliranje stopnje predelave materiala, ki se meri v postopku ocenjevanja glede na kritične
kontrolne točke, ki jih je mogoče neprekinjeno spremljati,
kot so na primer obrati dovajalnega polža na minuto
(obr./min.), električna moč (amperi pri dani električni napetosti), stopnja izparevanja/kondenzacije in število obratov
črpalke na časovno enoto.
Vsa oprema za izvajanje meritev se mora kalibrirati vsaj
enkrat letno.
Postopki preverjanja izpolnjevanja pogojev se izvajajo
periodično, dodatno pa takrat, kadar VURS oceni, da so
potrebni, in vedno po izvedbi pomembnih sprememb v
procesu (npr. zamenjava strojne opreme, uvedba novih
surovin, itd).
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5703.

Pravilnik o spremembah pravilnika o tehničnih
in organizacijskih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati preskusni laboratoriji za
ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil

Na podlagi 66. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02- ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z
ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o tehničnih
in organizacijskih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje
skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
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2. člen
Financiranje izvajalcev po tem pravilniku se izvede po
postopku neposrednega poziva, ki se izvede po naslednjem
zaporedju:
1. neposredni poziv za predložitev predlogov letnih programov dela in finančnih načrtov izvajalcev (v nadaljevanju:
program dela);
2. prispetje in evidentiranje letnih programov dela;
3. obravnava programov dela izvajalcev;
4. pojasnjevalni in usklajevalni razgovori z direktorji;
5. presoja in ocenjevanje na strokovnih komisijah;
6. obvestilo o mnenju strokovne komisije;
7. poročilo pristojnega uslužbenca/pristojne uslužbenke za posamezno področje (v nadaljevanju: uslužbenec);
8. določitev višine proračunskih sredstev za financiranje izvajalcev.

1. člen
V pravilniku o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št.
58/01) se v 4. členu besedilo ‘’31. 12. 2002'’ nadomesti z
besedilom ‘’30. junija 2003'’.

3. člen
Neposredni poziv za predložitev programov dela se
posreduje izvajalcem ob upoštevanju zakonov, ki urejajo
javne finance, najkasneje do konca septembra tekočega
leta za financiranje v naslednjem letu.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

4. člen
Neposredni poziv se izvede v pisni in elektronski obliki
z navedbo predvidenih rokov za izvedbo vseh potrebnih
postopkov do začetka financiranja. Neposrednemu pozivu
so priloženi obrazci in navodila za pripravo programov dela.

Št. 324-62/2002
Ljubljana, dne 3. decembra 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

5704.

Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij na
področju kulture

Za izvrševanje 23. in 31. člena zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ministrica za kulturo izdaja

PRAVILNIK
o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov,
javnih skladov in javnih agencij na področju
kulture
1. člen
Ta pravilnik podrobneje ureja:
– način financiranja javnih zavodov, javnih skladov in
javnih agencij na področju kulture, (v nadaljevanju: izvajalci),
– izvedbo neposrednega poziva,
– način dela Ministrstva za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) v postopku neposrednega
poziva,
– obveznosti izvajalcev.

5. člen
Direktorji/direktorice (v nadaljevanju: direktor) izvajalcev morajo posredovati programe dela najkasneje v roku
enega meseca od neposrednega poziva.
6. člen
Programi dela se sprejemajo v vložišču ministrstva.
Vsak program dela in njegove dopolnitve se evidentirajo kot
ena zadeva in posredujejo uslužbencu.
7. člen
Uslužbenec obravnava programe dela izvajalcev s svojega področja ter ugotavlja popolnost in njihovo ustreznost.
Uslužbenec na podlagi svojih ugotovitev pozove posameznega direktorja na usklajevanje programa dela ter odpravo morebitnih pomanjkljivosti.
Uslužbenec po opravljenem razgovoru sestavi zapisnik,
ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas usklajevanja,
– ugotovitve o uskladitvah in pomanjkljivosti programa
dela,
– ključne ugotovitve.
8. člen
Strokovna komisija za posamezno področje obravnava
programe dela in zapisnik iz 7. člena ter opravi strokovno
presojo najkasneje v 14 dneh po opravljenih razgovorih.
Strokovna komisija pri svojem delu upošteva osnove,
ki so podlaga za določitev višine sredstev.
Član strokovne komisije, ki je interesno vezan na izvajalca, ne sme sodelovati pri presoji.
9. člen
Komisija pripravi poročilo o predlogu financiranja. Predlog mora vsebovati kratko obrazložitev vsebinskih razlogov
za predlagano financiranje.
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10. člen
Uslužbenec obvesti direktorja o predlogu strokovne
komisije z določitvijo roka do katerega ima direktor možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi.
11. člen
Minister/ministrica (v nadaljevanju: minister) na podlagi
poročila o opravljenih razgovorih z direktorjem, poročila strokovne komisije in morebitne pisne izjave direktorja sprejme
odločitev.
Po prejemu odločitve ministra direktor posreduje program dela in finančni načrt v potrditev oziroma sprejem
pristojnemu organu izvajalca.
12. člen
V primeru večje spremembe programa dela, mora spremembo potrditi oziroma sprejeti pristojni organ izvajalca ter
posredovati spremenjen program dela ministrstvu v ponovno odločanje.
V primeru nenačrtovanih projektov lahko izvajalci na
podlagi spremembe programa dela, ki jo je potrdil oziroma
sprejel pristojni organ, pridobijo dodatna sredstva v okviru
proračunskih možnosti.
13. člen
Direktor je dolžan v zahtevanem roku posredovati ministrstvu vse zahtevane informacije, poročila in ostalo dokumentacijo, ki se nanašajo na delovanje izvajalca.
14. člen
Določila tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za
italijansko in madžarsko narodno skupnost, pri čemer ministrstvo pozove narodni skupnosti k predložitvi predloga programa dela, ki vključuje delovanje njunih javnih zavodov in
predvidena sredstva, ki so namenjena za javne razpise oziroma pozive za njihove izvajalce s področja kulture. Z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo se sklene pogodba iz 93. člena ZUIJK.
15. člen
Določila tega pravilnika se uporabljajo tudi za javne
zavode iz 131. člena ZUJIK, katerih ustanoviteljice so občine.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 611-6/2002
Ljubljana, dne 23. decembra 2002.
Ministrica
za kulturo
Andreja Rihter l. r.

5705. Pravilnik za izvajanje zakona o javnih
zbiranjih

Na podlagi drugega odstavka 43. člena zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 59/02) izdaja minister za
notranje zadeve

PRAVILNIK
za izvajanje zakona o javnih zbiranjih

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
S tem pravilnikom se določa obrazec prijave oziroma
prošnje za dovolitev javnega shoda oziroma javne prireditve
(v nadaljnjem besedilu: shod ali prireditev), način prijave
shoda oziroma prireditve ter obrazec pooblastila uradne osebe pristojnega organa, ki na shodih oziroma prireditvah nadzoruje izvrševanje ukrepov, določenih v dovoljenju za shod
oziroma prireditev (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba).
2. člen
Prijavo shoda oziroma prireditve ter prošnjo za dovolitev shoda oziroma prireditve se poda na obrazcu, ki je
sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim
(PRILOGA 1).
Obrazec iz prejšnjega odstavka je v slovenskem jeziku;
na območju, kjer živita italijanska ali madžarska narodna
skupnost, pa tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku.
3. člen
Upošteva se tudi prijavo oziroma prošnjo organizatorja
shoda oziroma prireditve, ki ni vložena na predpisanem
obrazcu, če po obliki in vsebini ter zaporedju podatkov
ustreza predpisanemu obrazcu (fotokopija obrazca in prepis
obrazca).
4. člen
Sestavni del prijave oziroma prošnje za dovolitev shoda
oziroma prireditve so tudi priloge, s katerimi organizator
podrobneje opisuje prireditveni prostor (v nadaljnjem besedilu: prizorišče), datume in termine, program ali način varovanja shoda oziroma prireditve.
5. člen
Prijavo shoda oziroma prireditve na policijski postaji
oziroma policijskem oddelku lahko organizator poda osebno ali po pošti, v policijski pisarni pa le osebno v času
uradnih ur.
Šteje se, da je po pošti poslana prijava pravočasna, če
je na policijsko postajo ali policijski oddelek prispela v roku,
določenem v prvem odstavku 11. člena zakona o javnih
zbiranjih.
6. člen
Prijavo shoda oziroma prireditve na pristojni policijski
postaji, policijskem oddelku ali policijski pisarni (v nadaljnjem besedilu: pristojna policijska postaja) mora organizator
podati v dveh izvodih.
Minister, pristojen za upravo, lahko določi, da pristojna
policijska postaja sprejema prijave tudi v elektronski obliki.
7. člen
Prejem prijave pristojna policijska postaja potrdi v desnem zgornjem kotu obrazca prijave z navedbo datuma in
ure prejema, podpisom policista in svojim pečatom.
Če so prijavi priložene priloge iz 4. člena tega pravilnika, se pripnejo k obrazcu prijave in overijo s pečatom pristojne policijske postaje.
8. člen
Izvod prijave, na kateri je potrjen prejem, se izroči
organizatorju oziroma se mu jo pošlje po pošti.
9. člen
Osebno podane prijave shoda oziroma prireditve, za
katero je potrebno dovoljenje, pristojna policijska postaja ne
sprejme, temveč organizatorja napoti k pristojnemu organu.
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Če je prijavo shoda oziroma prireditve iz prejšnjega
odstavka organizator poslal po pošti, jo pristojna policijska
postaja nemudoma pošlje pristojnemu organu in o tem obvesti organizatorja.
Za posredovanje prijave pristojnemu organu po prejšnjem odstavku je dovoljena uporaba vseh tehničnih sredstev za hitro posredovanje sporočil.

13. člen
Veljavnost pooblastila preneha z dnem:
1. prenehanja delovnega razmerja imetnika;
2. razporeditve imetnika na drugo delovno mesto;
3. odvzema pooblastila.
Imetnik je dolžan pooblastilo, ki mu je prenehala veljavnost, vrniti predstojniku.

10. člen
Uradna oseba pristojnega organa, ki na shodih oziroma prireditvah nadzoruje izvrševanje ukrepov, določenih v
dovoljenju za shod oziroma prireditev, se izkazuje s pooblastilom za izvajanje nadzora. Obrazec pooblastila je sestavni
del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (PRILOGA 2).
Uradni osebi, ki izvaja nadzor iz prejšnjega odstavka na
območju, kjer živita avtohtoni italijanska ali madžarska narodna skupnost, se izda pooblastilo na obrazcu, na katerem je
besedilo tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku.

14. člen
Izdano pooblastilo se zamenja:
1. če ga imetnik pogreši in je preklicano v Uradnem
listu Republike Slovenije;
2. če je poškodovano;
3. če je imetnik spremenil osebno ime.

11. člen
Evidenco o izdanih pooblastilih vodi pristojni organ,
skupno evidenco pa ministrstvo, pristojno za upravo.
12. člen
Pooblastilo se izda upravnemu delavcu, ki je pooblaščen za vodenje postopkov oziroma odločanje v upravnih
stvareh na področju javnih zbiranj, vendar največ dvema v
pristojnem organu.

15. člen
Če uradna oseba izdano pooblastilo izgubi oziroma ji je
odtujeno, je dolžna o tem takoj obvestiti predstojnika.
Preklicano oziroma vrnjeno pooblastilo se izbriše iz
evidence izdanih pooblastil. Vrnjeno pooblastilo se uniči.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati 6. januarja 2003.
Št. 1341-01-215-53/2002-1
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister za notranje zadeve
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5706. Pravilnik o vozniških dovoljenjih
Na podlagi tretjega odstavka 132. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 –
odl. US, 39/00 – popr. odl. US, 61/00, 100/00 – odl.
US, 21/02 in 67/02) ter prvega odstavka 11. člena zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 21/02) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o vozniških dovoljenjih
l. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik natančneje določa postopek za izdajo in
podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, nadomestitev
in zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za vozniško dovoljenje Republike Slovenije, način vodenja evidenc izdanih
vozniških dovoljenj, ter predpisuje obrazec vozniškega dovoljenja.
ll. IZDAJA, PODALJŠANJE VELJAVNOSTI,
NADOMESTITEV IN ZAMENJAVA VOZNIŠKEGA
DOVOLJENJA
1. Izdaja vozniškega dovoljenja
2. člen
Vozniško dovoljenje izda na zahtevo upravičenca pristojna upravna enota.
3. člen
Zahteva za izdajo in podaljšanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja, izdajo vozniškega dovoljenja namesto pogrešanega, izgubljenega, ukradenega ter obrabljenega ali uničenega vozniškega dovoljenja, vloga za vpis spremembe imena oziroma priimka in spremembe prebivališča ter vloga za
zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za vozniško dovoljenje Republike Slovenije, se vloži na obrazcu, ki je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del (obrazec št. 1).
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tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje.
Oseba mora biti fotografirana od spredaj, z odkritim
čelom, brez klobuka, čepice ali rute.
Če je bilo na zdravstvenem pregledu ugotovljeno, da
mora oseba med vožnjo nositi očala, mora biti fotografirana
z očali.
6. člen
Oseba, katere rok veljavnosti vozniškega dovoljenja je
omejen iz zdravstvenih razlogov, mora zahtevi za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja priložiti veljavno zdravstveno spričevalo iz druge točke 4. člena tega pravilnika.
Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za imetnike vozniških dovoljenj kategorij A, B, C, D, E in F, ki so
dopolnili starost 80 let.
7. člen
Pristojna upravna enota mora preveriti resničnost vpisanih podatkov v zahtevi ter ugotoviti istovetnost osebe.
8. člen
Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil se izda na
obrazcu, ki je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov
sestavni del (obrazec št. 2). Obrazec št. 2 je roza barve
(katalog barv PANTONE, šifra barve 203 U), ima tri dele in
meri razvit 222x105 mm, prepognjen pa 74x105 mm.
Na območjih, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki
slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, se vozniško dovoljenje izda na
obrazcu v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti
(dvojezični obrazec vozniškega dovoljenja).
Obrazce vozniških dovoljenj izdeluje gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki jo določi minister za notranje zadeve v skladu s posebnimi predpisi.
9. člen
V vozniško dovoljenje se na mesto, določeno za kategorijo vozila, za katero velja vozniško dovoljenje, s pečatom
pristojne upravne enote, ter vpisom datuma pridobitve vozniškega dovoljenja, potrdi vse kategorije vozil, ki jih ima oseba
pravico voziti. Tiste kategorije, ki jih oseba nima pravice
voziti pa se uničijo tako, da se vozniško dovoljenje preluknja
na mestu, ki je namenjeno za odtis pečata pristojne upravne
enote pri posamezni kategoriji vozila.

1. potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu pred pristojno izpitno komisijo;
2. veljavno zdravstveno spričevalo o telesni in duševni
zmožnosti osebe voziti motorna vozila tiste oziroma tistih
kategorij, za katere zahteva izdajo vozniškega dovoljenja;
3. dokazilo o plačilu obveznosti (upravna taksa in drugi
stroški v zvezi z izdajo vozniškega dovoljenja).
Zahtevi za izdajo vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije F, je treba priložiti tudi potrdilo o
uspešno opravljenem tečaju o varnem delu s traktorjem in
traktorskimi priključki.

10. člen
V vozniško dovoljenje se na način, kot je določen v
prejšnjem členu, potrdi tudi pravica voziti motorno vozilo
kategorije A do 125 ccm oziroma A do 125 ccm in največ
11kW, kategorije A do 350 ccm, kategorije A, katerega
moč motorja ne presega 25 kW ali katerega razmerje moč
motorja/masa ne presega 0,16 kW/kg ter kategorije E k B
tako, da se na mesto določeno za opombe, vpišejo naslednje omejitve:
1. A≤125 ccm in ≤ 11kW,
2. A≤25kW ali ≤ 0,16 kW/kg,
3. A≤125 ccm,
4. A≤350 ccm,
5. E le z vozili B kategorije.

5. člen
Zahtevi iz prejšnjega člena tega pravilnika, je treba
priložiti fotografijo, ki kaže pravo podobo osebe in ni retuširana. Fotografija mora biti izdelana na belem tankem fotografskem papirju, velikosti 35x45 mm, v črno-beli ali barvni

11. člen
V vozniško dovoljenje se na mesto, določeno za opombe, vpišejo zdravstvene ali druge omejitve, ki so navedene v
zdravstvenem spričevalu o telesni in duševni zmožnosti stranke, in sicer

4. člen
Zahtevi za izdajo vozniškega dovoljenja je treba priložiti:
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korekcija vida na naslednji način:
01. 01. vozi z očali;
01. 02. vozi s kontaktnimi lečami;
01. 06. vozi z očali ali kontaktnimi lečami;
slušni aparat na naslednji način:
02. 01. slušni aparat za eno uho;
02. 02. slušni aparat za obe ušesi;
proteza za ude na naslednji način:
03. 01. proteza za zgornji ud;
03. 02. proteza za spodnji ud;
omejena raba (vožnja ob upoštevanju omejitev zaradi
zdravstvenih razlogov) na naslednji način:
05. 01. omejen za dnevne vožnje;
prirejeno vozilo na naslednji način:
10. prilagojen prenos;
15. prilagojena sklopka;
20. prilagojeni sistemi zaviranja;
25. prilagojeni sistemi pospeševanja;
30. prilagojeni sistemi zaviranja in pospeševanja;
35. prilagojena upravljalna garnitura;
40. prilagojeno krmiljenje;
42. prilagojeno vzvratno ogledalo;
43. prilagojen voznikov sedež;
44. prilagoditve za motorna kolesa;
50. vozi določeno vozilo/št. šasije.
Če je v zdravstvenem spričevalu iz prvega odstavka
tega člena navedeno, da je oseba zmožna za voznika motornega vozila v cestnem prometu le, če uporablja določeno
prirejeno vozilo, mora oseba k vlogi za izdajo vozniškega
dovoljenja priložiti tudi dokazilo o ustrezni prirejenosti vozila
njenim telesnim zmožnostim.
12. člen
Po pridobitvi pravice voziti motorno vozilo kategorije A
brez omejitev, za pridobitev katere je morala oseba opraviti
posebni praktični del vozniškega izpita ali pa jo je pridobila
na podlagi pravice do vožnje motornih vozil A kategorije z
omejitvami, se vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil
kategorije A brez omejitev izda na njeno zahtevo tako, da se
vpisane omejitve kategorije A iz 10. člena tega pravilnika
črtajo.
13. člen
Če zdravstvene ali druge omejitve, vpisane v vozniško
dovoljenje, prenehajo na podlagi novega zdravstvenega spričevala, se vpisane omejitve na zahtevo osebe črtajo.
14. člen
Vpisane omejitve se črtajo tako, da kadar je na mestu,
določenem za opombe vpisana le tista omejitev, ki se črta,
se vpis te omejitve prečrta, poleg se vpiše datum in priimek
uradne osebe, ki se podpiše ter odtisne pečat pristojne
upravne enote, sicer pa se vpisana omejitev črta tako, da se
izda novo vozniško dovoljenje, v katerega se vpišejo vse
tiste omejitve, ki se ne črtajo.
15. člen
Po preteku izvrševanja kazni in varstvenega ukrepa iz
drugega odstavka 26. člena tega pravilnika, izda pristojna
upravna enota na zahtevo osebe, novo vozniško dovoljenje.
2. Podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
16. člen
Veljavnost vozniškega dovoljenja se podaljša na zahtevo upravičenca. Pristojna upravna enota v vozniško dovolje-
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nje, katerega veljavnost se podaljšuje, na mesto določeno
za uradni zaznamek, vpiše podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na naslednji način:
VELJAVNOST VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA PODALJŠANA DO ...............................................................
DATUM
PRIIMEK URADNE OSEBE
PODPIS IN PEČAT ORGANA
Vsako nadaljnje podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja pristojna upravna enota opravi z vpisom v vozniško
dovoljenje na način, kot je določen v prejšnjem odstavku,
če mesto, določeno za uradni zaznamek, to dopušča, sicer
pa podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja opravi tako, da izda novo vozniško dovoljenje.
Veljavnost vozniškega dovoljenja lahko pristojna upravna enota na zahtevo osebe podaljša tudi tako, da izda novo
vozniško dovoljenje.
3. Izdaja vozniškega dovoljenja namesto
pogrešanega, izgubljenega, ukradenega oziroma
obrabljenega ali uničenega vozniškega dovoljenja
17. člen
Namesto pogrešanega, izgubljenega ali ukradenega
oziroma obrabljenega ali uničenega vozniškega dovoljenja,
izda upravna enota, ki vodi osebo v evidenci imetnikov vozniških dovoljenj, na njeno zahtevo, novo vozniško dovoljenje.
Če gre za pogrešano, izgubljeno ali ukradeno vozniško
dovoljenje, je treba zahtevi iz prejšnjega odstavka, priložiti
dokazilo o preklicu veljavnosti vozniškega dovoljenja v Uradnem listu Republike Slovenije.
Obrabljeno ali uničeno vozniško dovoljenje pristojna
upravna enota ob nadomestitvi za novo vozniško dovoljenje,
odvzame in vloži v spis imetnika vozniškega dovoljenja.
18. člen
V novo vozniško dovoljenje, izdano namesto pogrešanega, izgubljenega, ali ukradenega vozniškega dovoljenja,
pristojna upravna enota na naslovno stran, desno zgoraj
vpiše, da gre za dvojnik vozniškega dovoljenja na naslednji
način: DVOJNIK-DUPLIKAT
Novo vozniško dovoljenje, izdano namesto pogrešanega, izgubljenega ali odtujenega ter obrabljenega ali uničenega vozniškega dovoljenja, ima isto številko vpisa v register
voznikov, kot prejšnje vozniško dovoljenje.
19. člen
Pred izdajo novega vozniškega dovoljenja namesto pogrešanega, izgubljenega ali ukradenega vozniškega dovoljenja lahko pristojna upravna enota izvede postopek, da
ugotovi, v kakšnih okoliščinah je bilo vozniško dovoljenje
pogrešano, izgubljeno ali ukradeno oziroma, da ni bilo odvzeto v postopku zaradi storitve prekrška ali kaznivega dejanja. Postopek ne sme trajati več kot 60 dni.
Pristojna upravna enota izda osebi, za čas postopka do
izdaje novega vozniškega dovoljenja, začasno potrdilo na
obrazcu, ki je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov
sestavni del (obrazec št. 3). Na potrdilu mora biti fotografija
osebe, ki je v skladu s 5. členom tega pravilnika.
Začasno potrdilo, v katerega pristojna upravna enota
vpiše tudi strankino naznanitev pogrešanja, izgube ali odtujitve veljavnega vozniškega dovoljenja, nadomešča vozniško dovoljenje, dokler se osebi ne izda novo vozniško
dovoljenje.
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Pred izdajo novega vozniškega dovoljenja, mora oseba
vrniti potrdilo iz prejšnjega odstavka tega člena. Potrdilo mora
oseba vrniti tudi v vseh tistih primerih, ko se pogrešano, izgubljeno ali ukradeno vozniško dovoljenje najde.

Pristojna upravna enota, ki je izdala vozniško dovoljenje
oziroma vpisala v vozniško dovoljenje spremembo prebivališča,
vodi in hrani evidenco o izdanih vozniških dovoljenjih v arhivu
upravne enote v skladu s pravili o pisarniškem poslovanju. V
vozniško dovoljenje se vpiše samo kraj stalnega prebivališča.

4. Sprememba imena in priimka

25. člen
V register voznikov se vpisujejo naslednji podatki: številka
vpisa, priimek in ime, rojstni podatki in prebivališče osebe,
kategorija in omejitve kategorije vozila, ter zdravstvene ali druge omejitve.
Spis imetnika vozniškega dovoljenja sestavljajo zahteva,
na podlagi katere je bilo osebi izdano vozniško dovoljenje in na
podlagi katere so bile vpisane spremembe v vozniško dovoljenje ter zahtevi priložene listine.
Spis imetnika vozniškega dovoljenja pristojna upravna enota hrani do smrti imetnika vozniškega dovoljenja.
V računalniško evidenco izdanih vozniških dovoljenj, se
vpisujejo podatki iz 133. člena zakona o varnosti cestnega
prometa.

20. člen
Če oseba spremeni ime oziroma priimek, pristojna upravna enota na njeno zahtevo, vpiše spremembo imena oziroma
priimka v novo vozniško dovoljenje.
5. Sprememba prebivališča
21. člen
Ob prijavi osebe o spremembi stalnega prebivališča iz
območja ene upravne enote v drugo upravno enoto in osebe,
ki ima v Republiki Sloveniji le začasno prebivališče, pa začasno
prebivališče spremeni iz območja ene upravne enote na območje druge upravne enote, izda pristojna upravna enota na njeno
zahtevo novo vozniško dovoljenje, v katerega vpiše zaporedno
številko, pod katero je oseba vpisana v novi register voznikov.
Zahtevi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti dosedanje
vozniško dovoljenje, ki ga upravna enota novega prebivališča
vloži v spis imetnika vozniškega dovoljenja.
Spis imetnika vozniškega dovoljenja upravna enota novega prebivališča pridobi od upravne enote, ki je izdala prejšnje
vozniško dovoljenje.
6. Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja za vozniško
dovoljenje Republike Slovenije
22. člen
Zahtevi za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za
vozniško dovoljenje Republike Slovenije je treba, ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev, priložiti:
1. zdravstveno spričevalo iz druge točke 4. člena tega
pravilnika, če zakon ne določa drugače;
2. veljavno tuje vozniško dovoljenje;
3. potrdilo o opravljenem praktičnem delu vozniškega
izpita, pred pristojno izpitno komisijo v Republiki Sloveniji;
4. dokazilo o plačilu obveznosti (upravna taksa in drugi
stroški v zvezi z zamenjavo vozniškega dovoljenja).
Pri zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja ni potrebno
priložiti potrdila iz tretje točke prvega odstavka tega člena v
vseh tistih primerih, ko je vozniško dovoljenje izdala ena od
naslednjih držav:
– Republika Francija;
– ZR Nemčija (vključno z veljavnimi vozniškimi dovoljenji
nekdanje DR Nemčije;
– Švica – za kategorije A, B, E k B, F, G in H.
Oseba mora na poziv pristojne upravne enote zahtevi iz
prejšnjega odstavka, priložiti overjen prevod tujega vozniškega
dovoljenja ter dokazilo o najmanj šest mesečnem bivanju v
tujini, če zakon tako določa.
23. člen
Ob zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja se v vozniško
dovoljenje Republike Slovenije označijo posamezne kategorije
tako, kot je določeno v 9. členu tega pravilnika s tem, da se kot
datum pridobitve vozniškega dovoljenja, vpiše datum izdaje
vozniškega dovoljenja Republike Slovenije.
lll. EVIDENCA O IZDANIH VOZNIŠKIH DOVOLJENJIH
24. člen
Evidenca o izdanih vozniških dovoljenjih je sestavljena iz
registra voznikov, spisov imetnikov vozniških dovoljenj in računalniške evidence izdanih vozniških dovoljenj.

26. člen
V spis imetnika vozniškega dovoljenja in računalniško evidenco izdanih vozniških dovoljenj, upravna enota poleg podatkov iz četrtega odstavka 25. člena tega pravilnika, vnese tudi
podatke o kaznih prepovedi vožnje motornega vozila ter prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, o varnostnih ukrepih
odvzema vozniškega dovoljenja in o varstvenih ukrepih prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije ter
njihovem trajanju, ki so bili osebi izrečeni zaradi prekrškov
oziroma kaznivih dejanj, storjenih v cestnem prometu.
Kazen in varstveni ukrep prepovedi vožnje motornega
vozila določene vrste ali kategorije ter čas trajanja, upravna
enota vpiše tudi v vozniško dovoljenje.
V spis imetnika vozniškega dovoljena in računalniško evidenco se vpisujejo tudi podatki o odvzemu vozniškega dovoljenja za čas postopka ter podatki o odvzemu oziroma omejitvi
uporabe vozniškega dovoljenja iz zdravstvenih razlogov.
lV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Obrazec št. 1 in določba 11. člena tega pravilnika se
pričneta uporabljati v šestih mesecih od uveljavitve pravilnika.
28. člen
Vozniško dovoljenje izdano na obrazcu, predpisanem s
pravilnikom o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah (Uradni list RS, št. 5/92 in
70/95), ostane v veljavi do dneva, ko poteče v njem vpisana
veljavnost.
29. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehata veljati
določba 5. člena pravilnika o obrazcih prometnih dovoljenj in
vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah (Uradni list RS,
št. 5/92 in 70/95) ter pravilnik o vozniških dovoljenjih in o
potrdilih o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 3/83).
30. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1344/03-226/187-2002
Ljubljana, dne 25. novembra 2002.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve
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5707. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

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

PRAVILNIK
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 201,29 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 100/02).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-15/2001
Ljubljana, dne 17. decembra 2002.
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

5708. Pravilnik o označevanju zavarovanih območij
naravnih vrednot

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00-popr.)
izdaja minister za okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o označevanju zavarovanih območij naravnih
vrednot
1. člen
(1) Ta pravilnik določa vrste, osnovne elemente, pisave, grafične prikaze, materiale, konstrukcije, mere, način
izdelave in načine postavljanja znakov za označevanje zavarovanih območij naravnih vrednot (v nadaljnjem besedilu:
zavarovanih območij) v naravi.
(2) Ta pravilnik določa tudi način označevanja naravnih
vrednot v naravi.
2. člen
Označujejo se širša in ožja zavarovana območja državnega in lokalnega pomena oziroma njihovi deli, lahko pa tudi
naravne vrednote in poti v zavarovanih območjih oziroma na
naravnih vrednotah, ki so namenjene predstavitvi in usmerjanju obiskovalcev (v nadaljnjem besedilu: poti).
3. člen
(1) Znaki so označevalni, usmerjevalni, informacijski in
opozorilni (piktogrami), katerih osnovni elementi, pisave,
grafični prikazi, materiali, konstrukcije, mere, načini izdela-
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ve in načini postavljanja znakov so podrobneje določeni v
prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Znaki za zavarovana območja, ki jih je ustanovila
država, se označijo z napisom “REPUBLIKA SLOVENIJA”.
(3) Zavarovana območja ali naravne vrednote, ki imajo
mednarodni pomen, se lahko označijo s simboli mednarodnih organizacij.
(4) Zavarovana območja, ki jih je ustanovila lokalna
skupnost, se lahko skladno s predpisi lokalne skupnosti
označijo z imenom lokalne skupnosti.
(5) Če se zavarovana območja oziroma njihovimi deli,
ki jih je ustanovila država, prekrivajo z zavarovanimi območji
oziroma deli, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, se ta
območja označijo na način iz prvega do četrtega odstavka
tega člena.
(6) Če ima zavarovano območje ali upravljavec določen
znak (logo), se le-ta lahko uporabi na znakih.
(7) Znakom ni dovoljeno dodajati vsebin, ki niso v skladu s tem pravilnikom.
4. člen
(1) Označevalni znaki so znaki, s katerimi se označujejo zavarovana območja, njihovi deli oziroma njihove meje ter
posamezne naravne vrednote. Vsebovati morajo vrsto zavarovanega območja ali zvrst naravne vrednote ter njihovo
ime.
(2) Usmerjevalni znaki so znaki, s katerimi se obvešča
o smeri gibanja k zavarovanem območju ali naravni vrednoti
oziroma določa smer gibanja v zavarovanem območju ali na
naravni vrednoti.
(3) Informacijski znaki so znaki, s katerimi se opozarja,
pojasnjuje ali obvešča o pojavih, dejstvih oziroma omejitvah,
povezanih z zavarovanimi območji ali naravnimi vrednotami.
(4) Opozorilni znaki (piktogrami) so znaki, s katerimi se
opozarja na pravila ravnanja, prepovedi oziroma na dejstva
ali okoliščine v zvezi z zavarovanimi območji, njihovimi deli
ali naravnimi vrednotami.
5. člen
(1) Znaki se morajo postaviti na način in na mestih, ki
ne ogrožajo zavarovanega območja ali naravne vrednote.
(2) Znaki se lahko postavijo samostojno ali več skupaj.
(3) Zavarovana območja, deli zavarovanih območij ali
naravne vrednote se označijo z označevalnimi znaki na mejah oziroma znotraj meja zavarovanih območij, zlasti ob javnih cestah (v nadaljnjem besedilu: cestah) in javnih poteh ter
na mestih, kjer je pričakovati vstop ljudi v zavarovano območje, ali ob naravni vrednoti.
(4) Usmerjevalni znaki se postavijo zlasti ob cestah,
poteh, dostavnih poteh, kolovozih, parkiriščih, križiščih, sečiščih poti ipd. ter na mestih, kjer je potrebno usmeriti ljudi
na določeno pot ali k zavarovanem območju, delu zavarovanega območja ali naravni vrednoti.
(5) Informacijski znaki se postavijo zlasti na mestih, kjer
so urejene vstopne točke (npr. parkirišča, pobiranje vstopnin) za večje število ljudi, oziroma na mestih, kjer so izhodišča za obiskovanje (npr. razgledišča, začetek poti, počivališča). Postavijo se znotraj zavarovanih območij, njihovih delov ali ob naravnih vrednotah.
(6) Opozorilni znaki se postavijo na mestih, kjer je treba
opozoriti na pravila ravnanja, prepovedi oziroma na dejstva
ali okoliščine, ki jih je potrebno upoštevati. Postavijo se na
mejah ali znotraj zavarovanih območij, njihovih delov ali ob
naravnih vrednotah. Opozorilni znaki se lahko uporabijo tudi
za označitev mej zavarovanih območij, njihovih delov ali
naravnih vrednot.
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(7) Znaki iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega
člena se postavijo v skladu z zakonom, ki ureja javne ceste,
in drugimi predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah, če se postavijo na mestih
za katere se uporabljajo navedeni predpisi.
6. člen
(1) Znaki se postavijo na podlagi načrta postavitve znakov (v nadaljnjem besedilu: načrt), ki ga pripravi upravljavec
zavarovanega območja ali oseba iz drugega ali tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika.
(2) Z načrtom se določi način (sistem) postavitve znakov, mesta postavitve znakov, vrste znakov na posameznih
mestih in razlogi postavitev znakov.
(3) Načrt ima naslednje obvezne sestavine:
– topografski načrt zavarovanega območja, njegovega
dela ali naravne vrednote, kjer se nameravajo postaviti znaki;
– določitev načina (sistema) označevanja, ki mora biti
enoten za celotno območje označevanja;
– določitev mest posameznih postavitev znakov;
– določitev posameznih vrst in vsebin znakov;
– določitev konkretnega položaja znakov za posamezna mesta.
(4) Pred postavitvijo znakov je treba z načrtom seznaniti
organizacijo, pristojno za ohranjanje narave, razen v primeru
iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika.
7. člen
(1) Upravljavec zavarovanega območja zagotovi postavitev znakov v zavarovanem območju, njegovem delu ali
naravni vrednoti oziroma v zvezi z zavarovanim območjem,
njegovimi deli ali naravnimi vrednotami.
(2) Organizacija, pristojna za ohranjanje narave, zagotovi postavitev znakov na naravnih vrednotah državnega po-
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mena in v zavarovanih območjih oziroma v zvezi z njimi, ki jih
je ustanovila država in nimajo svojega upravljavca ter predlaga lokalnim skupnostim način označitve naravnih vrednot
lokalnega pomena na njihovih območjih.
(3) Lokalna skupnost zagotovi postavitev znakov na
naravnih vrednotah lokalnega pomena na svojem območju
in v zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila in nimajo
svojega upravljavca.
(4) Osebe iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena morajo znake vzdrževati in skrbeti zanje kot dober
gospodar ter jih po potrebi tudi zamenjati.
8. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave.
9. člen
(1) Znake za označevanje zavarovanih območij, njihovih delov ali naravnih vrednot je treba uskladiti z določbami
tega pravilnika najkasneje v desetih letih po uveljavitvi tega
pravilnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se morajo znaki, ki jih je treba zamenjati, izdelati in postaviti skladno
z določbami tega pravilnika.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-06-13/2002
Ljubljana, dne 11. decembra 2002.
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
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PRILOGA
1. Vrste znakov
1.1. Informacijski znaki
Postavijo se lahko kot enojni ali dvojni znaki. Izjemoma, če vsebujejo zemljevid večjih površin, se
lahko postavijo kot trojni znaki.
Uporabijo se moduli: M 50 ali M 70. Izjemoma se lahko uporabijo večkratniki modulov M 50 ali M
70, vendar ne več kot 5-kratnik.
1.2. Označevalni in usmerjevalni znaki
Postavijo se lahko kot eden ali več znakov na samostojnem količku ali v skupini več znakov.
Uporabijo se moduli: M 35, M 50, M 70 ali opozorilni znak (piktogram).
1.3. Opozorilni znaki (piktogrami)
Postavijo se kot samostojni znaki praviloma v velikosti A ali B na količku ali kot del modulov M
35 ali M 50.
Opozorilni znaki so praviloma velikosti A (dimenzija 5x5 cm) ali B (dimenzija 9x9 cm), vendar pa
se izjemoma sme za znake prepovedi (prepoved kolesarjenja, prepoved hoje, prepoved trganja
rastlin ipd.) uporabiti do 2-kratnik velikosti A ali B, če je zaradi razmer na terenu uporaba takšne
večje velikosti nujna.

2. Moduli, mere modulov in sestavljivost
2.1. Moduli in mere modulov
Uporabijo se naslednji moduli: Modul 35 (M 35), Modul 50 (M 50) in Modul 70 (M 70).
Modul 35 je lahko v naslednjih velikostih (širina x dolžina): 35x6,3 cm, 35x20 cm in 35x27 cm.
Modul 50 je lahko v naslednjih velikostih (širina x dolžina): 50x9 cm, 50x29 cm, 50x39 cm,
101x39 cm in 101x79 cm.
Modul 70 je lahko v naslednjih velikostih (širina x dolžina): 70x12,5 cm, 70x40 cm, 70x54,5 cm,
70x 110 cm, 141x110 cm in 141x54,5 cm.
Izjemoma se lahko uporabijo večkratniki modulov M 35, M 50 in M 70, vendar ne več kot 5kratnik.
Moduli, ki se uporabijo, lahko odstopajo od predpisanih mer za 20 %, pod pogojem, da je enaka
velikost odstopanja upoštevana pri vseh znakih zavarovanega območja, njegovega dela ali naravne
vrednote.
2.2. Sestavljivost
Posamezni moduli se med seboj lahko poljubno sestavljajo, in sicer tako, da so moduli med seboj
višinsko poenoteni.
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3. Pisave/tipografija in barve
3.1. Pisave
Uporabijo se naslednje pisave:
1. primarna pisava za osnovna imena zavarovanih območij, delov zavarovanih območij ali
naravnih vrednot na znakih ter napis “REPUBLIKA SLOVENIJA” in ime občine je Classical
Garamond NORMAL,
2. primarna pisava za logotipa “ZAVAROVANO OBMOČJE NARAVE” ali “NARAVNA
VREDNOTA” je Humanist 777 BLACK,
3. primarna pisava za ostale tekste (vsebine) na znakih je Humanist 777,
4. sekundarna pisava, ki se uporabi za podnaslove k slikovnim prilogam, latinska poimenovanja,
poudarjen tekst, opozorila in prepovedi je Humanist 777 BOLD ali ITALIC.
3.2. Barve
3.2.1. Primarne barve
Primarne barve so:
1. TEMNO ZELENA (PANTONE 3292 C) se uporabi na zgornji tabli označevalnih oziroma
informativnih tablah in je vedno podlaga, na kateri nastopata simbol (svetlozelena pentlja) in
napis (bel napis »ZAVAROVANO OBMOČJE NARAVE« ali »NARAVNA VREDNOTA«),
2. PASTELNO RUMENA (25 % Y) se kot osnovna barva uporabi na vseh tablah, na katerih se
nahajajo napisi, teksti, karte, slike, risbe, sporočila, usmeritve ipd.,
3. SVETLO ZELENA (PANTONE 345 C) se uporabi za simbol - šestlistno pentljo,
4. BELA se uporabi za napis: »REPUBLIKA SLOVENIJA«, »ZAVAROVANO OBMOČJE
NARAVE« in »NARAVNA VREDNOTA« ter simbole na opozorilnih znakih (piktogramih),
5. ZELENA (PANTONE 3268 C) se uporabi kot osnovna barvna podlaga za opozorilne znake
(piktograme).
3.2.2. Sekundarne barve
Sekundarne barve se uporabi pri dodanih grafičnih vsebinah, npr. pri zemljevidih, skicah,
grafikonih:
1. RDEČA (100 % M, 100 % Y) se uporabi za označevanje poti obhoda, izhodiščne točke,
usmerjanje na poti, ipd.,
2. CYAN MODRA (100 % C) se uporabi za označevanje vsebin povezanih s kulturo,
3. SVETLO ZELENA (30 % C, 30 % Y) se uporabi za označevanje širših zavarovanih območij,
4. PASTELNO ZELENA (50 % C, 50 % Y) se uporabi za označevanje ožjih zavarovanih območij,
5. MODRA (100 % C, 60 % M) se uporabi za označevanje voda (rek, potokov, jezer, mokrišč
ipd.),
6. RUMENA (100 % Y 10 % M) se uporabi za označevanje cest, poti, kolovozov ipd.,
7. različni pastelni odtenki zelene, rjave, modrozelene ter sive barve se uporabi za označevanje
drugih različnih vsebin na območnih kartah, ki jih je potrebno označiti.
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4. Grafični prikazi
Grafični prikazi (notranja postavitev, širina, dolžina, odmiki ipd.) se oblikujejo skladno s pravili
oblikovalske in grafične stroke.
4.1. Označevalni znaki
4.1.1. Osnovni označevalni znaki
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4.1.2. Dopolnilni označevalni znaki

4.2. Usmerjevalni znaki
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4.3. Opozorilni znaki (piktogrami)
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5. Način izdelave
5.1. Moduli M 35, M 50, M 70
Moduli M 35, M 50, M 70 se izdelajo iz katerega koli materiala, ki mora biti površinsko
obdelan tako, da je odporen na vremenske vplive in poškodbe.
Robovi modulov morajo biti zaobljeni in obrušeni (raziglani), vendar pa zaobljenje in obrušenje ni
potrebno, če je modul vpet.
Zaobljenost: r = 10 mm.

5.2. Opozorilni znaki (piktogrami)
Opozorilni znaki morajo biti zaobljeni, vendar tistih, ki so vpeti, ni potrebno zaobliti.
Zaobljenost: r = 10 mm
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5.3. Material in oblika količka ter način pritrjevanja
5.3.1. Material in oblika količka
Količek je praviloma izdelan iz katere koli vrste lesa, ki je lahko ustrezno zaščiten (lakiran), na
področjih, kjer je primernejša uporaba drugega materiala, pa se lahko uporabi tudi drug material. V
primeru uporabe zaščite je treba zaščititi vse količke v zavarovanem območju, njegovem delu ali ob
naravni vrednoti.
Količek je praviloma dimenzije 9x9 cm, lahko tudi druge dimenzije, vendar ne več kot 12x12 cm. V
primeru uporabe lesenega količka mora bit vrh zaobljen (r = 1cm).
Višina količka je lahko: 100, 120, 150, 180 in 210 cm.
5.3.2. Način pritrjevanja
Znak se pritrdi z vijaki poljubne dimenzije, ki morajo biti nerjaveči in takšne oblike, da na znaku ne
povzročajo izboklin.
V primeru vpetja mora biti med znaki vedno 1 cm razmaka.
Najvišji znak mora biti pritrjen najmanj 3 cm pod vrhom količka.
Izjemoma se sme na področju, kjer je to primerneje, znak pritrditi tudi na škarpo, zid, skalo ipd.

6. Način postavitve
6.1. Postavitev informacijskih, označevalnih, usmerjevalnih in opozorilnih znakov
(piktogramov)
Znaki se postavijo praviloma na način, določen v točkah 6.1.1. in 6.1.2., vendar pa se lahko
postavijo tudi na drugačen način, če teren ali razmere na terenu ne omogočajo takšne postavitve.
6.1.1. Postavitev enojnih znakov
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6.1.2. Postavitev dvojnih in enojnih znakov z dvema ali več količki

7. Konstrukcija znakov
Praviloma se uporabijo konstrukcije, določene v točkah 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., vendar pa takšnih
konstrukcij ni potrebno uporabiti, če teren (kamnit svet, premehka tla ipd.) tega ne dopušča ali bi
bila uporaba konstrukcij povezana z nesorazmernimi stroški.
7.1. Konstrukcija informativnih znakov
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7.2. Konstrukcija označevalnih znakov

7.3. Konstrukcija usmerjevalnih znakov
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7.4. Konstrukcija opozorilnih znakov (piktogramov)

7.5. Konstrukcija položnih znakov
Pri položnem znaku se uporabijo moduli M 50 in M 70, pri tem se kot nagiba določi tako, da znak
ne zakriva zavarovanega območja, dela zavarovanega območja ali naravne vrednote.
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5709. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v
visokem šolstvu

Na podlagi šestega odstavka 40. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 22/94, 39/95,
18/98, 35/98, 99/99 in 64/01) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem
šolstvu
I. RAZPIS
1. člen
Vpis v študijske programe z javno veljavnostjo, ki jih
izvajajo javni in koncesionirani visokošolski zavodi, se opravi
na podlagi javnega razpisa.
Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe z
javno veljavnostjo je skupen in ga univerze in samostojni
visokošolski zavodi najmanj šest mesecev pred začetkom
novega študijskega leta javno objavijo v posebni publikaciji,
lahko pa tudi v objavah ministrstva, pristojnega za visoko
šolstvo.
Razpis za vpis v podiplomske študijske programe univerze in samostojni visokošolski zavodi objavijo v dnevnem
časopisju najmanj tri mesece pred začetkom njihovega izvajanja.
2. člen
Razpis za vpis (v nadaljnjem besedilu: razpis) vsebuje:
– ime visokošolskega zavoda in njegov naslov,
– naziv študijskega programa,
– kraj izvajanja študijskega programa
– trajanje študija,
– pogoje za vpis,
– število prostih vpisnih mest ter
– postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo
vpisa.
Pri pogojih za vpis se skladno s študijskim programom
navedejo tudi merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa.
Z razpisom se objavijo tudi:
– pogoji za vpis in število prostih vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce,
– postopki in roki za prijavo na razpis za študente, ki
želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izrabili, oziroma za študente, ki
želijo izrabiti pravico do vzporednega študija, in za diplomante ter
– druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.
3. člen
Vsebino razpisa določi pristojni organ univerze oziroma
pristojni organ samostojnega visokošolskega zavoda.
Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod lahko
objavi razpis le za tiste študijske programe, za izvajanje
katerih izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, statutom in
študijskim programom.
Študijski programi, ki se bodo prvič izvajali v študijskem
letu, za katerega se objavlja razpis, morajo biti pred razpisom objavljeni.
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4. člen
Univerza in samostojni visokošolski zavod si mora k
vsebini razpisa pred njegovo objavo pridobiti soglasje Vlade
Republike Slovenije.
5. člen
Po objavi razpisa univerze oziroma njihove članice ter
samostojni visokošolski zavodi organizirajo najmanj en, lahko pa tudi več informativnih dni, in vse, ki se zanimajo za
študij, seznanijo z razpisom, možnostmi in pogoji izobraževanja, poklici, za katere izobražujejo, možnostmi za nadaljnje izobraževanje ter drugimi informacijami, pomembnimi pri
izbiri študija.
Visokošolski zavodi lahko organizirajo tudi individualne
informativne pogovore.
Informativni dnevi se ob upoštevanju šolskega koledarja za srednje šole organizirajo v rokih, določenih z razpisom.
6. člen
Strokovna, tehnična in druga opravila, potrebna za izvedbo prijavnih postopkov na razpis za vpis v dodiplomske
študijske programe, opravlja visokošolska prijavno-informacijska služba univerz in samostojnih visokošolskih zavodov.
Visokošolska prijavno-informacijska služba deluje po
pravilih, ki jih določijo univerze in samostojni visokošolski
zavodi.
7. člen
Po preteku rokov za prijavo na razpis visokošolska
prijavno-informacijska služba analizira prijave za vpis ter pošlje podatke o prijavah pristojnim organom univerz in njihovih
članic ter samostojnih visokošolskih zavodov, srednjim šolam, ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, Državnemu
izpitnemu centru in Zavodu RS za zaposlovanje.
II. PRIJAVE NA RAZPIS
8. člen
Kandidati za vpis v dodiplomske študijske programe se
na razpis prijavijo v treh rokih.
Prvi rok traja od objave razpisa do datuma, določenega
za razpisom.
Drugi rok traja od objave podatkov o še prostih vpisnih
mestih po izteku izbirnega postopka v prvem roku do 5.
septembra. Kandidatom, za katere se izbirni postopek do 5.
septembra še ni končal, se rok določi s sklepom o izidu
izbirnega postopka.
Tretji rok traja od 1. do 10. oktobra.
9. člen
V prvem roku se kandidati prijavijo z izpolnjenim obrazcem Prva prijava za vpis (v nadaljnjem besedilu: prva prijava), v drugem z Drugo prijavo za vpis (v nadaljnjem besedilu:
druga prijava), v tretjem pa s pisno prošnjo. Prvo oziroma
drugo prijavo pošljejo visokošolski prijavno-informacijski službi, pisno prošnjo pa posameznemu visokošolskemu zavodu (fakulteti, umetniški akademiji ali visoki strokovni šoli).
10. člen
V prvem roku se morajo prijaviti vsi kandidati, ki se
nameravajo vpisati v študijskem letu, za katerega se objavlja
razpis.
V drugem roku se na še prosta vpisna mesta lahko
prijavijo kandidati, ki so oddali prvo prijavo, pa opravijo
maturo ali poklicno maturo v jesenskem roku, kandidati, ki
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se v prvem roku niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi
naštetih študijskih programov, izjemoma pa tudi drugi kandidati, če imajo za to upravičene razloge. O upravičenih razlogih odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega
visokošolskega zavoda.
Visokošolski zavodi, na katerih ostanejo prosta mesta
tudi po izteku drugega roka, lahko v tretjem roku vpisujejo
kandidate, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. Tujci in Slovenci
brez slovenskega državljanstva se prijavljajo na razpis skladno z določili pravilnika o študiju tujcev in Slovencev brez
slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 5/94) in po postopku, določenem z razpisom.
11. člen
V prvi oziroma drugi prijavi kandidati po prednostnem
vrstnem redu navedejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do
rokov, določenih s tem pravilnikom, izpolnjevali pogoje za
vpis.
V pisni prošnji kandidat navede en študijski program, v
katerega se želi vpisati in za katerega izpolnjuje pogoje za
vpis, visokošolski zavod pa ga lahko z njegovim soglasjem
preusmeri na še prosta mesta v drugih študijskih programih.
III. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV
12. člen
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijske
programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe so:
– maturitetno spričevalo;
– spričevalo o zaključnem izpitu, opravljenem po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu, če so kandidati končali izobraževanje pred 1. 6. 1995;
– spričevalo o poklicni maturi po ustreznem programu
za pridobitev srednje strokovne izobrazbe skupaj s potrdilom o opravljenem izpitu iz maturitetnega predmeta,
– potrdilo o opravljenem preizkusu umetniške nadarjenosti ali psihofizične sposobnosti, če je ta zahtevan s študijskim programom;
– spričevali 3. in 4. letnika, če so se kandidati prijavili
za vpis v študijski program, za katerega je vpis omejen, za
kandidate iz druge alinee tega člena pa tudi potrdilo o opravljenem preizkusnem izpitu, če je ta s študijskim programom
določen kot merilo za izbiro kandidatov v primeru omejitve
vpisa;
– potrdilo o opravljenih izpitih iz maturitetnih predmetov v skladu s predpisi, ki urejajo maturo na gimnazijah.
13. člen
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijske
programe za pridobitev visoke strokovne izobrazbe so:
– maturitetno spričevalo;
– spričevalo o poklicni maturi ali zaključnem izpitu po
ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe;
– potrdilo o preizkusu umetniške nadarjenosti ali psihofizične sposobnosti, če je ta zahtevan s študijskim programom;
– spričevali 3. in 4. letnika, če so se kandidati prijavili
za vpis v študijski program, za katerega je vpis omejen.
14. člen
Dokazilo o končanem srednješolskem programu za
kandidate, ki so se vpisali v štiriletne srednješolske programe od šolskega leta 1981/82 do 1985/86 in so jih končali
do 31. 8. 1991 oziroma 31. 8. 1992, je diploma.
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Kot maturitetno spričevalo se upošteva tudi spričevalo
o zaključnem izpitu – poskusni maturi.
Kandidati, državljani Republike Slovenije, ki so končali
srednjo šolo v tujini, predložijo zaključno spričevalo te šole,
spričevali zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja in potrdilo oziroma odločbo o nostrifikaciji tega
spričevala.
Spričevalo o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IB) je enakovredno maturitetnemu spričevalu, pridobljenemu v Republiki Sloveniji.
Za kandidate, ki so končali petletni srednješolski program, se namesto spričeval 3. in 4. letnika upoštevata spričevali 4. in 5. letnika.
Kandidati, ki imajo dosežen učni uspeh v 3. in 4.
letniku vpisan v indeks, kot dokazilo predložijo prvo stran
indeksa ter strani, na katerih so navedene ocene za posamezni letnik in splošni uspeh.
Za kandidate, ki so končali nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja, se upoštevata spričevali 1. in 2. letnika tega programa.
Za kandidate, ki so opravili maturitetni tečaj po končanem 4. letniku srednjega izobraževanja, se v izbirnem postopku upoštevata spričevali 3. in 4. letnika ter maturitetno
spričevalo. Za kandidate, ki so maturitetni tečaj opravili po
treh letih srednješolskega izobraževanja ali manj, se upošteva le maturitetno spričevalo. Kandidat za splošni uspeh pri
maturi dobi tolikšen delež točk, kot je navedeno pri posameznem študijskem programu za maturo in uspeh v 3. in 4.
letniku skupaj.
Za kandidate, ki so opravili poklicni tečaj, se v izbirnem
postopku upoštevata spričevali 3. in 4. letnika gimnazije in
spričevalo o poklicni maturi.
15. člen
Če za vpis v študijski program ustrezajo različna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, se v izbirnem postopku
upoštevajo tista, ki so za kandidata ugodnejša.
16. člen
Dokazila za študente, ki se vpisujejo po pravilih za
vzporedni študij, ter za diplomante določi pristojni organ
univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
17. člen
Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavnem postopku, ki so jih dolžni poslati kandidati, veljajo pri
notarju overjene fotokopije listin iz 12., 13. in 14. člena
tega pravilnika.
IV. OPRAVLJANJE IZPITOV
18. člen
Predmete, iz katerih se opravljajo preizkusni izpiti, s
študijskim programom določi in z razpisom objavi visokošolski zavod.
Preizkusni izpiti iz prejšnjega odstavka in preizkusi nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti se opravljajo na visokošolskem zavodu.
19. člen
Visokošolska prijavno-informacijska služba v sodelovanju s pristojnimi službami univerz in njihovih članic ter samostojnih visokošolskih zavodov ugotovi, ali prijavljeni kandidati izpolnjujejo pogoje za vpis. Kandidati, za katere se ugoto-
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vi, da morajo opraviti preizkusne izpite, se pisno seznanijo s
predmeti, iz katerih jih morajo opravljati, ter z roki in krajem
opravljanja teh izpitov. Obvestila o izpitih pošilja visokošolski
zavod.
Kandidati morajo biti o opravljanju izpitov obveščeni
najpozneje pet dni pred izpitom.
O kraju, času in načinu opravljanja preizkusa umetniške nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti kandidate pisno obvesti visokošolski zavod najkasneje pet dni pred
preizkusom.
20. člen
Preizkusni izpiti, ki jih organizirajo visokošolski zavodi,
se v prvem roku opravljajo od 1. do 12. junija in od 1. do
15. julija.
Preizkusi nadarjenosti in psihofizične sposobnosti se v
prvem roku praviloma opravljajo od 1. do 15. julija, če jih
visokošolski zavod organizira v dveh rokih, je prvi lahko od
20. do 25. maja. Kandidati, ki opravljajo maturo ali poklicno
maturo v junijskem roku šolskega leta, v katerem se prijavljajo na razpis, morajo imeti možnost, da si izberejo prvi ali
drugi rok.
Datumi za opravljanje preizkusnih izpitov in preizkusov
nadarjenosti in psihofizične sposobnosti v drugem roku se
ob upoštevanju maturitetnega koledarja oziroma koledarja
za poklicno maturo določijo z razpisom.
Roki za opravljanje izpitov morajo biti razporejeni in
medsebojno usklajeni tako, da jih kandidati lahko opravljajo
za vse v prijavah navedene študijske programe.
21. člen
Visokošolski zavodi o opravljenih izpitih kandidatom
izdajo potrdilo, podatke o uspehu pri izpitih pa sporočijo tudi
visokošolski prijavno-informacijski službi.
Potrdila o opravljenih preizkusnih izpitih ter preizkusih
nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti, ki se opravljajo na visokošolskih zavodih, veljajo za čas, ki ga določi
visokošolski zavod.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
se izpiti lahko opravljajo večkrat. V izbirnem postopku se
upošteva boljša ocena.
V. ROKI ZA ODDAJO DOKAZIL O IZPOLNJEVANJU
POGOJEV
22. člen
Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev se v prvem in
drugem roku pošljejo visokošolski prijavno-informacijski
službi.
Za kandidate, ki opravljajo maturo, poklicno maturo in
izpit iz maturitetnega predmeta v zimskem, spomladanskem
ali jesenskem roku šolskega leta, v katerem se prijavljajo na
razpis, podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz
maturitetnega spričevala, spričevala o poklicni maturi ter
potrdila o opravljenih izpitih iz maturitetnih predmetov visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni
center najkasneje do rokov, določenih z maturitetnim koledarjem oziroma koledarjem za opravljanje poklicne mature.
Državni izpitni center visokošolski prijavno-informacijski službi najpozneje do rokov iz prejšnjega odstavka sporoči tudi podatke iz spričeval 3. in 4. letnika, podatke iz
maturitetnega spričevala oziroma spričevala o poklicni maturi ter iz potrdila o opravljenih izpitih iz maturitetnih predmetov
za kandidate, ki so opravili maturo od 1995 leta naprej, in za
kandidate, ki so opravili poklicno maturo od 2002 leta naprej.
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Kandidati, ki so opravili zaključni izpit po predpisih, ki
so veljali pred uvedbo poklicne mature, pošljejo spričevalo o
zaključnem izpitu ter spričevali 3. in 4. letnika skupaj s
prijavo na razpis.
Podatke iz spričeval o mednarodni maturi (International
Baccalaureat – IB), ki si jih kandidati pridobijo na gimnazijah
v Republiki Sloveniji, visokošolski prijavno-informacijski službi na podlagi soglasja kandidata sporočijo te gimnazije, in
sicer do roka, določenega z razpisom za vpis.
Visokošolski zavodi visokošolski prijavno-informacijski
službi sporočijo podatke o preizkusnih izpitih ter preizkusih
nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti, ki so jih kandidati opravljali tistega leta, v katerem se prijavljajo na razpis,
do roka, določenega z razpisom. Potrdilo o že opravljenih
preizkusnih izpitih ter preizkusih nadarjenosti ali psihofizičnih sposobnosti v skladu z 21. členom tega pravilnika kandidati priložijo prijavi na razpis.
23. člen
Kandidati, državljani RS, ki so v šolskem letu, v katerem se prijavljajo na razpis, končali izobraževanje v tujini,
predložijo visokošolski prijavno-informacijski službi spričevala v desetih dneh po tem, ko so bila izdana, najkasneje pa
do 20. septembra. Najkasneje do 20. septembra je treba
predložiti tudi potrdilo oziroma odločbo o nostrifikaciji.
24. člen
V trejem roku kandidati vsa dokazila o izpolnjevanju
vpisnih pogojev priložijo pisni prošnji.
VI. OMEJITEV VPISA
25. člen
Če število prijavljenih kandidatov za vpis v dodiplomske
študijske programe, v prvih prijavah navedene na prvem
mestu, bistveno presega število razpisanih mest glede na
prostorske, kadrovske ali opremske zmogljivosti visokošolskega zavoda, pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda najkasneje v petih tednih po izteku roka za prijavo sprejme sklep o omejitvi vpisa.
K sklepu o omejitvi vpisa si mora univerza oziroma
samostojni visokošolski zavod najkasneje v sedmih tednih
po izteku roka za prijavo pridobiti soglasje Vlade Republike
Slovenije.
VII. IZBIRNI POSTOPEK
A) Prvi rok
26. člen
Kandidati, ki so v prvi prijavi na prvem mestu navedli
študijski program, za katerega ni bil sprejet sklep o omejitvi
vpisa, so v ta program sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.
Kandidati, ki so v prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa,
ali študijski program, za katerega se ugotavlja umetniška
nadarjenost oziroma psihofizična sposobnost, so v ta ali v
naslednja v prijavi navedena študijska programa z omejenim
vpisom sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis in so
dosegli zadostno število točk, na še prosta mesta pri študijskih programih z neomejenim vpisom pa, če izpolnjujejo
splošne pogoje za vpis.
Če je za še prosta mesta pri študijskem programu z
neomejenim vpisom prijavljenih preveč kandidatov, ki so ta
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program v prijavi navedli na drugem ali tretjem mestu, se za
izbiro teh kandidatov uporabljajo merila, ki so s študijskim
programom določena ob omejitvi vpisa.
Na način, določen v prejšnjih dveh odstavkih, se v
študijska programa, v prijavi navedena na drugem ali tretjem
mestu, razvrščajo tudi kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev
za vpis v program, v prijavi naveden na prvem mestu.
Na seznam sprejetih se uvrstijo tudi kandidati z enakim
številom točk, kot jih je dosegel zadnji uvrščeni glede na
število prostih vpisnih mest, določenih s sklepom o omejitvi
vpisa, razen, če je z merili za izbiro kandidatov, objavljenimi
v razpisu za vpis, določeno drugače.
27. člen
Izbirni postopek se opravi do roka, določenega z razpisom.
Seznami sprejetih kandidatov se pošljejo visokošolskim zavodom, vsak kandidat pa se z rezultati izbirnega
postopka tudi pisno seznani.
28. člen
Na seznam sprejetih kandidatov iz prejšnjega člena
tega pravilnika se naknadno uvrstijo
– kandidati, ki maturo ali poklicno maturo zaradi upravičenih razlogov v skladu z odločitvijo organov, pristojnih za
maturo oziroma poklicno maturo, opravljajo v jesenskem
izpitnem roku,
– kandidati, ki v skladu z odločitvijo pristojnega organa
univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda v jesenskem izpitnem roku opravljajo preizkusne izpite ali preizkuse
nadarjenosti ali psihofizične sposobnosti,
– kandidati, državljani RS, ki so srednjo šolo končali v
tujini in jim pridobljenega spričevala ni bilo mogoče nostrificirati do rokov za oddajo dokazil iz 22. člena tega pravilnika,
in
– kandidati, za katere je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku.
Ti kandidati se uvrstijo med sprejete kandidate, če
imajo najmanj toliko točk kot zadnji uvrščeni kandidat s
seznama iz prejšnjega člena oziroma so se prijavili za vpis v
študijski program brez omejitve vpisa.
Ne glede na doseženo število točk se lahko na seznam
sprejetih izjemoma uvrstijo tudi kandidati s posebnimi potrebami, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program. Na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil o
tem odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega
visokošolskega zavoda.
29. člen
Visokošolska prijavno-informacijska služba kandidate
iz 28. člena tega pravilnika ter visokošolske zavode, na
katere so se uvrstili, pisno seznani z rezultati izbirnega postopka najkasneje do 20. septembra.
30. člen
Visokošolska prijavno-informacijska služba takoj po izteku roka iz 27. člena tega pravilnika objavi podatke o še
prostih vpisnih mestih.
B) Drugi rok
31. člen
Kandidati, ki so v drugi prijavi na prvem mestu navedli
študijski program, za katerega se ni prijavilo več kandidatov,
kot je prostih vpisnih mest, so v ta program sprejeti, če
izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.
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Če število prijav za študijski program, v drugi prijavi naveden na prvem mestu, preseže število prostih vpisnih mest, se
kandidati izbirajo po postopku iz drugega do petega odstavka
26. člena tega pravilnika in ob upoštevanju meril, ki so s
študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
32. člen
Izbirni postopek se opravi najkasneje do 25. septembra.
Seznami sprejetih kandidatov se pošljejo visokošolskim zavodom, vsak kandidat se z rezultatom tudi pisno
seznani.
33. člen
Na seznam sprejetih kandidatov iz prejšnjega člena
tega pravilnika se naknadno uvrstijo kandidati, za katere je
bilo tako odločeno v pritožbenem postopku, če izpolnjujejo
vpisne pogoje oziroma so dosegli zadostno število točk.
Ne glede na doseženo število točk se lahko na seznam
sprejetih izjemoma uvrstijo tudi kandidati iz zadnjega odstavka 28. člena tega pravilnika.
C) Tretji rok
34. člen
Če tudi po izteku roka iz prejšnjega člena tega pravilnika ostanejo prosta vpisna mesta, lahko visokošolski zavod
od 1. do 10. oktobra vpisuje kandidate, ki izpolnjujejo vpisne pogoje.
Če se do 30. septembra v študijske programe, za
katere je bil v prvem roku sprejet sklep o omejitvi vpisa,
vpiše manj kandidatov, kot je bilo s sklepom določeno, se
do 10. oktobra lahko vpisujejo tudi kandidati za študij po teh
programih, in sicer po postopku, ki ga določi in z razpisom o
prostih mestih objavi pristojni organ univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda.
35. člen
Zaradi kršitve postopka je dovoljena pritožba pristojnemu organu univerze oziroma samostojnega visokošolskega
zavoda. Rok za pritožbo se določi v sklepu o izidu izbirnega
postopka.
Če pristojni organ na podlagi predloženih dokumentov
ugotovi, da je bila pritožba utemeljena in da je zaradi nepravilnosti v postopku prišlo do napačne razvrstitve, visokošolski prijavno-informacijski službi naloži, da kandidata naknadno uvrsti na seznam sprejetih.
Odločitev pristojnega organa je dokončna.
VIII. VPIS
36. člen
Vpis v 1. letnik za dodiplomski redni in izredni študij se
opravi od 10. avgusta do 30. septembra, izjemoma pa do 10.
oktobra za kandidate, ki so se za vpis prijavili v tretjem roku.
37. člen
Študenti se vpisujejo v naslednje letnike oziroma semestre, če so izpolnili s statutom in študijskim programom
določene obveznosti. Če ima študijski program v naslednjem letniku izbirne dele, študent navede, v katerem delu bo
nadaljeval študij.
V skladu s statutom in študijskim programom se vpisujejo v ustrezen letnik ali semester tudi študenti, ki lahko
ponavljajo letnik ali se prepišejo v drugi študijski program
oziroma smer.
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38. člen
Vpis študentov iz prejšnjega člena v dodiplomske študijske programe se opravi od 10. avgusta do 30. septembra.
39. člen
Študentom, ki se iz upravičenih razlogov niso mogli
vpisati v rednih rokih, pristojni organ visokošolskega zavoda
lahko dovoli vpis tudi po preteku teh rokov.
IX. ROKI
40. člen
Roki, določeni s tem pravilnikom, se računajo po pravilih, ki veljajo za splošni upravni postopek.
X. PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN PROGRAMI
ZA IZPOPOLNJEVANJE
41. člen
Določbe prvega odstavka 2., 3. in 4. člena veljajo tudi
za razpis za vpis v podiplomske študijske programe.
Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe se
prijavijo na način in v roku, določenem z razpisom.
Vpis v podiplomske študijske programe se opravi najpozneje v dveh tednih po začetku študijskega leta.
42. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za
razpis in vpis v programe za izpopolnjevanje.
XI. KONČNE DOLOČBE
43. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
(Uradni list RS, št. 68/96, 100/99 in 4/02).
44. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-149/2002
Ljubljana, dne 16. decembra 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

5710.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah navodila
centrom za socialno delo o načinu izvajanja
nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Na podlagi drugega odstavka 40. člena zakona o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št.
54/00) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah navodila centrom
za socialno delo o načinu izvajanja nalog šolskih
uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami
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1. člen
V naslovu in členih navodila centrom za socialno delo o
načinu izvajanja nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št.
44/01, 106/01 in 48/02), se beseda “navodilo” v vseh
sklonih spremeni v besedo “pravilnik” v ustreznem sklonu.
2. člen
1. člen se spremeni tako da se glasi:
“Ta pravilnik določa način izvajanja nalog šolskih uprav,
ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: zakon) in ki jih na podlagi odredbe o
določitvi centrov za socialno delo za začasno izvajanje nalog
šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/01, 99/01 in
109/02) do 28. 2. 2003 izvajajo centri za socialno delo.”.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se črta zadnja alinea.
4. člen
V drugem odstavku 9. člena se črtata besedi “osnovne
šole”.
5. člen
V 12. členu se za drugim odstavkom dodata nov tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
“Pravica do brezplačnega prevoza se praviloma zagotavlja v okviru organiziranih prevozov predšolskih oziroma
šolskih otrok. Če organiziranega prevoza ni mogoče zagotoviti, se predšolskemu otroku zagotovi povrnitev prevoznih
stroškov iz kraja bivališča do kraja, kjer deluje zavod za
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Povrnitev prevoznih stroškov za otroka in njegovega spremljevalca se obračuna v skladu z uredbo o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju
davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št.
72/93, 43/94, 62/94, 7/95, 82/97 in 5/98) ter izplača
na podlagi pogodbe, ki jo skleneta upravičenec in zavod, v
katerega je otrok usmerjen. Z zavodom iz prejšnjega odstavka sklene ministrstvo, pristojno za šolstvo, posebno pogodbo o zagotavljanju sredstev za izplačevanje prevoznih stroškov upravičencem.”.
Prvi stavek prvega odstavka 19. člena se spremeni
tako, da se glasi: “V primeru oddaje v zavod za vzgojo in
izobraževanje na podlagi 120. in 121. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerij, izda odločbo center za
socialno delo.”.
7. člen
V drugem odstavku 21. člena se besedilo: “Zoper
odločbo o usmeritvi v vzgojni program,” nadomesti z besedilom: “Zoper odločbo o oddaji v zavod,”.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 011-151/2002
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.
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5711. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za gostinsko
posodo

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja ministrica
za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o meroslovnih zahtevah za gostinsko posodo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane
tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati gostinska posoda,
postopek prve overitve in način označevanja.
Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako MP – 57.
2. člen
Ta pravilnik ne velja za gostinsko posodo za čaj, kavo,
kakav in embalažno posodo.
3. člen
Gostinska posoda je prostorninsko merilo, ki se uporablja v prometu alkoholnih in brezalkoholnih pijač.
Gostinska posoda se deli na gostinsko posodo za:
– prenašanje in pretakanje pijač (npr. steklenice, vrčki,
bokali),
– pitje (npr. kozarci, čaše, ročke).
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– 20 mm na gostinski posodi za prenašanje in pretakanje pijač. Če je na taki gostinski posodi uporabljen zamašek, mora biti razmik med spodnjim robom zamaška in mersko črtico najmanj 10 mm,
– 20 mm na gostinski posodi za pitje,
– 10 mm na gostinski posodi z nazivno prostornino,
večjo od 0,05 dm3,
– 5 mm na gostinski posodi z nazivno prostornino 0,05
dm3 ali manj.
Gostinska posoda z nazivno prostornino med 0,04
dm3 in 1 dm3 je lahko označena z dvema merskima črticama, pri čemer ena označuje največjo nazivno prostornino in
druga manjšo nazivno prostornino.
8. člen
Gostinska posoda za večkratno uporabo mora biti izdelana iz stekla ali drugega togega in neupogljivega materiala.
Gostinska posoda za enkratno uporabo je lahko narejena tudi iz sintetičnega materiala in papirja.
III. NAPISI IN OZNAKE

4. člen
Prostornina gostinske posode se določi z merjenjem
prostornine vode, ki se iztoči iz nje potem, ko je bila napolnjena do oznake nazivne prostornine pri temperaturi 20C.
Gostinska posoda mora biti med preskusom nameščena na
vodoravni podlagi.

9. člen
Gostinska posoda mora biti označena z oznako v obliki
žiga, in sicer neposredno nad mersko črtico, ki označuje
nazivno prostornino, ali pod njo. V bližini žiga ne sme biti
nobenega drugega znaka, zaradi katerega merska črtica
oziroma oznaka ne bi bila razločna.
Na gostinski posodi mora biti označena nazivna prostornina v enoti za prostornino v skladu s predpisom, ki ureja
merske enote.
Oznake na gostinski posodi morajo biti jasne, dobro
vidne pri pogojih normalne uporabe in napisane tako, da jih
ni mogoče zbrisati. Narejene morajo biti z peskanjem, graviranjem, jedkanjem, odtisnjenjem oziroma z drugo podobno
metodo.

II. MEROSLOVNE ZAHTEVE

IV. POSTOPEK PRVE OVERITVE

5. člen
Nazivna prostornina gostinske posode mora imeti eno
od naslednjih vrednosti:
0,02 dm3, 0,025 dm3, 0,03 dm3, 0,04 dm3, 0,05
dm3, 0,1 dm3, 0,2 dm3, 0,25 dm3, 0,3 dm3, 0,4 dm3, 0,5
dm3, 1 dm3, 1,5 dm3, 2 dm3, 3 dm3, 4 dm3, 5 dm3.

10. člen
Za gostinsko posodo je obvezna prva overitev.
Preskus pri prvi overitvi vključuje meroslovni pregled, s
katerim se ugotavlja, ali gostinska posoda izpolnjuje zahteve
iz tega pravilnika.
Preskus skladnosti gostinske posode pri prvi overitvi
gostinske posode se izvede s statističnim vzorčenjem.
Skladnost cele serije gostinske posode, iz katere se
preskusi vzorec pri prvi overitvi, se potrdi z oznako v obliki
žiga.
Meji pogreška za gostinsko posodo za pitje sta:
– 5% za gostinske posode z nazivno prostornino manj
kot 0,1 dm3,
– 3% za gostinske posode z nazivno prostornino 0,1
dm3 ali več.
Meja pogreška za gostinsko posodo za prenašanje in
pretakanje pijač je 3% nazivne vrednosti gostinske posode.
Sistemsko izkoriščanje pogreška ni dovoljeno.
Za gostinske posode iz četrtega odstavka 7. člena
tega pravilnika je pogrešek 5% manjše nazivne prostornine.
Pogrešek za gostinsko posodo v uporabi je enak pogrešku pri prvi overitvi.

6. člen
Gostinska posoda za prenašanje in pretakanje pijač
mora biti oblikovana tako, da količina tekočine, ki je enaka
največjemu dovoljenemu pogrešku (v nadaljnjem besedilu:
pogrešek), dvigne gladino za najmanj 2 mm, gostinska posoda za pitje pa tako, da količina tekočine, ki je enaka
pogrešku, dvigne gladino za najmanj 1 mm.
7. člen
Gostinska posoda mora biti označena z oznako nazivne prostornine – znakom mere v obliki vodoravne črtice (v
nadaljevanju: merska črtica), dolge najmanj 15 mm. Na
gostinski posodi z nazivno prostornino, manjšo od 0,1 dm3,
je lahko merska črtica označena po celem obodu gostinske
posode.
Merska črtica mora biti jasna, vidna, enako debela in
neizbrisljiva pri normalni uporabi.
Merska črtica mora biti od vrha gostinske posode oddaljena najmanj:

11. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena prva overitev in
označitev v skladu s tem pravilnikom ni obvezna za gostinsko

Uradni list Republike Slovenije
posodo, če je bila prva overitev izvedena v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki jih je sklenila Republika Slovenija.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Gostinska posoda, ki ima na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno prvo overitev na podlagi predpisa, ki je veljal v
času prve overitve gostinske posode, se sme še naprej
dajati v promet in uporabo, če izpolnjuje zahteve iz 10.
člena tega pravilnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-51/02
Ljubljana, dne 5. decembra 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

5712. Pravilnik o načinu izvajanja meroslovnega
nadzora nad merili v prometu

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo
znanost in šport v soglasju z ministrico za gospodarstvo

PRAVILNIK
o načinu izvajanja meroslovnega nadzora nad
merili v prometu
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6. člen
O nadzoru se sestavi zapisnik, ki mora vsebovati:
– podatke o: firmi in sedežu pravne osebe ali posameznika, kjer se opravlja nadzor,
– podatke o: firmi in sedežu pravne osebe ali posameznika, ki daje v promet merilo,
– kraj, dan in ura nadzora,
– ugotovitve nadzora,
– rok za odpravo morebitnih pomanjkljivosti,
– podatke o izrečeni denarni kazni ali podatke o predlogu sodniku za prekrške,
– morebitne pripombe stranke,
– podpis pooblaščenega inšpektorja,
– podpis prisotne ali odgovorne osebe pravne osebe
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pri kateri
je bil opravljen nadzor,
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009- 44/02
Ljubljana, dne 12. novembra 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
Soglašam!
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica za gospodarstvo

5713. Pravilnik o dovoljenjih za voznika inštruktorja,
učitelja predpisov in vodjo avto šole

1. člen
S tem pravilnikom se natančneje določa način izvajanja
meroslovnega nadzora nad merili v prometu (v nadaljnjem
besedilu: nadzor), ki ga izvajajo tržni inšpektorji (v nadaljnjem besedilu: inšpektorji).
Predmet nadzora so samo tista merila v prometu, katerih uporaba je določena kot merjenje na področjih iz 3.
člena zakona o meroslovju in za katera so bili izdani predpisi
o meroslovnih zahtevah.
2. člen
Nadzor se izvaja na mestu, kjer se izvaja promet z
merili.
3. člen
Pri nadzoru se ugotavlja, ali je merilo označeno v skladu z veljavnimi predpisi in ali je bila zanj izdana listina o
skladnosti.
4. člen
Dobavitelj merila ne sme opremiti merila z oznakami, ki
bi zaradi podobnosti z oznakami, s katerimi se potrdi skladnost meril s predpisanimi meroslovnimi zahtevami, zavajale
kupce meril.
5. člen
V primeru suma, da je merilo neskladno z meroslovnimi
predpisi, mora inšpektor o tem obvestiti upravni organ pristojen za meroslovje, ki lahko izvede kontrolni preskus merila v skladu z navodilom o načinu izvajanja meroslovnega
nadzora nad merili v uporabi (Uradni list RS, št. 59/02).

Na podlagi 149. člena zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00, 21/02, 100/00
in 61/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o dovoljenjih za voznika inštruktorja, učitelja
predpisov in vodjo avto šole
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa obrazce, postopek izdaje in podaljšanje veljavnosti dovoljenj za voznika inštruktorja, učitelja
predpisov in vodjo avto šole ter postopek zamenjave dovoljenj in način vodenja evidenc o teh dovoljenjih.
II. IZDAJA, PODALJŠANJE VELJAVNOSTI IN ZAMENJAVA
DOVOLJENJ ZA VOZNIKA INŠTRUKTORJA, UČITELJA
PREDPISOV IN VODJO AVTO ŠOLE
2. člen
Dovoljenje za voznika inštruktorja, učitelja predpisov in
vodjo avto šole, se izda na podlagi pisne vloge stranke.
3. člen
(1) Vlogi za izdajo dovoljenja je treba priložiti:
– dokazilo o predpisani izobrazbi,
– dokazilo o uspešno zaključenem programu za voznika inštruktorja, učitelja predpisov ali vodjo avto šole,
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– dokazilo o znanju slovenskega jezika,
– dve fotografiji prosilca velikosti 35x45 mm, ki ga
morata prikazovati doprsno od spredaj in brez pokrivala. Če
je bilo pri zdravstvenem pregledu ugotovljeno, da mora prosilec med vožnjo nositi očala, mora biti fotografiran z očali.
(2) Poleg dokazil iz prejšnjega odstavka tega člena
morajo prosilci za izdajo dovoljenja za voznika inštruktorja,
za učitelja predpisov in vodjo avto šole vlogi priložiti še:
a) za voznika inštruktorja:
– veljavno vozniško dovoljenje tiste kategorije, za katero zahteva izdajo dovoljenja za voznika inštruktorja,
– dokazilo, da v zadnjih treh letih ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa
b) za učitelja predpisov:
– veljavno vozniško dovoljenje najmanj B kategorije,
c) za vodjo avto šole:
– veljavno dovoljenje za voznika inštruktorja najmanj za
vozila B kategorije.
(3) Dokazila iz prejšnjega odstavka tega člena se po
končanem postopku vrnejo stranki.
4. člen
Pisni vlogi za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za voznika inštruktorja in učitelja predpisov je treba priložiti:
– potrdilo o uspešno opravljenem posebnem programu iz prvega odstavka 147. člena zakona o varnosti cestnega prometa,
– potrdilo izpitne komisije za voznike motornih vozil iz
152. člena zakona o varnosti cestnega prometa, o uspešno
opravljenem preizkusu znanja cestnoprometnih predpisov.
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dovoljenja izrečen ukrep prepovedi opravljanja poklica voznika, začasna prepoved dela vodji avto šole ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, ali kazen oziroma varstveni
ukrep prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali
kategorije.
IV. OBRAZCI DOVOLJENJ
8. člen
Dovoljenje za voznika inštruktorja se izda na obrazcu
št. 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika in je
objavljen skupaj z njim. Obrazec je rožnate barve, ima dva
dela in meri razvit 148x105 mm. V obrazcu se potrdijo s
pečatom pristojnega organa in vpisom datuma pridobitve
vseh kategorij vozil, za katere lahko voznik inštruktor usposablja kandidate za voznike motornih vozil. Tiste kategorije,
za katere imetnik dovoljenja nima pravice usposabljati, se
uničijo tako, da se preluknjajo na mestu, ki je pri posamezni
kategoriji v dovoljenju namenjen za odtis pečata pristojnega
organa. V obrazcu so tudi rubrike, namenjene podaljšanju
dovoljenja.
9. člen
Dovoljenje za učitelja predpisov se izda na obrazcu št.
2, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika in je objavljen
skupaj z njim. Obrazec je rožnate barve, ima dva dela in meri
razvit 148x105 mm. Poleg osebnih podatkov imetnika dovoljenja so v obrazcu tudi rubrike, namenjene podaljšanju
veljavnosti dovoljenja.

5. člen
(1) Namesto izgubljenega, obrabljenega ali poškodovanega dovoljenja za voznika inštruktorja, učitelja predpisov
in vodjo avto šole izda pristojni organ novo dovoljenje z
enakim rokom veljavnosti.
(2) Vlogi je treba priložiti veljavno dovoljenje in dve
fotografiji velikosti 35x45 mm, ki mora prosilca prikazovati
doprsno od spredaj in brez pokrivala. Če je bilo pri zdravstvenem pregledu ugotovljeno, da mora prosilec nositi očala, mora biti fotografiran z očali. V primeru izgubljenega
dovoljenja, je treba vlogi priložiti tudi dokazilo o preklicu
njegove veljavnosti v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Obrabljeno ali poškodovano dovoljenje se ob zamenjavi za novo odvzame.

10. člen
Dovoljenje za vodjo avto šole se izda na obrazcu št. 3,
ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika in je objavljen
skupaj z njim. Dovoljenje je plastificirana kartica velikosti
85x55 mm, svetlo modre barve. Na prvi strani kartice so
osebni podatki imetnika.

III. EVIDENCA O IZDANIH DOVOLJENJIH

12. člen
Dovoljenja za voznika inštruktorja in dovoljenja za učitelja predpisov, ki so bila izdana na obrazcih, predpisanih s
pravilnikom o dovoljenju za voznika inštruktorja in učitelja
predpisov (Uradni list SRS, št. 3/83), ostanejo v veljavi do
prvega podaljšanja teh dovoljenj. Dovoljenja se zamenjajo z
dovoljenji, izdanimi na obrazcih, predpisanih s tem pravilnikom, na podlagi pisne vloge imetnika dovoljenja.

6. člen
(1) Pristojni organ vodi evidenco o izdanih dovoljenjih
za voznike inštruktorje, učitelje predpisov in vodje avto šol.
(2) Evidenca, ki jo vodi pristojni organ, je sestavljena iz
spisov in iz registra dovoljenj.
(3) Register dovoljenj iz prejšnjega odstavka se vodi
skupno za vsa dovoljenja iz 1. člena tega pravilnika.
(4) V register dovoljenj se vpisujejo naslednji podatki:
zaporedna številka, priimek in ime, rojstni podatki, datum
izdaje dovoljenja, naslov prebivališča imetnika dovoljenja,
kategorija vozniškega dovoljenja, ki se jo vpiše samo pri
dovoljenjih za voznika inštruktorja in opombe. Register se
lahko vodi v obliki knjige ali na elektronskem mediju.
(5) Spis voznika inštruktorja, učitelja predpisov in vodje
avto šole sestavljajo: vloga za izdajo, podaljšanje veljavnosti,
zamenjavo dovoljenja in priložena dokazila iz 3., 4. in 5.
člena tega pravilnika.
(6) Na vlogo za izdajo, nadomestitev ali zamenjavo
dovoljenja je treba nalepiti fotografijo prosilca.
7. člen
V spis voznika inštruktorja, učitelja predpisov in vodje
avto šole se vložijo tudi kopije odločb, s katerimi je imetniku

11. člen
Na območju, na katerem živijo pripadniki italijanske
oziroma madžarske manjšine, se izdajajo dovoljenja v slovenskem in madžarskem oziroma v slovenskem in italijanskem jeziku.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dovoljenju za voznika inštruktorja in učitelja predpisov
(Uradni list SRS, št. 3/83).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. februarja 2003.
Št. 011-144/2002
Ljubljana, dne 16. decembra 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o živilih za posebne prehranske
namene

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stih
z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za
zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o živilih
za posebne prehranske namene
1. člen
V pravilniku o živilih za posebne prehranske namene
(Uradni list RS, št. 46/02) se črta 7. člen.
2. člen
V 17. členu se besedilo “30. novembra 2002” nadomesti z “30. junija 2003 oziroma do konca roka uporabnosti
živila.”.
3. člen
V 18. členu se za oklepajem postavi pika, besedilo do
konca stavka pa črta.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 220-13/2002
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.

5714.

Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije Roka
Petrovića, ustanove

Minister
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 39. člena zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 52/02) ministrica za šolstvo, znanost in šport
izdaja

SOGLASJE
k aktu o ustanovitvi Fundacije Roka Petrovića,
ustanove
Soglašam z aktom o ustanovitvi Fundacije Roka Petrovića, ustanove, s sedežem v Ljubljani, s katerim sta ustanovitelja Krešimir Petrovič iz Ljubljane, Brilejeva 19 in Zdenka
Steiner iz Ljubljane, Gumnišče 5, ustanovila Fundacijo Roka
Petrovića, ustanovo, z namenom štipendiranja in nagrajevanja na področju izobraževanja in vrhunskega športa mladih
in s tem zagotavljanja negovanja življenjskih opredelitev in
hotenj Roka Petrovića o humanem športu, ki ga je notar
Jože Dernovšek iz Ljubljane, Trg prekomorskih brigad 2,
dne 22. oktobra 2002 izdal v notarski listini št. SV-978/02.
Z ustanovo upravlja tričlanska uprava v sestavi dr. Mojca
Doupona Topič, predsednica, dr. Milan Žvan in dr. Stanislav
Pinter, člana. Naslov sedeža ob izdaji tega soglasja je Gortanova ulica 22, Ljubljana.
Št. 022-1064/2002
Ljubljana, dne 2. decembra 2002.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.

5716.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o formulah za dojenčke

Na podlagi tretjega odstavka 12. 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 spremembah in dopolnitvah pravilnika
o formulah za dojenčke
1. člen
V pravilniku o formulah za dojenčke (Uradni list RS, št.
46/02) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:
“Mikrobiološke zahteve in vsebnosti težkih kovin za
začetne in nadaljevalne formule v prometu določa Priloga 9,
ki je sestavni del tega pravilnika.”.
2. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo “Nadomestki
za materino mleko” nadomesti z besedilom “Začetne formule in nadaljevalne formule”, beseda “označeni” z besedo
“označene”, beseda “Živila” z besedilom “Začetne in nadaljevalne formule”, beseda “izdelana” pa z besedo “izdelane”.
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3. člen
V drugem odstavku 13. člena se za besedilom “v skladu s” doda besedilo “16. členom tega pravilnika in”.
4. člen
V napovednem stavku 14. člena se črtajo besede “ali
podobno sporočilo”, v prvi alinei pa se za besedo “dojenčke”” doda besedilo “ali podobno sporočilo;”.
5. člen
V 19. členu se za besedo “začetnih” črtata besedi “in
nadaljevalnih”.
6. člen
V 23. členu se besedilo “Nadomestki za materino mleko, darovani ali prodani” nadomesti z besedilom “Začetne in
nadaljevalne formule, darovane ali prodane”.
7. člen
V 3. točki Priloge 3, se za besedilom “L – levcin in
njegov hidroklorid” doda besedilo “L – lizin in njegov hidroklorid”.
8. člen
Priloga 9 se spremeni tako, da se glasi:
“1. MIKROBIOLOŠKE ZAHTEVE:
Začetne in nadaljevalne formule v dehidrirani (praškasti) obliki in v gotovih obrokih, pripravljenih po navodilih
proizvajalca, ne smejo vsebovati:
– skupno število aerobnih mezofilov
– skupno število Enterobacteriaceae
– bakterij vrste Escherichia Coli
– spor Clostridium perfringes
– bakterij vrste Salmonellae
– bakterij vrste Bacillus Cereus
– plesni

> 1000 mo/1 g (ml),
> 10 mo/ 1 g (ml),
> 0/1 g (ml),
> 0/ 1 g (ml),
> 0/ 50 g (ml),
> 100 mo/ 1 g (ml),
> 50/ 1 g (ml).

2. VSEBNOST TEŽKIH KOVIN:
Začetne in nadaljevalne formule v gotovih obrokih, pripravljenih po navodilih proizvajalca, ne smejo vsebovati:
– več kot 0,02 ppm svinca v 1 kg,
– več kot 0,02 ppm kadmija v 1 kg,
– več kot 0, 08 ppm arzena v 1 kg,
– več kot 0,005 ppm živega srebra v 1 kg”.
9. člen
Začetne in nadaljevalne formule, ki ne izpolnjujejo pogojev iz pravilnika o formulah za dojenčke, so lahko v prometu do 30. junija 2003 oziroma do konca roka uporabnosti živila.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 220-11/2002
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Minister
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

5717.

Pravilnik o spremembi pravilnika o žitnih
kašicah, namenjenih dojenčkom in malim
otrokom

Na podlagi tretjega odstavka 12. 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 spremembi pravilnika o žitnih kašicah,
namenjenih dojenčkom in malim otrokom
1. člen
V pravilniku o žitnih kašicah, namenjenih dojenčkom in
malim otrokom (Uradni list RS, št. 48/02) se v 12. členu
besedilo “30. novembra 2002” nadomesti z “30. junija 2003
oziroma do konca roka uporabnosti živila.”.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 220-15/2002
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Minister
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

5718.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil

Na podlagi tretjega odstavka 8. 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 v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o označevanju hranilne vrednosti živil
1. člen
V pravilniku o označevanju hranilne vrednosti živil (Uradni list RS, št. 60/02) se v prvi alinei prvega odstavka 2.
člena za besedo “nalepki” doda vejica in besedilo “embalaži, dokumentu, obvestilu, etiketi, obročku ali vratni etiketi, ki
spremlja ali se nanaša na živilo”.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se za besedilom “oglaševanju živila” doda vejica in besedilo “razen pri splošnem
oglaševanju živil,”.
3. člen
V drugem odstavku 4. člena se pred besedo “lahko”
doda besedilo “na predlog Urada za živila in prehrano”.
4. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
“4.a člen
Pogoji za opisno označevanje vsebnosti hranila v živilu
so navedeni v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

Uradni list Republike Slovenije
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Če živilo naravno vsebuje majhne količine hranil, ki se
opisno označujejo, ali jih ne vsebuje, se označi z besedilom
“(živilo) vsebuje majhne količine (hranila)” ali “(živilo) ne vsebuje (hranila)” (opomba: v oklepaja se vpišeta konkretno ime
živila in hranila).”
5. člen
V 2., 7. in 9. členu se za besedo “prilogi” doda številka
“1”, v prilogi pa enako za besedo “PRILOGA”.
6. člen
Za prilogo 1 se doda priloga 2, ki se glasi:
“PRILOGA 2
Pogoji za opisno označevanje vsebnosti hranila v izjavi o hranilni vrednosti
hranilo

opisna oznaka hranilne

vsebnost na100 g/ml živila

vrednosti

nizka
energijska vrednost
brez
nizka vsebnost
maščoba
brez
nizka vsebnost
nasičene maščobne kisline
brez
nizka vsebnost

holesterol
brez

170 kJ (40 kcal)/100 g ali 80 kJ
(20 kcal)/100 ml
17 kJ (4 kcal)/100ml
3 g/100 g
1,5 g/100 ml
0,5 g/100 g/ml
1,5 g/100 g
0,75 g/100 ml
in 10% energijske vrednosti živila
0,1 g/100 g
0,1 g/100 ml
20 mg/100 g
10 mg/100 ml
in manj kot 1,5 g/100 g
oziroma 0,75 g/100 ml in 10%
energijske vrednosti živila
5 mg/100 g/ml
in manj kot 1,5 g /100 g
oziroma 0,75 g/ 100 ml in 10%
energijske vrednosti živila

sladkorji

brez

0,5 g / 100 g/ml

natrij

nizka vsebnost
zelo nizka vsebnost
brez

120 mg/100 g
40 mg/100g
5 mg/100g

beljakovine

vir

visoka vsebnost
vitamini in minerali

10% priporočenega dnevnega
vnosa (RDA) /100 g
5% RDA/100 ml ali 12%
RDA/1000 kJ (5% RDA/100
kcal)
dvakratna vrednost vira
15% RDA/100 g

vir

7,5% RDA/100 ml ali
12% RDA/100 kJ (5% RDA/100
kcal)

visoka vsebnost

dvakratna vrednost vira
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7. člen
Živila, ki ne izpolnjujejo pogojev iz pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil, so lahko v prometu do 30.
junija 2003 oziroma do konca roka uporabnosti živila.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 020/46/2002
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Minister
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Soglašam!
mag. Franc But
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

5719.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o varnosti zamrznjenih živil

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

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
varnosti zamrznjenih živil
1. člen
V 7. členu pravilnika o varnosti zamrznjenih živil (Uradni
list RS, št. 63/02) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V prevoznih sredstvih, namenjenih lokalnemu prevozu
zamrznjenih živil, ki obsega dostavo zamrznjenih živil v prometu na drobno in dostavo do obratov javne prehrane, mora
biti na vidnem mestu v zamrzovalnem delu prevoznega sredstva nameščen kontrolni termometer.”.
Dosedanji drugi in tretji odstavek se črtata.

Uradni list Republike Slovenije
bil izdan kalibracijski certifikat v laboratoriju iz četrtega odstavka tega člena.
Potrdilo o skladnosti iz prvega odstavka tega člena
izda:
– laboratorij pravne osebe, ki ga je Urad Republike
Slovenije za meroslovje z odločbo priznal kot nosilca nacionalnega etalona za termodinamično temperaturo,
– laboratorij pravne osebe, ki jo imenuje minister, pristojen za meroslovje, za izvajanje overitev meril na področju
termodinamične temperature.
Kalibracijski certifikat iz drugega odstavka tega člena
izda:
– laboratorij pravne osebe, ki ga je Urad Republike
Slovenije za meroslovje z odločbo priznal kot nosilca nacionalnega etalona za termodinamično temperaturo,
– laboratorij, ki ima veljavno akreditacijo Slovenske
akreditacije na področju termodinamične temperature ali
– drug laboratorij, katerega usposobljenost priznava
Slovenska akreditacija na podlagi večstranskih in dvostranskih sporazumov o medsebojnem priznavanju kalibracijskih
certifikatov, sklenjenih v okviru Evropskega sodelovanja na
področju akreditacije.
Zabeležene meritve temperatur iz prejšnjega člena morajo nosilci živilske dejavnosti datirati in jih, glede na lastnosti živila, shranjevati najmanj tri leta.
Za delovanje merilnih naprav v skladu s tem pravilnikom je odgovoren nosilec živilske dejavnosti.”
3. člen
Oprema, ki ne izpolnjuje pogojev iz pravilnika o varnosti zamrznjenih živil, mora biti usklajena najpozneje do 30.
6. 2003.
Zamrznjena živila, ki ne izpolnjujejo pogojev iz pravilnika o varnosti zamrznjenih živil, so lahko v prometu do 30.
junija 2003 oziroma do konca roka uporabnosti živila.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0220-17/2002-1
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Minister
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

2. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
“7.a člen
Ustreznost merilnih naprav v prevoznih sredstvih se
dokazuje z izjavo o skladnosti s standardi SIST EN 12830,
SIST EN 13485 in SIST EN 13486, ki jo izda dobavitelj
merilnih naprav na podlagi določil standarda SIST EN
45014. Izjavo dobavitelja o skladnosti preveri laboratorij iz
tretjega odstavka tega člena, ki na podlagi preverjanja izda
potrdilo o skladnosti merilnih naprav z zahtevami tega pravilnika.
Merilne naprave v prevoznih sredstvih se morajo periodično preverjati. Periodično preverjanje, ki je določeno v
standardu SIST EN 13486, lahko poleg laboratorijev iz četrtega odstavka tega člena izvaja tudi uporabnik, dobavitelj,
oziroma od dobavitelja pooblaščena organizacija s certificiranim sistemom kakovosti. Dobavitelj oziroma od dobavitelja
pooblaščena organizacija z vpeljanim sistemom kakovosti
mora razpolagati z ustrezno preskusno opremo, za katero je

5720.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o uradnem nadzoru temperature
zamrznjenih živil

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

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil
1. člen
V pravilniku o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 63/02) se v prvem odstavku 5.
točke priloge 2:

Uradni list Republike Slovenije
– v točkah b) in c) beseda “natančnost” nadomesti z
besedo “točnost”.
– točka e) spremeni tako, da se glasi: “e) točnost merilnega instrumenta je treba periodično pregledovati glede
na tehnične lastnosti merilnega instrumenta in načina uporabe;”;
– točka f) črta, dosedanje točke g), h) in i) pa postanejo točke f), g) in h).
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Skladnost merilnega instrumenta z zahtevami iz točk
a) do e) prejšnjega odstavka se dokazuje z veljavnim kalibracijskim certifikatom, ki ga izda:
– laboratorij pravne osebe, ki ga je Urad Republike
Slovenije za meroslovje z odločbo priznal kot nosilca nacionalnega etalona za termodinamično temperaturo,
– laboratorij, ki ima veljavno akreditacijo Slovenske
akreditacije na področju termodinamične temperature ali
– drug laboratorij, katerega usposobljenost priznava
Slovenska akreditacija na podlagi večstranskih in dvostranskih sporazumov o medsebojnem priznavanju kalibracijskih
certifikatov, sklenjenih v okviru Evropskega sodelovanja na
področju akreditacije.
Iz kalibracijskega certifikata iz prejšnjega odstavka mora biti posebej razvidno, da je merilni instrument skladen z
zahtevami iz točk a) do e) prvega odstavka te točke.”
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0220-18/2002-1
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Minister
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

5721.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe
o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje
hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi
Verticillium alboatrum Reinke at Berthold in
Verticillium dahliae Klebahn

Na podlagi 10. in 12. člena ter tretje in četrte alinee
73. člena v zvezi s četrtim odstavkom 60. člena zakona o
zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah odredbe o ukrepih
za preprečevanje širjenja in zatiranje hmeljeve
uvelosti, ki jo povzročata glivi Verticillium
alboatrum Reinke at Berthold in Verticillium
dahliae Klebahn
1. člen
V odredbi o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi Verticillium alboatrum Reinke at Berthold in Verticillium dahliae Klebahn (Uradni list RS, št. 65/01) se v naslovu in besedilu v vseh členih
beseda “odredba” v vseh sklonih nadomesti z besedo “pravilnik” v ustreznih sklonih.
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2. člen
V 2. členu se v drugem odstavku v drugi alinei za
besedilom »(Medicago sativa)« doda besedilo », krmna, rdeča in sladkorna pesa (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris), solata
(Lactuca sativa L.), navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.) in
zelje (Brassica oleracea) L.«
3. člen
V 8. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek z naslednjim besedilom:
»Pregled iz druge in četrte alinee prvega odstavka tega
člena se šteje za obvezen zdravstveni pregled sadilnega
materiala. Če je ob tem vzet uradni vzorec, sta v času
trajanja laboratorijske analize prepovedana premeščanje in
uporaba sadilnega materiala. V primeru potrditve hmeljeve
uvelosti, se sadilni material uniči na način, kot ga določa prvi
odstavek 14. člena tega pravilnika. Če je izvor okuženega
sadilnega materiala matično hmeljišče, nad njim pričnejo
veljati določbe 20. člena tega pravilnika.«
Dosedanji tretji odstavek člena postane četrti odstavek.
4. člen
V 13. členu se doda tretji odstavek z naslednjim besedilom:
»V primeru okužbe hmeljišča, ki predstavlja del strnjenih hmeljišč v isti žičnici, lahko fitosanitarni inšpektor odredi
na predlog izvajalca javne službe v soglasju s predstojnikom
Uprave Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo za neokužena hmeljišča enake ukrepe, kot veljajo za
okužena hmeljišča.«
5. člen
V 16. členu se v petem odstavku črta dvopičje, besedilo prve in druge alinee ter se za besedo »saditi« doda besedilo »sadike s certifikatom B v skladu s predpisi, ki urejajo
sortno listo.«.
6. člen
V 18. členu se v prvem odstavku doda četrta alinea z
naslednjim besedilom:
»- ureditev izmeta hmeljevine na obiralnem stroju na
način, ki preprečuje raznašanje hmeljevine«.
7. člen
V 20. členu se v drugem odstavku številka »500« nadomesti s številko »250«.
Črta se šesti odstavek, dosedanji sedmi in osmi odstavek pa postaneta šesti in sedmi odstavek.
8. člen
V prilogi 2 se pri katastrski občini Trnava dodajo parcelne številke »1047, 292, 291/3, 291/2, 291/1, 290,
288/2, 305, 306/1, 302/1,298, 296«.
Pri katastrski občini Orla vas se dodajo parcelne številke »694, 87, 71/2, 71/1, 175/1, 173, 172, 171, 170,
169, 168, 167«.
Pri katastrski občini Latkova vas se dodajo parcelne
številke »882, 886, 887, 888, 889, 891, 892, 896, 897,
901, 708, 904, 907, 909, 910, 911, 912/1, 912/2,
913, 915, 916, 917, 918, 919/1, 919/2, 936/1, 937/1,
939/1, 940/1, 941/1, 973/1, 974/1, 975/1, 976,
977/1, 758, 759, 760, 761, 762, 763/1, 832, 833/1,
833/2, 901, 902, 904, 905, 906, 907, 909, 910, 911,
912/1, 912/2, 913, 914, 915, 916, 917, 709, 710,
711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720,
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721, 722, 723, 724, 725, 726, 727/1, 727/2, 728,
729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738,
739, 740, 741, 742, 750, 700, 704, 705, 706, 707,
714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723,
724, 725, 726, 727/1, 727/2, 728, 729, 730, 925,
930, 932, 933/1, 934/2, 935/1, 936/1, 936/2, 937/1,
938/1, 939/1, 940/1, 941/1, 950, 954, 955, 959, 960,
963, 964, 967/1, 968/1, 969/2, 970/1, 971, 972,
973/1«.
Pri katastrski občini Gomilsko se dodajo parcelne številke »184/1, 185, 152/2, 142/2, 142/1, 143/4, 143/3,
143/2, 159/1, 161/1, 164/2, 165, 170/3, 542/3«.
Pri katastrski občini Ojstriška vas se dodajo parcelne
številke »619, 620, 621, 622, 623, 624, 630/1,630/2,
631, 632, 633, 1684, 1729, 637/2, 732/1, 733, 734/2,
736/2, 738/2, 739/2, 740/2, 742/2, 1388, 1389,
1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399,
1400, 1741/1«.
Pri katastrski občini Prekopa se dodajo parcelne številke »715/1, 715/2, 2617, 2614«.

Uradni list Republike Slovenije
Pri katastrski občini Vransko se doda parcelna številka
»688«.
Na koncu priloge 2 se doda naslednje besedilo:
»Šmartno pri Slovenj Gradcu:
22/1
Tešova 1011:
660/2, 660/1, 648, 646, 645.«
9. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-91/01-2
Ljubljana, dne 19. decembra 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5722. Metodološko navodilo za vodenje poslovnega
registra Slovenije

V skladu z zakonom o plačilnem prometu (Uradni list
RS, št. 30/02), z zakonom o poslovnem registru Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/95), z uredbo o vodenju in vzdrževanju poslovnega registra Slovenije (Uradni list RS, št. 70/95),
z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) in z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti institucionalnih
sektorjev (Uradni list RS, št. 56/98), na podlagi 19. člena
sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02) izdaja
Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve

METODOLOŠKO NAVODILO
za vodenje poslovnega registra Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) To navodilo ureja vodenje Poslovnega registra Slovenije (v nadaljevanju: poslovni register) v Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES).
(2) To navodilo določa:
– vsebino poslovnega registra,
– način določanja identifikacije enotam poslovnega registra,
– vpis enote poslovnega registra v poslovni register,
– način in kriterije razvrščanja enot poslovnega registra
po dejavnostih in ugotavljanje glavne dejavnosti,
– postopke pri spremembah dejavnosti enot poslovnega registra,

– način obveščanja o identifikaciji in razvrstitvi enot
poslovnega registra po dejavnostih,
– način določanja šifre sektorske pripadnosti enotam
poslovnega registra,
– izbris enote poslovnega registra iz poslovnega registra,
– uporabo podatkov poslovnega registra,
– hrambo dokumentacije.
2. člen
Poslovni register je osrednja javna baza podatkov o
vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike
Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost, ter o njihovih podružnicah in drugih delih poslovnih
subjektov. Poslovni register vsebuje tudi podatke o podružnicah tujih poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na
območju Republike Slovenije.
3. člen
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem navodilu, imajo
naslednji pomen:
1. Enote poslovnega registra so poslovni subjekti, podružnice in drugi deli poslovnih subjektov ter podružnice
tujih poslovnih subjektov.
2. Poslovni subjekti so fizične in pravne osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti oziroma s predpisom ali z aktom
o ustanovitvi določene dejavnosti. Pravne osebe so gospodarske družbe, zavodi, organi in organizacije, ustanove,
društva, sindikati, politične stranke in druge pravne osebe.
Fizične osebe so samostojni podjetniki posamezniki, imenovani notarji, odvetniki, zasebni zdravstveni delavci, registrirani lekarnarji, registrirani samostojni veterinarji, zasebni
raziskovalci, zasebni športni delavci, detektivi in druge fizične osebe.
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3. Podružnice in drugi deli poslovnih subjektov (v nadaljevanju: podružnice) so deli poslovnih subjektov, ki se registrirajo pri registrskem organu ali zanje obstaja javni interes, da se vodijo v poslovnem registru, in jim je možno
opredeliti naslov, opravljajo pa različno ali isto dejavnost
kakor poslovni subjekti na istem ali drugem naslovu.
4. Podružnice tujih poslovnih subjektov so deli tujih
poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije, so registrirani ali zanje obstaja javni interes, da se vodijo v poslovnem registru.
5. Registrski organ je organ oziroma organizacija, ki je
s predpisom pooblaščena za vodenje uradne evidence oziroma registra. Z vpisom v register poslovni subjekt – pravna
oseba pridobi pravno sposobnost, podružnica tujega poslovnega subjekta ali fizična oseba pa izpolni pogoj za začetek opravljanja registrirane dejavnosti oziroma s predpisom
ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti.
6. Primarni register je register oziroma druga zbirka
podatkov, vpis poslovnega subjekta vanjo pa pomeni akt
njegove registracije (na podlagi katerega poslovni subjekt
lahko začne poslovati).
II. VSEBINA POSLOVNEGA REGISTRA
4. člen
V poslovnem registru se o poslovnem subjektu vodijo
in vzdržujejo podatki iz drugega odstavka 7. člena zakona o
poslovnem registru Slovenije in drugi podatki, ki jih glede na
pravnoorganizacijsko obliko poslovnega subjekta AJPES predložijo registrski organi ali poslovni subjekti sami.
5. člen
V poslovnem registru se o poslovnem subjektu vodijo
in vzdržujejo naslednji podatki:
1. identifikacijska (matična) številka,
2. popolno ali dolgo ime,
3. kratko ime,
4. sedež in naslov,
5. datum akta o ustanovitvi,
6. datum vpisa v primarni register ali v primarno evidenco,
7. zaporedna številka vpisa v primarni register ali v
primarno evidenco,
8. registrski organ,
9. datum vpisa v poslovni register,
10. vrsta organizacije,
11. registrirane dejavnosti,
12. glavna dejavnost,
13. podatki o ustanoviteljih,
14. poreklo ustanovitvenega kapitala,
15. države ustanovitvenega kapitala,
16. vrsta lastnine,
17. podatki o zastopnikih,
18. podatek o institucionalnem sektorju,
19. telefon, telefaks, elektronska pošta,
20. vrsta subjekta,
21. vrsta spremembe,
22. datum spremembe,
23. aktivnost,
24. velikost,
25. številke transakcijskih računov,
26. davčna številka.
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6. člen
V poslovnem registru se o podružnicah in o podružnicah tujih poslovnih subjektov vodijo in vzdržujejo naslednji
podatki:
1. identifikacijska (matična) številka,
2. popolno ali dolgo ime,
3. kratko ime,
4. sedež in naslov (za podružnice tujih poslovnih subjektov tudi država sedeža poslovnega subjekta),
5. datum akta o ustanovitvi,
6. datum vpisa v primarni register ali v primarno evidenco,
7. zaporedna številka vpisa v primarni register ali v
primarno evidenco,
8. registrski organ,
9. datum vpisa v poslovni register,
10. vrsta podružnice,
11. registrirane dejavnosti,
12. glavna dejavnost,
13. podatki o ustanoviteljih,
14. poreklo ustanovitvenega kapitala,
15. države ustanovitvenega kapitala,
16. vrsta lastnine,
17. podatki o zastopnikih,
18. podatek o institucionalnem sektorju,
19. telefon, telefaks, elektronska pošta,
20. vrsta spremembe,
21. datum spremembe,
22. velikost.
7. člen
(1) Identifikacijska številka (matična številka) je številčni
podatek, ki enolično opredeljuje vsak poslovni subjekt, podružnico in podružnico tujega poslovnega subjekta. Način
določanja matične številke je opisan v III. poglavju tega
navodila.
(2) Popolno ali dolgo ime je ime poslovnega subjekta v
obliki in na način, kakor je vpisano v primarni register ali v
evidenco in je razvidno iz dokumenta o vpisu v primarni
register ali v evidenco. Za poslovne subjekte, ki se ne registrirajo pri registrskem organu, temveč se v poslovni register
vpišejo na podlagi predpisa, se dolgo ime vpiše v obliki in na
način, ki sta razvidna iz predpisa. Če dokument o vpisu v
primarni register ali v evidenco ali ustrezen predpis o ustanovitvi poslovnega subjekta opredeljuje eno samo ime, se to
poimenuje kot dolgo ime.
(3) Dolgo ime podružnice in podružnice tujega poslovnega subjekta sestavlja dolgo ime nadrejenega poslovnega
subjekta in ime podružnice.
(4) Kratko ime poslovnega subjekta je ime, s katerim
poslovni subjekt posluje. Pri vpisu kratkega imena poslovnega subjekta v poslovni register veljajo ista pravila, kakor za
vpis popolnega ali dolgega imena. V poslovnem registru se
kratko ime poslovnega subjekta, ki se registrira pri primarnem registrskemu organu, vpiše v obliki in na način, kakor je
vpisano v primarni register ali v evidenco in je razvidno iz
dokumenta o vpisu v primarni register ali v evidenco. Za
poslovne subjekte, ki se v poslovni register vpišejo na podlagi predpisa in se ne registrirajo pri primarnem registrskem
organu, se kratko ime vpiše v obliki in na način ki sta razvidna iz predpisa.
(5) Če iz dokumenta o vpisu v primarni register ali v
evidenco ali iz ustreznega predpisa kratko ime ni razvidno,
se v poslovni register kot kratko ime lahko vpiše:
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– tisto ime, ki ga poslovni subjekt na prijavi PRS-1
predlaga kot kratko,
– dolgo ime, če ne presega 60 mest,
– na predlog AJPES skrajšano dolgo ime.
(6) Kratko ime podružnice ali podružnice tujega poslovnega subjekta je ime, s katerim podružnica posluje. Kratko
ime je razvidno iz odločbe registrskega organa, predpisa,
prijave PRS-2 ali iz dopisa.
(7) Sedež in naslov je kraj, kjer poslovni subjekt opravlja dejavnost, ali kraj, kjer se pretežno vodijo dejavnosti
vodenja ali upravljanja poslovnega subjekta. Opredeljen je z
upravno enoto, občino, naseljem, ulico, hišno številko, morebitnim dodatkom k hišni številki in s poštno številko. Lahko
se vpiše še geokoda, to je centroid s koordinatama x in y v
državnem koordinatnem sistemu.
(8) Podatki o sedežu poslovnega subjekta se vpišejo v
obliki in na način, kakor so vpisani v primarni register ali v
evidenco ali kakor izhaja iz predpisa, na podlagi katerega se
poslovni subjekt vpiše v poslovni register.
(9) Ne glede na način, kako so podatki o sedežu poslovnega subjekta pridobljeni, morajo biti pri vnosu v poslovni register usklajeni s podatki iz Registra prostorskih enot (v
nadaljevanju: RPE), ki ga vodi Geodetska uprava Republike
Slovenije. Če podatki niso usklajeni z RPE, vpis poslovnega
subjekta v poslovni register ni možen, o čemer AJPES obvesti poslovni subjekt.
(10) Če je sedež poslovnega subjekta – fizične osebe
kiosk, tržnica, stojnica in podobno ali druga lokacija, ki ni
usklajena s podatki o naslovih v RPE (podhod, križišče,
postajališče in podobno), se kot sedež v poslovni register
vpiše prebivališče fizične osebe.
(11) Če sedež poslovnega subjekta ni razviden iz dokumenta o vpisu v primarni register ali evidenco ali iz ustreznega
predpisa, ki je podlaga za vpis poslovnega subjekta v poslovni
register, se kot sedež vpiše podatek iz prijave PRS-1.
(12) Sedež podružnice ali podružnice tujih poslovnih
subjektov je kraj, kjer podružnica ali podružnica tujega poslovnega subjekta opravlja dejavnost. Lahko je isti ali različen od sedeža nadrejenega poslovnega subjekta.
(13) Datum akta o ustanovitvi je datum ustanovnega
zbora ustanoviteljev poslovnega subjekta ali drugega akta o
ustanovitvi, datum sprejetja sklepa o ustanovitvi ali datum
odločitve posameznika o ustanovitvi poslovnega subjekta.
Datum akta o ustanovitvi je razviden iz dokumenta o ustanovitvi poslovnega subjekta, iz temeljnega akta ali iz prijave
PRS-1. Pri poslovnih subjektih, ki se ne registrirajo pri registrskih organih, je datum akta o ustanovitvi razviden iz sklepa o ustanovitvi poslovnega subjekta in je enak datumu
vstopa ustanoviteljev ali družbenikov.
(14) Datum akta o ustanovitvi podružnice je razviden iz
prijave PRS-2, iz dopisa ali iz ustreznega predpisa.
(15) Datum vpisa v primarni register je datum vpisa
poslovnega subjekta, podružnice ali podružnice tujega poslovnega subjekta v primarni register ali v evidenco in je
razviden iz dokumenta o vpisu v primarni register ali v evidenco. Če na dokumentu ni naveden datum vpisa, za ta
datum velja datum izdaje dokumenta o vpisu v primarni register ali v evidenco. Za poslovne subjekte, podružnice ali
podružnice tujega poslovnega subjekta, ki se ne registrirajo
pri primarnih registrskih organih in se vpišejo v poslovni
register na podlagi ustreznih predpisov, za datum vpisa velja
datum začetka veljavnosti teh predpisov.
(16) Za podružnice, ki se vpišejo v poslovni register na
zahtevo nadrejenega poslovnega subjekta in se ne registri-
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rajo niti pri registrskih organih niti se ne ustanovijo na podlagi predpisa, za datum vpisa velja datum vpisa iz prijave PRS2 ali datum, ki ga poslovni subjekt v dopisu predlaga za vpis
svoje podružnice v poslovni register.
(17) Zaporedna številka vpisa je zaporedna številka,
pod katero je poslovni subjekt, podružnica ali podružnica
tujega poslovnega subjekta vpisana v primarni register ali v
primarno evidenco registrskega organa. Razvidna je iz dokumenta o vpisu pri pristojnem registrskem organu (lahko je
opredeljena tudi kot številka vložka).
(18) Če zaporedna številka vpisa ni razvidna iz dokumenta
o vpisu pri primarnem registrskem organu, se v poslovni register vpiše številka dokumenta o vpisu v primarni register.
(19) Registrski organ pomeni podatek o vrsti registrskega organa, ki je s predpisom pooblaščen za vodenje
registra ali evidence. Podatek o vrsti registrskega organa je
razviden iz dokumenta o vpisu pri tem organu ali iz prijave
PRS-1 oziroma PRS-2. Za poslovne subjekte, podružnice
ali podružnice tujih poslovnih subjektov, ki se ustanovijo s
predpisom in se ne registrirajo pri pristojnih registrskih organih, se kot šifra registrskega organa vpiše 0100 – predpisi,
zakoni, uredbe.
(20) Če se podružnica vpiše v poslovni register na
predlog nadrejenega poslovnega subjekta in se ne registrira
niti pri registrskem organu niti se ne ustanovi s predpisom,
se podatek o vrsti registrskega organa ne vpiše.
(21) Datum vpisa v poslovni register je datum prvega
vnosa poslovnega subjekta, podružnice ali podružnice tujega poslovnega subjekta oziroma datum vnosa vsake spremembe podatkov poslovnega subjekta ali dela poslovnega
subjekta v poslovni register.
(22) Vrsta organizacije je oblika organiziranja poslovnih
subjektov, ki temelji na eni izmed zakonsko določenih pravnoorganizacijskih oblik organiziranja poslovnih subjektov.
Podatek o vrsti organizacije je razviden iz dokumenta o vpisu
pri primarnem registrskem organu, iz predpisa, na podlagi
katerega je pravni subjekt ustanovljen, ali iz prijave PRS-1.
Navadno je razviden iz popolnega imena poslovnega subjekta (npr. d.n.o., d.o.o., javni zavod...).
(23) Vrsta podružnice je ena od veljavnih oblik, kakor je
določeno z aktom o ustanovitvi ali s predpisom, na podlagi
katerega je ustanovljena.
(24) Vrste podružnic so za nekatere vrste poslovnih
subjektov opredeljene v zadevnih zakonih ali drugih predpisih. Če zakon ali predpis za neko vrsto poslovnega subjekta
vrste podružnice ne določa posebej, se podružnica vodi kot
poslovna enota.
(25) Registrirane dejavnosti so tiste, ki jih poslovni
subjekt, podružnica ali podružnica tujega poslovnega subjekta registrira pri registrskih organih ali so opredeljene v
predpisu, na podlagi katerega se poslovni subjekt, podružnica ali podružnica tujega poslovnega subjekta vpiše v poslovni register.
(26) Glavna dejavnost je registrirana dejavnost (če je
ena sama); če poslovni subjekt, podružnica ali podružnica
tujega poslovnega subjekta opravlja več dejavnosti, se po
posebnem postopku v skladu z določbami V. poglavja tega
navodila določi, katera od njih je glavna.
(27) Podatki o ustanoviteljih obsegajo podatke o pravnih ali fizičnih osebah – ustanoviteljih poslovnega subjekta;
če je poslovni subjekt ustanovljen na podlagi predpisa, se
vpišejo podatki o predpisu:
– za fizične osebe: ime, priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), spol in naslov prebivališča;
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– za pravne osebe: matična številka, status in kratki
naziv poslovnega subjekta;
– za predpis: naziv predpisa in številka Uradnega lista
RS, v katerem je bil objavljen.
(28) Ustanovitelj podružnice pravne osebe je nadrejeni
poslovni subjekt, ustanovitelj podružnice fizične osebe pa je
nadrejena fizična oseba.
(29) Poreklo ustanovitvenega kapitala je podatek o poreklu lastnine finančnih sredstev, s katerimi je poslovni subjekt, podružnica ali podružnica tujega poslovnega subjekta
ustanovljen. Ustanovitveni kapital je lahko domač, tuj ali
mešan. Vir so podatki o ustanoviteljih oziroma družbenikih,
ki jih predloži primarni registrski organ, predpis ali prijava
PRS-1.
(30) Države ustanovitvenega kapitala se navedejo, če
je poreklo ustanovitvenega kapitala tuje ali mešano – vpiše
se lahko do 5 držav. Vir so podatki o ustanoviteljih oziroma
družbenikih, ki jih predloži registrski organ.
(31) Vrsta lastnine opredeljuje lastništvo poslovnega
subjekta, podružnice ali podružnice tujega poslovnega subjekta. Vir so podatki o ustanoviteljih oziroma družbenikih, ki
jih predloži primarni registrski organ.
(32) Podatki o zastopnikih poslovnega subjekta, podružnice ali podružnice tujega poslovnega subjekta obsegajo osebne podatke zastopnika: ime, priimek, enotno matično številko občana (EMŠO), spol in naslov prebivališča.
(33) Podatek o institucionalnem sektorju se določi na
temelju uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
institucionalnih sektorjev. Poslovni subjekti se delijo na naslednje osnovne sektorje: gospodarstvo, finančne družbe,
država, gospodinjstva, nepridobitni izvajalci storitev gospodinjstvom in tujina.
(34) Telefon, telefaks, elektronska pošta: vpišejo se
ustrezni podatki v skladu s šifrantom. Posamezne številke se
vpišejo, kakor so objavljene v telefonskem imeniku ali na
način, kakor ga vpiše poslovni subjekt sam.
(35) Podatek o vrsti subjekta se uporablja le pri društvih in določa vrsto društva.
(36) Vrsta spremembe je podatek, ki ga vpišemo, kadar spreminjamo katerekoli podatke o že obstoječih poslovnih subjektih, podružnicah ali podružnicah tujih poslovnih
subjektov v poslovnem registru. Podatek o vrsti spremembe
se vnese z uporabo šifranta vrst sprememb.
(37) Datum spremembe je datum spremembe pri registrskem organu. Pri poslovnih subjektih, podružnicah in podružnicah tujih poslovnih subjektov, ki se registrirajo pri
registrskih organih, se upošteva datum dokumenta o vpisu
spremembe v primarni register ali v evidenco. Za poslovne
subjekte, podružnice in podružnice tujih poslovnih subjektov, ki se ne registrirajo pri registrskih organih, se za datum
spremembe vpiše datum začetka veljavnosti predpisa, ki
opredeljuje spremembo poslovnega subjekta.
(38) Za podružnice, ki se ne registrirajo niti pri registrskih organih niti se ne ustanovijo na podlagi predpisa, za
datum spremembe velja datum, ki ga nadrejeni poslovni
subjekt prijavi kot datum vpisa spremembe za svojo podružnico.
(39) Aktivnost je podatek, ki opredeljuje poslovanje
poslovnega subjekta. Vir podatka so evidence AJPES o
prilivih na račune in o odlivih z računov poslovnih subjektov
in podatki iz njihovih letnih poročil za zadnje poslovno leto.
(40) Velikost temelji na določbah zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94,
20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00,
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45/01, 59/01, 39/02 in 50/02), ki loči velika, srednja in
mala podjetja. Vir so podatki iz letnih poročil poslovnih subjektov.
(41) Številke transakcijskih računov so številke računov, ki jih ima poslovni subjekt odprte pri bankah. Vir podatkov je register transakcijskih računov Banke Slovenije.
(42) Davčna številka je številka, ki jo poslovnemu subjektu določi Davčna uprava Republike Slovenije.
III. NAČIN DOLOČANJA IDENTIFIKACIJE ENOTAM
POSLOVNEGA REGISTRA
8. člen
(1) AJPES pred vpisom podatkov v poslovni register
vsaki enoti poslovnega registra določi enolično identifikacijo.
(2) Identifikacija enote poslovnega registra je njena
matična številka. Enoti poslovnega registra je dodeljena ob
vpisu v poslovni register in se ne spreminja do prenehanja
poslovanja te enote. Ob prenehanju poslovanja enote poslovnega registra preneha tudi veljavnost njene matične številke, ohrani pa se v zgodovinskem delu poslovnega registra
in se zato ne sme uporabiti za identifikacijo nobene druge
oziroma nove enote poslovnega registra.
(3) Po določbah zakona o Poslovnem registru Slovenije primarni registrski organ ne sme izdati sklepa oziroma
odločbe o vpisu v register ali v drugo uradno evidenco brez
identifikacije, ki jo poslovnemu subjektu določi AJPES.
9. člen
(1) Matična številka je številčni podatek, ki enolično
opredeljuje vsako enoto poslovnega registra in se uporablja
kot ključ zapisa o tej enoti.
(2) Matična številka je:
– sedemmestna za poslovne subjekte in glavne podružnice tujih poslovnih subjektov (prvih šest mest tvori naključno izbrana osnovna zaporedna številka, na sedmem
mestu pa je kontrolna številka),
– desetmestna za podružnice in podružnice tujih poslovnih subjektov, razen glavne podružnice (sedemmestna
številka poslovnega subjekta iz prejšnje alinee in trimestna
zaporedna številka dela poslovnega subjekta).
10. člen
Postopek dodelitve matične številke:
1. Registrski organi, s katerimi ima AJPES vzpostavljeno neposredno računalniško povezavo, po tej poti pošljejo
AJPES zahtevek za dodelitev matične številke novemu poslovnemu subjektu, podružnici ali podružnici tujega poslovnega subjekta.
Takšen zahtevek mora vsebovati naslednje podatke:
– naziv registrskega organa,
– naziv poslovnega subjekta, podružnice ali podružnice tujega poslovnega subjekta,
– naslov poslovnega subjekta, podružnice ali podružnice tujega poslovnega subjekta,
– pravnoorganizacijsko obliko,
– datum zahtevka.
Na podlagi pravilno izpolnjenega zahtevka AJPES dodeli ustrezno matično številko za neki poslovni subjekt, podružnico ali podružnico tujega poslovnega subjekta in o tem
obvesti registrski organ. Ta prejeto matično številko vnese v
akt o vpisu poslovnega subjekta, podružnice ali podružnice
tujega poslovnega subjekta v svoj register.
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2. Registrskim organom, s katerimi AJPES nima neposredne računalniške povezave oziroma se ta ne uporablja
tudi za dodeljevanje matičnih številk, AJPES iz svoje podatkovne baze matičnih številk izpiše seznam določenega nabora številk in ga pošlje registrskemu organu, ki poslovnemu subjektu, podružnici ali podružnici tujega poslovnega
subjekta ob vpisu v primarni register dodeli matično številko
s tega seznama.
V podatkovni bazi so te številke označene kot že dodeljene, z navedbo registrskega organa, kateremu so bile poslane. Podatek o nazivu poslovnega subjekta, podružnice
ali podružnice tujega poslovnega subjekta, kateremu je bila
ta matična številka dodeljena, pa se v podatkovno bazo
matičnih številk vpiše šele ob vpisu poslovnega subjekta,
podružnice ali podružnice tujega poslovnega subjekta v poslovni register.
3. Poslovnim subjektom, podružnicam in podružnicam
tujega poslovnega subjekta, ki se ne registrirajo pri primarnih registrskih organih, matično številko dodeli AJPES šele
ob vpisu poslovnega subjekta, podružnice ali podružnice
tujega poslovnega subjekta v poslovni register.
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(2) Registrski organi, ki podatke o poslovnih subjektih
vodijo elektronsko, AJPES predložijo podatke, potrebne za
vpis v poslovni register, z neposredno računalniško povezavo. Registrski organi, ki teh podatkov ne vodijo elektronsko
oziroma s katerimi AJPES nima neposredne računalniške
povezave, podatke o poslovnih subjektih predložijo na papirju.
(3) Poslovni subjekti, podružnice in podružnice tujih
poslovnih subjektov, ki se ustanovijo na podlagi zakona ali
drugega predpisa in se ne registrirajo pri registrskem organu, pristojni izpostavi AJPES pošljejo pravno podlago za
ustanovitev, izpolnjeno ustrezno prijavo iz 11. člena tega
navodila in druge podatke, potrebne za vodenje poslovnega
registra, najpozneje v petih dneh od ustanovitve oziroma
nastanka spremembe.
13. člen
AJPES z vsemi registrskimi organi redno usklajuje podatke poslovnega registra s podatki primarnih registrov. AJPES obvesti registrski organ o ugotovljenem neskladju med
podatki v poslovnem registru in podatki v primarnem registru, ki se odpravijo na podlagi dogovorov med AJPES in
primarnimi registrskimi organi.

IV. VPIS V POSLOVNI REGISTER
11. člen
(1) Vpis v poslovni register obsega prvi vpis poslovnega
subjekta, podružnice ali podružnice tujega poslovnega subjekta v poslovni register in vpis vseh sprememb njegovih
podatkov.
(2) Za vpis v poslovni register poslovni subjekti izpolnijo
Prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije PRS-1 (v nadaljevanju: prijava PRS-1), podružnice pa Prijavo za vpis v
Poslovni register Slovenije PRS-2 (v nadaljevanju: prijava
PRS-2).
(3) Za vpis v poslovni register glavna podružnica tujega
poslovnega subjekta izpolni prijavo PRS-1, druge podružnice istega tujega poslovnega subjekta pa izpolnijo prijavo
PRS-2.
(4) Prijavo PRS-1 izpolnijo poslovni subjekti in glavne
podružnice tujih poslovnih subjektov ob ustanovitvi, ob spremembah podatkov ali ob prenehanju poslovanja.
(5) Prijavo PRS-2 izpolnijo podružnice in druge podružnice tujih poslovnih subjektov ob ustanovitvi, ob spremembah podatkov ali ob prenehanju poslovanja.
(6) Prijavi PRS-1 in PRS-2 vsebujeta podatke, ki so
vsebina poslovnega registra, in podatke, ki so potrebni za
vodenje in vzdrževanje poslovnega registra.
12. člen
(1) Poslovni subjekt, podružnica in podružnica tujega
poslovnega subjekta predloži prijavo PRS-1 oziroma prijavo
PRS-2 registrskemu organu skupaj z drugimi predpisanimi
listinami. Registrski organ na prijavo PRS-1 oziroma na prijavo PRS-2 vpiše matično številko, ki jo dodeli AJPES na
način, kakor je določeno v III. poglavju tega navodila, in
prijavo potrdi s podpisom in štampiljko. Izpolnjeno in potrjeno prijavo PRS-1 oziroma prijavo PRS-2, kopijo sklepa oziroma odločbe o vpisu v register, podatke o registriranih
dejavnostih oziroma s predpisom ali z aktom o ustanovitvi
določenih dejavnosti in druge podatke, potrebne za vodenje
poslovnega registra, registrski organ pošlje pristojni izpostavi AJPES (Priloga 1) najpozneje v petih dneh od ustanovitve
oziroma nastanka spremembe.

V. NAČIN IN KRITERIJI RAZVRŠČANJA ENOT
POSLOVNEGA REGISTRA PO DEJAVNOSTIH IN
UGOTAVLJANJE GLAVNE DEJAVNOSTI
14. člen
(1) Dejavnost je temeljna funkcija poslovnih subjektov,
podružnic in podružnic tujih poslovnih subjektov, s katero
ustvarjajo dobiček oziroma uresničujejo temeljni namen ustanovitve.
(2) Razvrščanje enot poslovnega registra po dejavnostih je postopek, s katerim se vsem enotam poslovnega
registra določita ustrezna šifra in ime razreda ali podrazreda
iz standardne klasifikacije dejavnosti.
(3) Standardna klasifikacija dejavnosti (v nadaljevanju:
SKD), ki je določena z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, se uporablja kot obvezni nacionalni standard v uradnih in drugih administrativnih zbirkah
podatkov od 1. 1. 1997 dalje.
(4) SKD ima hierarhično razčlembo in določa naslednje ravni dejavnosti:
– področje (označeno z eno črko),
– podpodročje (označeno z dvema črkama),
– oddelek (označen z dvomestno številčno oznako),
– skupina (označena s trimestno številčno oznako),
– razred (označen s štirimestno številčno oznako),
– podrazred (označen s petmestno številčno oznako).
AJPES razvršča enote poslovnega registra po vseh
ravneh dejavnosti.
(5) Razvrščanje po dejavnostih se opravi na podlagi
dejavnosti, registriranih pri registrskem organu, oziroma na
podlagi dejavnosti, določenih s predpisom ali z aktom o
ustanovitvi, in na podlagi podatkov, ki jih poslovni subjekt
navede v prijavi PRS-1 oziroma PRS-2, in drugih razpoložljivih podatkov o dejavnostih poslovnega subjekta, podružnice ali podružnice tujega poslovnega subjekta.
15. člen
(1) AJPES vsakemu poslovnemu subjektu, podružnici
ali podružnici tujega poslovnega subjekta določi glavno de-
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javnost. Glavna dejavnost je ena izmed registriranih dejavnosti poslovnega subjekta oziroma dejavnost, določena z zakonom ali z aktom o ustanovitvi.
(2) Če poslovni subjekt opravlja eno dejavnost, je ta
njegova glavna dejavnost, če pa opravlja več dejavnosti, je
treba njegovo glavno dejavnost določiti na podlagi posebnih
kriterijev.
(3) Za novoustanovljene poslovne subjekte, podružnice ali podružnice tujega poslovnega subjekta, ki bodo opravljali pridobitno dejavnost, se glavna dejavnost ugotovi na
podlagi podatkov, ki jih predložijo AJPES o nameravanih
proizvodih oziroma nameravanih storitvah in o nameravanem
številu zaposlenih ter o vloženih osnovnih sredstvih po posameznem proizvodu oziroma storitvi.
(4) Za nove poslovne subjekte, podružnice ali podružnice tujega poslovnega subjekta, ustanovljene na podlagi
zakona ali drugega predpisa oziroma akta o ustanovitvi, je
glavna dejavnost tista, zaradi katere je enota ustanovljena.
16. člen
(1) Če glavna dejavnost ni razvidna iz podatkov, prejetih od primarnega registrskega organa, oziroma iz drugih
predloženih aktov o registraciji poslovnega subjekta, podružnice ali podružnice tujega poslovnega subjekta, iz predpisa o ustanovitvi, iz akta o ustanovitvi ali iz prijave PRS-1
oziroma PRS-2 in v drugih spornih in nejasnih primerih,
razvrstitev po dejavnostih opravi komisija za razvrščanje po
dejavnosti.
(2) Komisija za razvrščanje po dejavnostih deluje kot
prvostopenjski organ in je pristojna za reševanje spornih ali
nejasnih primerov razvrstitve enot poslovnega registra po
dejavnosti. Sestavlja jo pet predstavnikov AJPES in en predstavnik Statističnega urada Republike Slovenije.
(3) Če se poslovni subjekt, podružnica ali podružnica
tujega poslovnega subjekta ne strinja z razvrstitvijo po dejavnostih, pristojna izpostava AJPES o tem pisno obvesti komisijo za razvrščanje po dejavnostih.
(4) Komisija za razvrščanje po dejavnostih na podlagi
predloženih podatkov in morebitnih dodatnih podatkov, ki
jih pridobi od registrskega organa ali neposredno od poslovnega subjekta, podružnice ali podružnice tujega poslovnega
subjekta, odloči o razvrstitvi in o tem obvesti poslovni subjekt.
(5) Če se poslovni subjekt, podružnica ali podružnica
tujega poslovnega subjekta ne strinja z odločitvijo komisije
prve stopnje, te primere rešuje komisija za razvrščanje po
standardni klasifikaciji dejavnosti, ki je ustanovljena na podlagi določbe 13. člena zakona o poslovnem registru Slovenije.
(6) Zoper odločitev te komisije ni dovoljena pritožba,
možen pa je upravni spor.
VI. POSTOPANJE PRI SPREMEMBAH DEJAVNOSTI
ENOT POSLOVNEGA REGISTRA
17. člen
(1) Ob spremembi, nastali pri proizvodih, storitvah oziroma namenu ustanovitve enote poslovnega registra, poslovni subjekt, podružnica ali podružnica tujega poslovnega
subjekta pristojni izpostavi AJPES predlaga spremembo dejavnosti. Neustrezno razvrstitev po dejavnosti lahko ugotovi
tudi AJPES pri rednem preverjanju in usklajevanju podatkov
s podatki primarnih registrov in drugih evidenc. O tem mora
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obvestiti poslovni subjekt in zahtevati dodatne podatke za
ponovno razvrstitev.
(2) Za vpis spremembe dejavnosti poslovnega subjekta
ali glavne podružnice tujega poslovnega subjekta je treba
predložiti:
– prijavo PRS-1 s spremenjenimi podatki o dejavnosti
in z drugimi potrebnimi podatki o poslovanju;
– zadnji sklep ali odločbo pristojnega registrskega organa o registrirani dejavnosti (za društva statut);
– uporabno dovoljenje ali sklep pristojnega organa o
izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti;
– število in strukturo zaposlenih;
– druge podatke o poslovanju, ki se določijo za vsak
primer posebej glede na naravo problematike.
(3) Za vpis spremembe dejavnosti podružnice ali podružnice tujega poslovnega subjekta je treba predložiti:
– prijavo PRS-2 s spremenjenimi podatki o dejavnosti
in z drugimi potrebnimi podatki o poslovanju;
– uporabno dovoljenje ali sklep pristojnega organa o
izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje dejavnost;
– druge podatke o poslovanju, ki se določijo za vsak
primer posebej glede na naravo problematike.
(4) AJPES na podlagi predloženih dokumentov opravi
ponovno razvrstitev po dejavnostih in določi glavno dejavnost po postopkih, ki so opredeljeni v 14. in 15. členu tega
navodila. O opravljeni spremembi AJPES obvesti poslovni
subjekt in registrski organ.
(5) Postopek reševanja spornih primerov pri spremembah dejavnosti je enak kakor pri reševanju spornih primerov
razvrstitve po dejavnosti, ki je opisan v 16. členu tega navodila.
VII. OBVESTILO O IDENTIFIKACIJI IN RAZVRSTITVI ENOT
POSLOVNEGA REGISTRA PO DEJAVNOSTI
18. člen
(1) Po vpisu v poslovni register (določitev identifikacijske številke in razvrstitev po dejavnosti) oziroma ob spremembi podatkov enote poslovnega registra izda pristojna
izpostava AJPES poslovnemu subjektu Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za poslovni subjekt (v nadaljevanju: obvestilo PRS-3). Obvestilo PRS-3 izda tudi glavni
podružnici tujega poslovnega subjekta.
(2) Po vpisu v poslovni register (določitev identifikacijske številke in razvrstitev po dejavnosti) oziroma ob spremembi podatkov enote poslovnega registra izda pristojna
izpostava AJPES podružnici Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za podružnice (v nadaljevanju: obvestilo
PRS-4). Obvestilo PRS-4 izda tudi podružnici tujega poslovnega subjekta, ki ni glavna podružnica.
(3) Obvestilo PRS-3 oziroma PRS-4 izda pristojna izpostava AJPES v treh izvodih, od katerih prejme dva izvoda
enota poslovnega registra, en izvod pa arhivira pristojna
izpostava AJPES.
VIII. NAČIN DOLOČANJA ŠIFRE SEKTORSKE
PRIPADNOSTI ENOTAM POSLOVNEGA REGISTRA
19. člen
(1) V poslovnem registru se za enote poslovnega registra na podlagi uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev vodi šifra standarde klasifi-
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kacije institucionalnih sektorjev (v nadaljevanju: SKIS). SKIS
se uporablja kot nacionalni standard za standardizacijo definicij s področja sektorske strukture gospodarstva in za razvrščanje posameznih institucionalnih enot v institucionalne
sektorje, podsektorje in skupine enot, ki sestavljajo celotno
gospodarstvo države, za potrebe uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov, za potrebe statistike in analitike ter
za zagotavljanje notranje in zunanje primerljivosti. SKIS temelji na določbah tretje izdaje Evropskega sistema računov
(European System of Accounts – ESA 1995; v nadaljevanju: ESA 1995), ki je obvezni statistični standard Evropske
unije in je usklajen s temeljnim statističnim standardom Sistema nacionalnih računov (System of National Accounts –
SNA 1993).
(2) Institucionalne enote se združujejo v institucionalne
sektorje glede na to, kateri tipi tržnih ali netržnih proizvajalcev so, in na podlagi dejavnosti in funkcije, za katere velja,
da kažejo tip njihovega ekonomskega vedenja. Posamezen
institucionalni sektor se deli na institucionalne podsektorje
in na skupine institucionalnih enot z uporabo merila, ki je
določeno za ta institucionalni sektor oziroma skupino.
(3) SKIS razlikuje med gospodarstvom države (rezidenčne enote) in tujino (nerezidenčne enote). Poleg tega SKIS
določa naslednje institucionalne sektorje gospodarstva države: nefinančne družbe, finančne družbe, država, gospodinjstva in neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom.
20. člen
(1) AJPES razvršča poslovne subjekte v institucionalne
sektorje na podlagi Metodologije standardne klasifikacije
institucionalnih sektorjev, ki je priloga uredbe o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev.
(2) Postopek določitve šifre SKIS poslovnim subjektom
temelji na naslednjih podatkih:
– pravnoorganizacijska oblika,
– dejavnost,
– oblika lastnine,
– poreklo kapitala,
– tržna karakteristika,
– nadzor nad poslovnim subjektom.
21. člen
(1) Če na podlagi podatkov o poslovnem subjektu ni
možno določiti šifre SKIS oziroma v vseh drugih spornih in
nejasnih primerih, prevzame reševanje komisija za reševanje spornih primerov, ki je ustanovljena na podlagi določbe
12. člena uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev.
(2) AJPES lahko na podlagi ugotovitev komisije iz prvega odstavka tega člena poslovnemu subjektu spremeni šifro
SKIS.
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X. UPORABA PODATKOV POSLOVNEGA
REGISTRA
23. člen
(1) Podatki iz 7. člena zakona o poslovnem registru o
enotah poslovnega registra so javni in pod enakimi pogoji
dostopni vsem uporabnikom. Podatki poslovnega registra
se lahko uporabljajo za evidenčne, za statistične in za analitične namene.
(2) Stroške priprave in posredovanja podatkov poslovnega registra krije uporabnik, ki podatke zahteva, razen
registrskih organov v Republiki Sloveniji, Statističnega urada
Republike Slovenije in pooblaščenih izvajalcev državne statistike, katerim AJPES posreduje podatke brezplačno. Ceno
priprave in posredovanja podatkov poslovnega registra določi Svet AJPES v soglasju z Vlado Republike Slovenije.
(3) Uporabniki podatkov poslovnega registra smejo
uporabljati podatke samo za namene, za katere so jim bili
podatki poslani. Uporabniki ne smejo spreminjati dobljenih
podatkov in jih posredovati drugim uporabnikom.
24. člen
(1) Posamezna enota poslovnega registra ima pravico
do vpogleda v svoje podatke, ki so v poslovnem registru.
(2) Če enota poslovnega registra ugotovi, da so podatki nepopolni, netočni ali niso osveženi, to sporoči pristojni
izpostavi AJPES, ki mora podatke v poslovnem registru na
podlagi predloženih dokumentov dopolniti ali popraviti oziroma osvežiti in o tem obvestiti enoto poslovnega registra.
XI. HRAMBA DOKUMENTACIJE
25. člen
(1) Dokumentacijo v zvezi z vodenjem in vzdrževanjem
poslovnega registra AJPES arhivira elektronsko v skladu z
navodilom za elektronsko arhiviranje in pregledovanje dokumentacije poslovnega registra Slovenije. Papirno dokumentacijo hranijo izpostave AJPES še 2 leti po skeniranju. Po
preteku hrambenega roka je dokumentacijo treba izločiti iz
arhiva in jo uničiti.
(2) Dokumentacija v zvezi z ne končanimi zadevami se
prav tako hrani v izpostavi, vendar ločeno od dokumentacije, ki je že bila skenirana.
XII. KONČNE DOLOČBE
26. člen
To navodilo velja in se uporablja od dneva podpisa
dalje.

IX. IZBRIS ENOTE POSLOVNEGA REGISTRA IZ
POSLOVNEGA REGISTRA
22. člen
Izbris enote poslovnega registra iz poslovnega registra
opravi pristojna izpostava AJPES na podlagi prejetega obvestila registrskega organa o izbrisu poslovnega subjekta, podružnice ali podružnice tujega poslovnega subjekta iz primarnega registra oziroma na podlagi sklepa, odločbe ali drugega
uradnega akta registrskega organa in prijave PRS-1 ali PRS2, ki ju poslovni subjekt predloži pristojni izpostavi AJPES.

27. člen
To navodilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 581-6/02
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Predsednik
Sveta AJPES
Damjan Lah l. r.

Uradni list Republike Slovenije

5723. Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih
izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo
podatke za statistične in druge z zakoni
določene namene

Na podlagi tretjega odstavka 68. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) in v skladu s 5.
točko 15. člena sklepa o ustanovitvi Agencije Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS,
št. 53/02 in 87/02) Svet Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve izdaja

NAVODILO
o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci
plačilnega prometa zagotavljajo podatke za
statistične in druge z zakoni določene namene
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
To navodilo določa vsebino, način in roke, v katerih
izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo Agenciji Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) podatke o:
– izplačilih plač,
– izplačilih regresa za letni dopust,
– dospelih neporavnanih obveznostih,
– prejemkih na račune in o izdatkih z računov,
– plačilih za investicije.
2. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo
naslednji pomen:
– račun: transakcijski račun pri banki, hranilnici in Banki Slovenije, poravnalni račun pri Banki Slovenije, podračun
v sistemu enotnega zakladniškega računa,
– poslovni subjekt: imetnik transakcijskega računa
pri banki, hranilnici ali Banki Slovenije, imetnik poravnalnega računa pri Banki Slovenije ali imetnik podračuna v sistemu enotnega zakladniškega računa, ki opravlja dejavnost,
– izvajalec plačilnega prometa: banka, hranilnica in
Banka Slovenije ter Uprava Republike Slovenije za javna
plačila (v nadaljevanju: UJP) za neposredne in posredne
uporabnike državnega in občinskih proračunov, vključene v
sistem enotnega zakladniškega računa,
– plačilni nalog: nalog za plačilo, s katerim imetnik
računa naloži izvajalcu plačilnega prometa prenos denarnih
sredstev v breme svojega računa ali nakazilo na račun, in
nalog za plačilo obveznosti, izdan na podlagi izvršljivih sodnih davčnih in drugih upravnih odločb,
– nalogodajalec: poslovni subjekt, fizična oseba ali
drug udeleženec plačilnega prometa, ki izstavi plačilni nalog,
– šifriranje plačilnih nalogov: označevanje namenov
plačil s šiframi prejemkov in izdatkov,
– prejemek: povečanje stanja denarnih sredstev na
računih,
– izdatek: zmanjšanje stanja denarnih sredstev na računih.
(2) Za neposredne in posredne uporabnike državnega
in občinskih proračunov, za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa, podatke za statistične in druge z zakoni
določene namene po tem navodilu zagotavlja UJP.

Št.
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II. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O IZPLAČANIH PLAČAH
IN O REGRESU ZA LETNI DOPUST TER O DRUGIH
OSEBNIH PREJEMKIH IN DOHODKIH
3. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke o
izplačanih bruto plačah in o regresu za letni dopust iz podatkov, ki jih pridobijo od poslovnih subjektov, katerih račune
vodijo.
(2) O načinu sporočanja podatkov iz prejšnjega odstavka se izvajalci plačilnega prometa dogovorijo s poslovnimi
subjekti.
4. člen
Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke o izplačilu plač in drugih osebnih prejemkov in dohodkov:
– iz podatkov, ki jih poslovni subjekti zagotovijo izvajalcem plačilnega prometa ob izplačilu plač in regresa za letni
dopust,
– iz podatkov o namenih plačil, označenih z ustreznimi
šiframi izdatkov na plačilnih nalogih.
II/1. EVIDENTIRANJE PODATKOV
5. člen
(1) Za spremljanje izvajanja zakonodaje, ki ureja področje izplačevanja plač, in za izvajanje statističnih raziskovanj
so poslovni subjekti dolžni izvajalcem plačilnega prometa ob
vsakem izplačilu plač in regresa za letni dopust zagotoviti
naslednje podatke:
– številko računa, s katerega se plače in regres za letni
dopust izplačujejo,
– znesek čistega izplačila,
– znesek bruto izplačila,
– vrsto izplačila (plača, regres za letni dopust),
– obdobje, na katero se izplačilo nanaša (mesec, leto).
(2) Poslovni subjekti so dolžni podatke zagotoviti izvajalcu plačilnega prometa, ki vodi račun, s katerega se izplačuje čista plača oziroma regres za letni dopust.
6. člen
Izvajalci plačilnega prometa morajo dnevno evidentirati
podatke o izplačilu čistih plač in drugih osebnih prejemkov
in dohodkov po posameznih šifrah izdatkov, s katerimi se
označujejo izdatki za čiste plače in izdatki za druge osebne
prejemke in dohodke, za vsak račun poslovnega subjekta.
Šifre izdatkov za izplačila osebnih prejemkov so:
– šifra 32: izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom
in drugi osebni prejemki,
– šifra 33: izdatki za plačila po pogodbah o delu in po
avtorskih pogodbah,
– šifra 40: izdatki za čiste plače zaposlencev in za
nadomestila čistih plač,
– šifra 43: izdatki za socialno varnost,
– šifra 82: izdatki za izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobička.

II/2. KONTROLIRANJE PODATKOV
7. člen
Ob prevzemu plačilnih nalogov za izplačilo čistih plač
in drugih osebnih prejemkov in dohodkov izvajalci plačilnega prometa preverijo, ali so plačilni nalogi pravilno označeni
s šiframi prejemkov in izdatkov.
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8. člen
Izvajalci plačilnega prometa so pred pošiljanjem podatkov o izplačanih plačah in regresu za letni dopust AJPES
dolžni preveriti skladnost podatkov o izplačanih čistih plačah
s podatki, ki jih evidentirajo po določilih 20. člena tega
navodila.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Izvajalci plačilnega prometa lahko datoteko s podatki, ki ni bila pravočasno posredovana AJPES, pošljejo naslednji dan, s tem da datum v posameznem zapisu pomeni
pretekli delovni dan in ne tekočega datuma. Izvajalci plačilnega prometa podatke prejšnjega delovnega dne pošljejo v
posebnem zapisu oziroma zapisih, skupaj s podatki za tekoči dan. Za vsakega izvajalca plačilnega prometa je veljavna
samo zadnja prejeta datoteka.

II/3. POŠILJANJE PODATKOV
9. člen
Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke iz
5. in 6. člena tega navodila v elektronski obliki na strežnik
AJPES.
10. člen
Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke iz
5. člena tega navodila tedensko, vsak ponedeljek oziroma
prvi delovni dan po koncu meseca, do 9. ure, v naslednji
obliki:
Vodilni zapis (PLAPP00)
Podatki individualnega zapisa (PLAPP11)
Zap. št. Opis polja

Format Vsebina

1.
2.
3.

Oznaka zapisa
7 AN
Datum izplačila
8N
Mesec oziroma obdobje, 2N
na katero se bruto izplačilo
nanaša

4.
5.

Račun
15 N
Indikator za vrsto izplačila 1 AN P (plača) ali R (regres za letni
dopust)
Znesek bruto izplačila
16 N V stotinih, desno poravnan z
vodilnimi ničlami

6.

PLAPP11
LLLLMMDD
Pri izplačilu regresa za letni
dopust je obdobje enako
oznaki leta, za katero
se izplačuje

III. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O DOSPELIH
NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH
12. člen
Izvajalci plačilnega prometa vodijo evidenco o dospelih
neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov, katerih račune vodijo.
III/1. EVIDENTIRANJE PODATKOV
13. člen
(1) Evidenca o dospelih neporavnanih obveznosti za
vsak poslovni subjekt oziroma vsak njegov račun zajema
podatke za celotno poročevalsko obdobje od nastanka neporavnane obveznosti do dneva poročanja.
(2) Evidenca vsebuje:
– ime in davčno številko poslovnega subjekta,
– datum nastanka dospele neporavnane obveznosti,
– znesek neporavnane dospele obveznosti po vrstah
obveznosti,
– spremembo zneska neporavnane dospele obveznosti (znesek plačane obveznosti),
– številko računa, s katerega se izvajajo plačila za poravnavo dospele neporavnane obveznosti.
(3) Pregled oznak za vrsto spremembe zneska neporavnane dospele obveznosti je v Prilogi 1 tega navodila.

Podatki zbirnega zapisa (PLAPP99)
III/2. KONTROLIRANJE PODATKOV
Zap. št. Opis polja

Format Vsebina

1.
2.

7 AN PLAPP99
10 N Poravnano z vodilnimi ničlami

Oznaka zapisa
Število zapisov s podatki

11. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa podatke iz 6. člena
tega navodila pošiljajo AJPES dnevno, do 16.15, v naslednji obliki:
Vodilni zapis (PLDURS00)
Podatki individualnega zapisa (PLDURS11)
Zap. št. Opis polja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Format Vsebina

Oznaka zapisa
8 AN
Vrsta posla
3N
Račun
15 N
Datum izplačila
8N
Šifra izdatka
2N
Indikator
1 AN
Znesek izplačila čiste plače 15 N
ali drugih osebnih prejemkov

PLDURS11
111
LLLLMMDD
P (plačilo) ali S (storno)
V stotinih, poravnan z
vodilnimi ničlami

Podatki zbirnega zapisa (PLDURS99)
Zap. št. Opis polja

Format Vsebina

1.
2.

8 AN PLDURS99
10 N Poravnano z vodilnimi ničlami

Oznaka zapisa
Število zapisov s podatki

14. člen
Če izvajalec plačilnega prometa ugotovi, da so podatki
o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov v
evidenci nepravilni, mora s popravkom zagotoviti pravilnost
podatkov v evidenci.
III/3. POŠILJANJE PODATKOV
15. člen
Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke o
dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov v
elektronski obliki na strežnik AJPES.
16. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov dnevno, do 18. ure, v naslednji obliki:
Vodilni zapis (NODURS00)
Podatki individualnega zapisa (NODURS11)
Zap. št. Opis polja

Format Vsebina

1.
2.
3.

8AN Fiksna oznaka NODURS11
18N 18 mest z vodilnimi ničlami
1N 1=dolžnik, 2=sodišče,
3=davčna uprava, 4=carina

Tip zapisa
Račun upnika
Izdajatelj naloga
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Št.

Zap. št. Opis polja

Format Vsebina

4.

Prioriteta*

1N

5.

Vrsta spremembe

2N

6.
7.
8.

Kratki naziv upnika
Davčna številka dolžnika
Račun dolžnika

9.

Zaporedna št. v okviru
računa
Kratki naziv dolžnika
Znesek
Datum dospelosti
neporavnane obveznosti
Čas vpisa v evidenco
Model sklica v dobro
Vsebina sklica v dobro**
Komentar

35AN
8N
15N Polji 8 in 9 skupaj sta
identifikator naloga
oziroma ključ
5N Ne sme se ponoviti v okviru
TR
35AN
15N V stotinih brez decimalk
8N LLLLMMDD

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Veljavna zakonska prioriteta
ali vrstni redi
Oznaka za spremembo
po legendi

6N HHMMSS
2N
22AN
30AN Neobvezno polje, dopolnjeno
s presledki

Podatki zbirnega zapisa (NODURS99)
Zap. št. Opis polja

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Format Vsebina

Tip zapisa
8AN Fiksna oznaka NODURS99
Število vrstic s podatki
10N
(NODURS11)
Seštevek zneskov v vrsticah
17N
V stotinih brez
decimalk
s podatki
Datum, na katerega se
8N LLLLMMDD
podatki nanašajo
Matična številka izvajalca 7N
plačilnega prometa –
poročevalca
Kratki naziv izvajalca
40AN
plačilnega prometa –
poročevalca

Opombi:
* Prioritete po zakonu o finančnem poslovanju podjetij
(Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99), zakonu o davčnem
postopku (Uradni list RS, št. 18/96, s spremembami in
dopolnitvami) in po zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni
list RS, št. 51/98, s spremembami in dopolnitvami) so:
1. zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo
zaradi porušenega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti preživljalca,
2. davčni dolg in stroški prisilne izterjatve ter druge
zakonske obveznosti,
3. sodni sklep o izvršbi.
** Vsebina podatka sklicevanje na številko odobritve je
določena z odredbo o računih in načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list
RS, št. 49/02), ki določa, kaj morajo davčni zavezanci
izpolniti.
(2) Za vsakega izvajalca plačilnega prometa je veljavna
zadnja prejeta datoteka.
IV. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O PREJEMKIH NA
RAČUNE IN O IZDATKIH Z RAČUNOV
17. člen
Podlaga za zagotavljanje podatkov o prejemkih na račune in o izdatkih z računov je označevanje namenov plačil

117 / 28. 12. 2002 / Stran 16075

na plačilnih nalogih, s katerimi imetniki računov naložijo
izvajalcu plačilnega prometa prenos njihovih sredstev na
drug račun oziroma vplačilo ali izplačilo z njihovega računa.
18. člen
Nalogodajalci označujejo namene plačil na plačilnih
nalogih s šiframi prejemkov in s šiframi izdatkov.
IV/1. PREGLED VSEBINE ŠIFER PREJEMKOV IN
IZDATKOV
19. člen
1. PREJEMKI
PREJEMKI PRI POSLOVANJU
11 Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
12 Prejemki od subvencij, dotacij in od drugih nevračljivih virov
PREJEMKI PRI NALOŽBENJU
13 Prejemki od dividend in deležev iz dobička drugih
15 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih
sredstev
16 Prejemki od odtujitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev
17 Prejemki od odtujitve dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb
PREJEMKI PRI FINANCIRANJU
20 Prejemki od vplačanega kapitala
21 Prejemki od dobljenih dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in depozitov
28 PREJEMKI OD POBOTA
29 DRUGI PREJEMKI
2. IZDATKI
IZDATKI PRI POSLOVANJU
30 Izdatki za nakup materiala in storitev
31 Izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene
32 Izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom in
drugi osebni prejemki
33 Izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah
40 Izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač
43 Izdatki za socialno varnost
50 Izdatki za dajatve in takse
51 Izdatki za davek na dodano vrednost, trošarine
in prometni davki
52 Izdatki za akontacijo dohodnine
IZDATKI PRI NALOŽBENJU
70 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih
sredstev
71 Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev
72 Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih
finančnih naložb
IZDATKI PRI FINANCIRANJU
80 Izdatki za vračilo kapitala
81 Izdatki za vračila oziroma odplačila dolgoročnih
in kratkoročnih posojil, kreditov in depozitov
82 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev
lastnikov iz dobička
88 IZDATKI OD POBOTA
89 DRUGI IZDATKI
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IV/2. VODENJE EVIDENCE O PREJEMKIH IN O
IZDATKIH

Podatki zbirnega zapisa (SPD99)
Zap. št. Opis polja

20. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa vodijo evidenco o posameznih vrstah prejemkov in izdatkov.
(2) Izvajalci plačilnega prometa vodijo evidenco o posameznih vrstah prejemkov in izdatkov za vsak poslovni subjekt oziroma vsak račun. Podatki v evidenci so mesečni (od
prvega do zadnjega dne v mesecu). Evidenca vsebuje podatke o prejemkih na račune in o izdatkih z računov za
plačila, ki se poravnavajo v internem plačilnem prometu,
prek sistema Bruto poravnave v realnem času (BPRČ) in
prek sistema Žiro kliringa.
21. člen
AJPES na podlagi prejetih podatkov izvajalcev plačilnega prometa zagotovi kumulativno evidenco o posameznih
vrstah prejemkov in izdatkov za vsak poslovni subjekt oziroma vsak račun. Kumulativna evidenca vsebuje podatke za
obdobje od 1.1. do zadnjega dne meseca, za katerega se
poroča.
IV/3. KONTROLIRANJE PODATKOV
22. člen
Ob prevzemu plačilnih nalogov izvajalci plačilnega prometa z ustrezno računalniško kontrolo preverijo, ali so plačilni nalogi označeni s šiframi prejemkov in izdatkov. Za
kontrolo šifer uporabijo Pregled povezav šifer izdatkov s
šiframi prejemkov, ki ga predpiše AJPES s posebnim navodilom v skladu s petim odstavkom 71. člena zakona o plačilnem prometu.
23. člen
Pred pošiljanjem podatkov AJPES izvajalci plačilnega
prometa zaradi zagotovitve celovitosti poročanja opravijo
kontrolo pravilnosti zbranih podatkov glede na knjigovodsko
stanje na vseh računih na zadnji dan v mesecu.
IV/4. POŠILJANJE PODATKOV AJPES
24. člen
Izvajalci plačilnega prometa podatke o prejemkih in o
izdatkih za račune, ki jih vodijo, pošiljajo AJPES v elektronski obliki na strežnik AJPES.
25. člen
Podatke o prejemkih na račune in o izdatkih z računov
do vključno 20. dne v mesecu izvajalci plačilnega prometa
pošiljajo AJPES prvi delovni dan po 20. v mesecu do 11.
ure, v naslednji obliki:
Vodilni zapis (SPD11)
Podatki individualnega zapisa (SPD11)
Zap. št. Opis polja

Format Vsebina

1.
2.

5 AN SPD11
15 N

3.
4.

Oznaka zapisa
Račun izvajalca plačilnega
prometa
Oznaka šifre
Znesek prometa*

2N
S 16 N Znesek v SIT

* Znesek je lahko za nekatere šifre tudi negativen.

1.
2.
3.
4.
5.

Format Vsebina

Oznaka zapisa
5 AN SPD99
Mesec poročanja
6 N LLLLMM
Račun izvajalca plačilnega 15 N
prometa
Znesek dvajsetdnevnega S 16 N Znesek v SIT
skupnega prometa v breme
Znesek dvajsetdnevnega S 16 N Znesek v SIT
skupnega prometa v dobro

26. člen
Mesečne podatke o prejemkih na račune in o izdatkih z
računov poslovnih subjektov izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES najpozneje četrti delovni dan v mesecu za
pretekli mesec v naslednji obliki:
Vodilni zapis (SPAPP00)
Podatki individualnega zapisa (SPAPP11)
Zap. št. Opis polja

1.
2.
3.
4.

Format Vsebina

Oznaka zapisa
7 AN SPAPP11
Račun poslovnega subjekta 15 N
Oznaka šifre
2N
Znesek prometa*
S 16 N Znesek v SIT
* Znesek je lahko za nekatere šifre tudi negativen.
Podatki zbirnega zapisa (SPAPP99)

Zap. št. Opis polja

1.
2.
3.
4.
5.

Format Vsebina

Oznaka zapisa
7 AN SPAPP99
Mesec poročanja
6 N LLLLMM
Račun izvajalca plačilnega 15 N
prometa
Znesek mesečnega
S 16 N Znesek v SIT
skupnega prometa v breme
Znesek mesečnega
S 16 N Znesek v SIT
skupnega prometa v dobro
V. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O PLAČILIH ZA
INVESTICIJE

27. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo AJPES
podatke o plačilih za investicije iz investicijskih kreditov,
odobrenih poslovnim subjektom-investitorjem (kreditojemalcem).
(2) V plačila za investicije po tem navodilu sodijo:
– vsa investicijska plačila po nalogu investitorja (kreditojemalca) v breme odobrenega kredita s partije kredita
v uporabi v dobro računa dobavitelja opreme za dobavljeno opremo oziroma izvajalca del za opravljena dela, vključno s plačili pogodbenih predujmov,
– prenosi s partije kredita v uporabi v dobro računa
investitorja za opravljena dela v lastni režiji (izvajanje investicijskih del v lastni režiji, vgrajevanje lastnih proizvodov,
vlaganja v osnovno čredo, vlaganja v večletne nasade
itd.),
– plačila za investicije iz kredita v tuji valuti,
– interkalarne obresti, pripisane kreditom v uporabi,
obračunane za čas uporabe investicijskih kreditov,
– druga investicijska plačila iz investicijskih kreditov
(carine, nadomestila za odkupljena zemljišča itd.).
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V/1. EVIDENTIRANJE PODATKOV O PLAČILIH ZA
INVESTICIJE
28. člen
Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke o plačilih za investicije iz investicijskih kreditov s posameznih
računov kontnega okvira za banke in hranilnice (Uradni list
RS, št. 24/02). Znotraj posameznega računa, na katerem
je evidentirana poraba investicijskega kredita, vodijo izvajalci plačilnega prometa podatke o odobrenih investicijskih
kreditih po posameznih investitorjih (kreditojemalci). Če je
na istem računu evidentiranih več investicijskih kreditov,
odobrenih enemu investitorju, izvajalci plačilnega prometa
zagotovijo zbirni podatek v enem znesku.
29. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo ločeno podatke o plačilih za investicije iz:
– investicijskih kreditov za investicije v opredmetena
osnovna sredstva (Slovenski računovodski standard 1) in v
neopredmetena dolgoročna sredstva (Slovenski računovodski standard 2) ter
– investicijskih kreditov, odobrenih v tujem imenu in za
tuj račun.
(2) Podatki so kumulativni, vključujejo obdobje od 1.1.
do konca dobe poročanja v tekočem letu.
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okvira za banke in hranilnice, s katerih se zagotavljajo podatki o plačilih za investicije (Priloga 2)
Podatki zbirnega zapisa (INVPOS99)
Zap. št. Opis polja

Format Vsebina

1.
2.
3.

8 AN INVPOS99
6 N LLLLMM
15 N

4.
5.

Oznaka zapisa
Mesec poročanja
Račun izvajalca plačilnega
prometa
Zbirni znesek plačil za
investicije iz kreditov
Zbirni znesek plačil za
investicije iz kreditov v
tujem imenu in za tuj račun

S 16 N Znesek v SIT
S 16 N Znesek v SIT

33. člen
(1) Če so kumulativni podatki o plačilih za investicije v
dobi poročanja manjši kakor v prejšnjem obdobju, izvajalci
plačilnega prometa predložijo AJPES pisno obrazložitev.
(2) Podatke o plačilih za investicije izvajalci plačilnega
prometa pošljejo AJPES, tudi če v preteklem mesecu niso
evidentirali novih plačil za investicije iz investicijskih kreditov.
VI. KONČNI DOLOČBI

V/2. KONTROLIRANJE PODATKOV
30. člen
Izvajalci plačilnega prometa preverijo namen oziroma
račune investicijskih kreditov. Pred pošiljanjem podatkov
AJPES izvajalci plačilnega prometa zaradi zagotovitve pravilnosti podatkov uporabijo Pregled računov iz kontnega
okvira za banke in hranilnice, ki zajemajo plačila za investicije iz investicijskih kreditov v uporabi, in je Priloga 2 tega
navodila.
V/3. POŠILJANJE PODATKOV V AJPES
31. člen
Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke iz
29. člena tega navodila v elektronski obliki na strežnik AJPES.
32. člen
Podatke o plačilih za investicije izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES do 8. dne v mesecu za preteklo kumulativno obdobje v naslednji obliki:
Vodilni zapis (INVPOS00)
Podatki individualnega zapisa (INVPOS11)
Zap. št. Opis polja

1.
2.
3.
4.
5.

Format Vsebina

Oznaka zapisa
8 AN INVPOS11
Račun investitorja
15 N
Račun kredita *
3N
Plačila za investicije iz
S 16 N Znesek v SIT
kreditov
Plačila za investicije iz
S 16 N Znesek v SIT
kreditov
V tujem imenu in za tuj račun
* Trištevilčni račun iz Pregleda računov iz kontnega

34. člen
Podrobnejša navodila za oblikovanje zapisov, za zaščito podatkov in za pošiljanje podatkov iz 9., 10., 11., 15.,
16., 24., 25., 26., 31., 32. in 33. člena tega navodila
AJPES objavi na spletni strani.
35. člen
To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2003
dalje.
Št.581-5/2002
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Predsednik
Sveta AJPES
Damjan Lah l. r.

PRILOGA 1
Pregled oznak za vrsto spremembe zneska neporavnane dospele obveznosti
01 – znesek obveznosti: znesek celotnega neporavnanega dolga, ki se prvič zapiše v evidenco in ki nastane na
podlagi naloga dolžnika ali obvestila o izvršljivosti sklepa o
prisilni izterjavi DURS, CURS, sodišča;
02 – popolno poplačilo obveznosti: znesek dokončno
poplačanega dolga, znesek zapisa 02 pomeni, da je znesek
obveznosti v zapisu 01 dokončno poravnan;
03 – delno poplačilo obveznosti: znesek delnega poplačila dolga, ki se izračuna na podlagi razlike med zneskom
v zapisu 01 in v zapisu 03;
04 – dolžnik umakne nalog: znesek umika je v tem
primeru enak znesku pod vrsto spremembe 01 oziroma
preostali razliki med zneskom v zapisu 01 in v zapisu 03;
vrsta spremembe 04 se zgodi, če poslovni subjekt plačilni
nalog, ki ga je sam predložil, tudi sam umakne po preteku
roka za plačilo obveznosti;
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05 – dolžnik delno umakne nalog: znesek umika je v
tem primeru manjši od zneska pod vrsto spremembe 01;
znesek še preostale neporavnane obveznosti se bo poplačal z vrsto spremembe 02 oziroma 03;
06 – upnik umakne nalog oziroma ustavi postopek:
znesek umika je v tem primeru enak znesku pod vrsto spremembe 01 oziroma preostali razliki med zneskom v zapisu
01 in v zapisu 03; vrsta spremembe 05 se zgodi, kadar
upnik, ki je predložil plačilni nalog, sklep o izvršbi ali pa
izvršljivo odločbo (npr. sodišče, DURS, CURS ter drugi
organi in organizacije, pooblaščeni za izdajanje takšnih
odločb in nalogov), tudi sam umakne oziroma ustavi postopek po preteku roka za plačilo obveznosti;
07 – upnik delno umakne nalog: znesek umika je v tem
primeru manjši od zneska pod vrsto spremembe 01; znesek
še preostale neporavnane obveznosti se bo poplačal z vrsto
spremembe 02 oziroma 03;
08 – stečaj: izvajalec plačilnega prometa prejme sklep
sodišča o začetku stečajnega postopka, kar pomeni, da se
zapre račun stečajnega dolžnika in se na zahtevo stečajnega upravitelja odpre nov račun »v stečaju«, prek katerega se
nadaljuje poslovanje do konca stečajnega postopka; v tem
primeru se dospele neporavnane obveznosti vrnejo upnikom, zato se z vrsto spremembe 08 označijo zneski vseh
dolžnikovih dospelih neporavnanih obveznosti;
09 – likvidacija: ob prejetju sklepa o likvidaciji se družbi doda naziv »v likvidaciji« in se sredstva, pa tudi vse
dospele neporavnane obveznosti evidentirajo na novem računu »v likvidaciji«, prek katerega poteka poslovanje; v tem
primeru se uporabi oznaka za vrsto spremembe 09 za vsak
znesek dospelih neporavnanih obveznosti na dan zaprtja
računa, celotni znesek neporavnanih obveznosti pa se prenese na nov račun »v likvidaciji« z oznako 01;
10 – prisilna poravnava: na dan potrditve postopka
prisilne poravnave se uporabi oznaka vrste spremembe 10,
zapiše se znesek dospelih neporavnanih obveznosti (za vsako obveznost posebej), izkazan na dan začetka postopka
prisilne poravnave, označen z 98; dospele neporavnane
obveznosti v obdobju od začetka postopka prisilne poravnave do dneva potrditve postopka prisilne poravnave (pa tudi
od tega dneva dalje) se označijo z 01;
11 – zaprtje računa: znesek preostale obveznosti ob
zaprtju računa (ob zaprtju računa po uradni dolžnosti se
dospele neporavnane obveznosti vrnejo upnikom, zato se z
vrsto spremembe 11 označijo vsi zneski dospelih neporavnanih obveznosti na dan zaprtja računa po uradni dolžnosti);
98 – prisilna poravnava: ob začetku postopka prisilne
poravnave (potrditve še ni) dolžnik ohrani isti račun in znesek neporavnane obveznosti, zato se v tem primeru uporabi
oznaka vrste spremembe 98 in pomeni le informacijo o
začetku postopka prisilne poravnave (doda se nov zapis z
oznako vrste spremembe 98); če nastopi nova neporavnana
obveznost (ki se nanaša na obdobje pred začetkom postopka prisilne poravnave), se vnese v evidenco na mesto, ki
ustreza datumu pred začetkom postopka prisilne poravnave, da se ohrani vrednost neporavnane obveznosti do potrditve postopka prisilne poravnave; ob potrditvi postopka se
vsi dolgovi do dneva začetka postopka prisilne poravnave
označijo z 10; po potrditvi postopka poravnave pa se nove
dospele neporavnane obveznosti označijo z 01;
99 – prisilna izterjava dolga: informacija o »neporavnanem« rubežu sredstev ob sprejetem sklepu o prisilni izterjavi
dolga (razlika med zarubljenimi sredstvi na računu in sredstvi
po sklepu, če ni dovolj sredstev na računu); če je v času
rubeža sredstev dovolj sredstev na računu, se z oznako 99
zapiše znesek 0 (nič), ki pomeni informacijo, da so sredstva
zarubljena v celotnem znesku.
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PRILOGA 2
PREGLED RAČUNOV IZ KONTNEGA OKVIRA ZA
BANKE IN HRANILNICE, S KATERIH SE ZAGOTAVLJAJO
PODATKI O PLAČILIH ZA INVESTICIJE
Zap. Št.
št.
računa

1.

32
320

2.
3.
4.

324
325
326

5.

328

6.

329

7.

34
340

8. 344
9. 345
10. 346
11. 348
12. 349
38
13. 380
42
14. 420
15. 421
16. 424
17. 425
18. 426
19. 428
20. 429
48
21. 480
52
22. 520
23. 521
24. 524
25. 525
26. 526
27. 528
28. 529
58
29. 580

– KRATKOROČNI KREDITI V TUJI VALUTI
– Kratkoročni krediti nefinančnim družbam v
tuji valuti – del
– Kratkoročni krediti državi v tuji valuti – del
– Kratkoročni krediti bankam v tuji valuti – del
– Kratkoročni krediti drugim finančnim
organizacijam v tuji valuti – del
– Kratkoročni krediti tujim osebam v tuji valuti –
del
– Kratkoročni krediti neprofitnim izvajalcem
storitev gospodinjstvom v tuji valuti – del
– DOLGOROČNI KREDITI V TUJI VALUTI
– Dolgoročni krediti nefinančnim družbam v tuji
valuti – del
– Dolgoročni krediti državi v tuji valuti – del
– Dolgoročni krediti bankam v tuji valuti – del
– Dolgoročni krediti drugim finančnim
organizacijam v tuji valuti – del
– Dolgoročni krediti tujim osebam v tuji valuti –
del
– Dolgoročni krediti neprofitnim izvajalcem
storitev gospodinjstvom v tuji valuti – del
– TERJATVE IZ POSLOV V TUJEM IMENU
IN ZA TUJ RAČUN V TUJI VALUTI
– Terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun v tuji valuti – del
– KRATKOROČNI KREDITI
– Kratkoročni krediti nefinančnim družbam –
del
– Kratkoročni krediti nefinančnim družbam –
odvisnim družbam – del
– Kratkoročni krediti državi – del
– Kratkoročni krediti bankam – del
– Kratkoročni krediti drugim finančnim
organizacijam – del
– Kratkoročni krediti tujim osebam – del
– Kratkoročni krediti neprofitnim izvajalcem
storitev gospodinjstvom – del
– KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOV V
TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN
– Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu
in za tuj račun – del
– DOLGOROČNI KREDITI ZA INVESTICIJE
V OSNOVNA SREDSTVA IN
STANOVANJSKO GRADNJO
– Dolgoročni krediti za investicije nefinančnim
družbam
– Dolgoročni krediti za investicije nefinančnim
družbam – odvisnim družbam
– Dolgoročni krediti za investicije državi
– Dolgoročni krediti za investicije bankam
– Dolgoročni krediti za investicije drugim
finančnim organizacijam
– Dolgoročni krediti za investicije tujim osebam
– Dolgoročni krediti za investicije neprofitnim
izvajalcem storitev gospodinjstvom
– DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOV V
TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN
– Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu
in za tuj račun – del
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5724. Tarifa nadomestil za določene storitve
Agencije Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

Na podlagi 1., 2. in 5. točke prvega odstavka 71.
člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02)
in 3. točke 15. člena sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list
RS, št. 53/02 in 87/02) ter v skladu s soglasjem Vlade
Republike Slovenije (št. 389-16/2002-1, z dne 19. 12.
2002) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve sprejema

TARIFO
nadomestil za določene storitve Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S to tarifo se določajo nadomestila za storitve, ki jih
opravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) v zvezi z izvajanjem
nalog iz 1., 2. in 5. točke prvega odstavka 71. člena in iz
četrtega odstavka 84. člena zakona o plačilnem prometu.
S to tarifo se določajo nadomestila za naslednje storitve:
– zagotavljanje podatkov iz Poslovnega registra Slovenije,
– izpis letnih poročil pravnih oseb javnega prava, pravnih oseb zasebnega prava in društev,
– zagotavljanje podatkov iz dokumentarnega gradiva
plačilnega prometa Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet (v nadaljevanju: APP).
II. TARIFA NADOMESTIL
2. člen
AJPES za opravljene storitve iz 1. člena te tarife zaračunava naslednja nadomestila:
Zap. št.

Storitve

1.

ZAGOTAVLJANJE PODATKOV IZ POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE

1.1
IZPIS PODATKOV O ENOTAH
1.1.1. Standardni izpis podatkov

1.1.2. Razširjeni izpis podatkov

1.1.3. Standardni izpis podatkov
na podlagi dogovora
1.1.4. Razširjeni izpis podatkov na
podlagi dogovora

Osnova za obračun

a) do 1000 enot
b) od 1001 do 10.000 enot
c) od 10.001 do 100.000 enot
č) nad 100.000 enot
a) do 1000 enot
b) od 1001 do 10.000 enot
c) od 10.001 do 100.000 enot
č) nad 100.000 enot
a) prevzem podatkov vseh enot
b) tedenski prevzemi sprememb podatkov
c) mesečni prevzem sprememb podatkov
a) prevzem podatkov vseh enot
b) tedenski prevzemi sprememb podatkov
c) mesečni prevzem sprememb podatkov

Višina nadomestila

Rok obračuna oziroma plačila

a) 13.254,17 SIT
b) 27.280 SIT
c) 130.957,50 SIT
č) 222.333,33 SIT
a) 18.685 SIT
b) 35.425,83 SIT
c) 141.818,33 SIT
č) 235.910 SIT
a) 222.333,33 SIT
b) 40.183,33 SIT
c) 20.091,67 SIT
a) 235.910 SIT
b) 56.475 SIT
c) 28.237,50 SIT

po izdelavi
po izdelavi
po izdelavi
po izdelavi
po izdelavi
po izdelavi
po izdelavi
po izdelavi
po preteku meseca
po preteku meseca
po preteku meseca
po preteku meseca
po preteku meseca
po preteku meseca

1.2.
VPOGLED V PODATKE POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE NA SPLETNI STRANI – iPRS
1.2.1. Vpogled v podatke
število kreditnih točk oziroma vpogledov
a) 1 kreditna točka
pred prejemom
oziroma vpogled 76,67 SIT gesla
b) neomejeno število
pred prejemom
vpogledov 20.000 SIT
gesla
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Storitve

1.3.
DRUGE STORITVE
1.3.1. Ponovni izpis obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi enote po dejavnosti
(PRS 3 in PRS 4)
1.3.2. Fotokopiranje dokumentov Poslovnega
registra Slovenije
2.

2.1.2. Prepis podatkov iz letnega poročila

3.2.
3.3.
3.4.

Osnova za obračun

Višina nadomestila

Rok obračuna oziroma plačila

obvestilo

833,33 SIT

po izdelavi

stran

37,50 SIT

po izdelavi

IZPIS LETNIH POROČIL PRAVNIH OSEB JAVNEGA PRAVA, PRAVNIH OSEB ZASEBNEGA PRAVA IN DRUŠTEV

2.1.
IZPIS LETNEGA POROČILA
2.1.1. Računalniški izpis letnega poročila

3.
3.1.
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a) zahtevek
b) vsaka posamezna stran
a) zahtevek
b) vsak posamezni podatek

a) 1.250 SIT
b) do 5 strani 150 SIT
nad 5 strani 65 SIT
a) 1.250 SIT
b) 110 SIT

ZAGOTAVLJANJE PODATKOV IZ DOKUMENTARNEGA GRADIVA PLAČILNEGA PROMETA APP
Poizvedba o podatkih na dokumentih
a) izpisek
a) 1.000 SIT
storitvi
plačilnega prometa APP
b) plačilni nalog
b) 220 SIT
Fotokopiranje dokumentov plačilnega
stran
45 SIT
prometa APP
Izpis podatkov iz evidenc plačilnega
imetnik računa ali podatek
141,67 SIT
prometa APP
najmanj 425 SIT
Izpis podatkov iz registra imetnikov
imetnik računa ali podatek
141,67 SIT
računov APP
najmanj 425 SIT

III. NAČIN ZARAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA STORITEV
3. člen
AJPES zaračunava naročnikom računalniški izpis standardnega in razširjenega izpisa podatkov iz Poslovnega registra Slovenije (zap. št. 1.1.1. in 1.1.2. tarife). Višina nadomestila je odvisna od vrste izpisa in od števila enot Poslovnega registra Slovenije (poslovni subjekti in njihovi deli), za
katere naročniki zahtevajo podatke.
Redni naročniki računalniških izpisov podatkov iz Poslovnega registra Slovenije lahko z AJPES sklenejo posebni
dogovor. AJPES naročnikom ob prvem prevzemu izpisa podatkov zaračuna prevzem podatkov vseh enot (zap. št.
1.1.3.a in 1.1.4.a tarife), ob vsakem nadaljnjem prevzemu
(tedenskemu ali mesečnemu) pa zaračunava samo prevzem
sprememb podatkov (zap. št. 1.1.3.b, 1.1.3.c, 1.1.4.b in
1.1.4.c tarife).
4. člen
AJPES naročnikom omogoča vpoglede v podatke Poslovnega registra Slovenije na spletni strani – iPRS (zap. št.
1.2. tarife) na podlagi nakupa kreditnih točk. Naročniki morajo kupiti najmanj 10 kreditnih točk oziroma vpogledov,
lahko pa kupijo neomejeno število vpogledov v podatke
enot iPRS, ki velja za posamezno koledarsko leto.
Naročniki plačajo zaračunane storitve iz prvega odstavka tega člena AJPES pred prejemom uporabniškega imena
in gesla, ki omogočata vpoglede v iPRS.
5. člen
AJPES zaračunava naročnikom ponovni izpis obvestila
o identifikaciji in razvrstitvi enote po dejavnosti (PRS 3 in
PRS 4, zap. št. 1.3.1. tarife).
AJPES zaračunava naročnikom fotokopiranje dokumentov Poslovnega registra Slovenije (zap. št. 1.3.2. tarife).

po izdelavi
po izdelavi
po izdelavi
po izdelavi
po izdelavi

po opravljeni
po opravljeni storitvi
po izdelavi
po izdelavi
po izdelavi

6. člen
AJPES zaračunava naročnikom izpis letnih poročil pravnih oseb javnega prava, pravnih oseb zasebnega prava in
društev (zap. št. 2. tarife), predloženih po zakonu o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02) in zakonu o
društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in 89/99).
7. člen
AJPES zaračunava naročnikom poizvedbe o podatkih
na dokumentih plačilnega prometa APP (zap. št. 3.1. tarife),
fotokopiranje dokumentov plačilnega prometa APP (zap. št.
3.2. tarife), izpis podatkov iz evidenc plačilnega prometa
APP (zap. št. 3.3. tarife) in izpis podatkov iz registra imetnikov računov APP (zap. št. 3.4. tarife).
Nadomestilo za izpis podatkov iz evidenc plačilnega
prometa APP za enega imetnika računov oziroma za en
podatek je 141,67 SIT. Najnižje nadomestilo za to storitev
je 425 SIT, tudi za izpis podatkov samo enega ali dveh
imetnikov računov oziroma za izpis samo enega ali dveh
podatkov.
Nadomestilo za izpis podatkov iz registra imetnikov
računov APP za enega imetnika računov oziroma za en
podatek je 141,67 SIT. Najnižje nadomestilo za to storitev
je 425 SIT, tudi za izpis podatkov samo enega ali dveh
imetnikov računov oziroma za izpis samo enega ali dveh
podatkov.
8. člen
Naročniki plačajo zaračunane storitve iz prvega in drugega odstavka 3. člena, prvega in drugega odstavka 5.
člena, prvega odstavka 6. člena in iz prvega odstavka 7.
člena AJPES v 8 dneh po izstavitvi računa, neposredni
proračunski uporabniki pa v 30 dneh po prejemu izstavljenega računa.
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9. člen
AJPES zavrne izvedbo storitev iz te tarife naročnikom,
ki AJPES niso poravnali vseh dospelih finančnih obveznosti.
IV. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Tarifa velja za posamezno koledarsko leto.
11. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.
Št. 580-93/2002
Ljubljana, dne 27. decembra 2002.
Predsednik
Sveta AJPES
Damjan Lah l. r.

5725. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
podrobnejši vsebini prospekta, izvlečka
prospekta in javnega poziva za vpis in
vplačilo vrednostnih papirjev

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena, tretjega odstavka 31. člena, drugega odstavka 36. člena in drugega
odstavka 238. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev
(Uradni list RS, št. 56/99 in 52/02) izdaja Agencija za trg
vrednostnih papirjev

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o
podrobnejši vsebini prospekta, izvlečka
prospekta in javnega poziva za vpis in vplačilo
vrednostnih papirjev
1. člen
V tretjem odstavku 2. člena sklepa o podrobnejši
vsebini prospekta, izvlečka prospekta in javnega poziva
za vpis in vplačilo vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št.
6/00) se v zadnjem stavku črta beseda »lahko«.
2. člen
V 18. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek je izvleček prospekta
za borzno kotacijo iz 15. člena tega sklepa lahko objavljen v elektronski obliki, v skladu s pravili, ki jih določi
borza v splošnem aktu.«
3. člen
V 8.c točki priloge 1 se črta beseda »(segment)«.
V 10. točki priloge 1 se v oklepaju na koncu doda
besedilo »; obvezno je treba navesti specifična tveganja,
povezana z izdajateljem oziroma vrednostnim papirjem«
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4. člen
V 7.c točki priloge 2 se črta beseda »(segment)«.
V 9. točki priloge 2 se v oklepaju na koncu doda
besedilo »; obvezno je treba navesti specifična tveganja,
povezana z izdajateljem oziroma vrednostnim papirjem«
5. člen
V 7.c točki priloge 3 se črta beseda »(segment)«.
V 9. točki priloge 3 se v oklepaju na koncu doda
besedilo »; obvezno je treba navesti specifična tveganja,
povezana z izdajateljem oziroma vrednostnim papirjem«
6. člen
V 7.c točki priloge 4 se črta beseda »(segment)«.
V 9. točki priloge 1 se v oklepaju na koncu doda
besedilo »; obvezno je treba navesti specifična tveganja,
povezana z izdajateljem oziroma vrednostnim papirjem«
7. člen
V točki 1.2.5. priloge 5 se dosedanje besedilo spremeni v prvo alineo, pred piko se dodata vejica in nova druga
alinea, ki se glasi:
»– če javna ponudba poteka na več trgih, opis tranš, ki
so namenjene posameznim trgom«.
8. člen
V točki 1.2.5. priloge 6 se dosedanje besedilo spremeni v prvo alineo, pred piko se dodata vejica in nova druga
alinea, ki se glasi:
»– če javna ponudba poteka na več trgih, opis tranš, ki
so namenjene posameznim trgom«.
9. člen
V točki 1.2.5. priloge 7 se dosedanje besedilo spremeni v prvo alineo, pred piko se dodata vejica in nova druga
alinea, ki se glasi:
»– če javna ponudba poteka na več trgih, opis tranš, ki
so namenjene posameznim trgom«.
10. člen
V točki 1.2.5. priloge 8 se dosedanje besedilo spremeni v prvo alineo, pred piko se dodata vejica in nova druga
alinea, ki se glasi:
»– če javna ponudba poteka na več trgih, opis tranš, ki
so namenjene posameznim trgom«.
11. člen
V prvi alinei točke 2.4.1. priloge 8 se besedi »mnenje
revizorja« nadomestita z besedami »poročilo o revidiranju«.
V tretji alinei točke 2.4.1. priloge 8 se besedi »izkaz
uspeha« nadomestita z besedami »izkaz poslovnega izida«.
V četrti alinei točke 2.4.1. priloge 8 se besede »izkaz
finančnih tokov« nadomestijo z besedami »izkaz finančnega
izida«.
V točki 2.4.1. priloge 8 se doda nova peta alinea, ki se
glasi:
»– izkaz gibanja kapitala po ustreznem računovodskem
standardu za zadnja tri poslovna leta,«.
12. člen
V drugi alinei točke 2.4.2. priloge 8 se besedi »mnenje
revizorja« nadomestita z besedami »poročilo o revidiranju«.
V četrti alinei točke 2.4.2. priloge 8 se besedi »izkaz
uspeha« nadomestita z besedami »izkaz poslovnega izida«.
V peti alinei točke 2.4.2. priloge 8 se besede »izkaz
finančnih tokov« nadomestijo z besedami »izkaz finančnega
izida«.
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V točki 2.4.2. priloge 8 se doda nova druga alinea, ki
se glasi:
»– opis načel konsolidacije (izrecno je treba opisati
uporabljeno načelo, kadar to odstopa od ustreznega računovodskega standarda),«.
V točki 2.4.2. priloge 8 se doda nova šesta alinea, ki
se glasi:
»– izkaz gibanja kapitala po ustreznem računovodskem
standardu za zadnja tri poslovna leta,«.
13. člen
V točki 2.2.5. priloge 9 se na koncu doda naslednje
besedilo:
»V primeru, da je bilo pooblastilo delno že izkoriščeno,
se navede znesek odobrenega kapitala, za katerega pooblastilo še ni bilo izkoriščeno.«
14. člen
V točki 2.2.7. priloge 9 se v naslovu beseda »sestavin«
nadomesti z besedami »višine in sestave osnovnega«.
V točki 2.2.7. priloge 9 se besedilo spremeni, tako da
se glasi:
»Opis izvedenih postopkov za spremembo osnovnega
kapitala oziroma izdanih delnic v zadnjih treh letih.«
15. člen
V prvi alinei točke 2.2.8. priloge 9 se na koncu doda
besedilo »posebej za delnice v lasti družbe, delnice v lasti
tretjih oseb in delnice prejete v zastavo«.
Druga alinea točke 2.2.8. priloge 9 se spremeni, tako
da se glasi:
»– navedba razloga za pridobitev, datuma in cene pridobitve za vse delnice iz prejšnje alinee,«
Tretja alinea točke 2.2.8. priloge 9 se spremeni, tako
da se glasi:
»– podatki o oblikovanju rezerv za lastne delnice,«.
V točki 2.2.8. priloge 9 se doda nova četrta alinea, ki
se glasi:
»– v primeru, da je izdajatelj pridobil lastne delnice v
nasprotju s predpisi, opis ukrepov za odpravo stanja.«
16. člen
V točki 2.4. priloge 9 se na koncu doda nov odstavek,
ki se glasi:
»V primeru, da so bile delnice izdajatelja v zadnjem letu
predmet ponudbe za odkup v skladu z zakonom, ki ureja
prevzeme, se navedejo osnovni podatki o ponudniku, pogojih in izidu ponudbe za odkup.«
17. člen
V točki 3.2.2. priloge 9 se za besedama »posamezne
družbe« doda besedilo »oziroma njihova knjigovodska vrednost dosega ali presega 10% kapitala izdajatelja ali prihodki iz naslova kapitalske naložbe dosegajo ali presegajo 10%
dobička ali izgube izdajatelja«.
V točki 3.2.2. priloge 9 se besedilo, ki se začne s »Če
ima izdajatelj«, premakne v drugi odstavek, za besedama
»obvladujoče družbe« pa se doda besedilo »oziroma njihova
knjigovodska vrednost dosega ali presega 10% kapitala izdajatelja ali prihodki iz naslova kapitalske naložbe dosegajo
ali presegajo 10% dobička ali izgube izdajatelja«.
V točki 3.2.2. priloge 9 se na koncu dodajo nove
sedma, osma in deveta alinea, ki se glasijo:
»– znesek vplačil za delnice, ki jih bo moral izdajatelj še
vplačati,
– znesek prejetih dividend v zadnjih treh poslovnih letih,

Uradni list Republike Slovenije
– znesek terjatev in obveznosti izdajatelja do družbe v
zadnjih treh poslovnih letih.«
18. člen
V prvi alinei točke 3.3.1. priloge 9 se besedi »mnenje
revizorja« nadomestita z besedami »poročilo o revidiranju«.
V tretji alinei točke 3.3.1. priloge 9 se besedi »izkaz
uspeha« nadomestita z besedami »izkaz poslovnega izida«.
V četrti alinei točke 3.3.1. priloge 9 se besede »izkaz
finančnih tokov« nadomestijo z besedami »izkaz finančnega
izida«.
V točki 3.3.1. priloge 9 se doda nova peta alinea, ki se
glasi:
»– izkaz gibanja kapitala po ustreznem računovodskem
standardu za zadnja tri poslovna leta,«.
19. člen
V drugi alinei točke 3.3.2. priloge 9 se besedi »mnenje
revizorja« nadomestita z besedami »poročilo o revidiranju«.
V četrti alinei točke 3.3.2. priloge 9 se besedi »izkaz
uspeha« nadomestita z besedami »izkaz poslovnega izida«.
V peti alinei točke 3.3.2. priloge 9 se besede »izkaz
finančnih tokov« nadomestijo z besedami »izkaz finančnega
izida«.
V točki 3.3.2. priloge 9 se doda nova druga alinea, ki
se glasi:
»– opis načel konsolidacije (izrecno je treba opisati
uporabljeno načelo, kadar to odstopa od ustreznega računovodskega standarda),«.
V točki 3.3.2. priloge 9 se doda nova šesta alinea, ki
se glasi:
»– izkaz gibanja kapitala po ustreznem računovodskem
standardu za zadnja tri poslovna leta,«.
20. člen
V točki 3.3.4 priloge 9 se besedi »izkaz uspeha« nadomestita z besedami »izkaz poslovnega izida«, na koncu pa
se doda naslednje besedilo:
»Izdajatelj mora navesti konsolidirana izkaza, kadar je
to zaradi narave izdajatelja bistveno za oceno finančnega
položaja.«
21. člen
V točki 3.3.5. priloge 9 se beseda »kazalci« spremeni
v besedo »kazalniki«.
22. člen
V točki 3.3.9. priloge 9 se beseda »izvenbilančne«
nadomesti z besedo »zunajbilančne«, beseda »izvenbilančnih« pa z besedo »zunajbilančnih«.
23. člen
Točka 4.3. priloge 9 se črta.
24. člen
V točki 5.3.1. priloge 9 se doda nova peta alinea, ki se
glasi:
»– bruto znesek izplačil članom uprave s strani od izdajatelja odvisnih ali obvladujočih družb, po posameznih vrstah.«
25. člen
V 6. poglavju priloge 9 se doda nov prvi odstavek, ki se
glasi:
»Osebe, odgovorne za vsebino prospekta oziroma delov prospekta: (navedejo se imena in priimki ter funkcije
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oziroma firme in sedeži oseb, ki so odgovorne za resničnost
podatkov v prospektu v smislu 23. člena zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 in 52/02).«
26. člen
V točki 2.2.5. priloge 10 se na koncu doda naslednje
besedilo:
»V primeru, da je bilo pooblastilo delno že izkoriščeno,
se navede znesek odobrenega kapitala, za katerega pooblastilo še ni bilo izkoriščeno.«
27. člen
V točki 2.2.7. priloge 10 se v naslovu beseda »sestavin« nadomesti z besedami »višine in sestave osnovnega«.
V točki 2.2.7. priloge 10 se besedilo spremeni, tako
da se glasi:
»Opis izvedenih postopkov za spremembo osnovnega
kapitala oziroma izdanih delnic v zadnjih treh letih.«

Št.
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»– znesek naložb v raziskave in razvoj v zadnjih treh
letih,«.
32. člen
V prvi alinei točke 3.3.1. priloge 10 se besedi »mnenje
revizorja« nadomestita z besedami »poročilo o revidiranju«.
V tretji alinei točke 3.3.1. priloge 10 se besedi »izkaz
uspeha« nadomestita z besedami »izkaz poslovnega izida«.
V četrti alinei točke 3.3.1. priloge 10 se besede »izkaz
finančnih tokov« nadomestijo z besedami »izkaz finančnega
izida«.
V točki 3.3.1. priloge 10 se doda nova peta alinea, ki
se glasi:
»– izkaz gibanja kapitala po ustreznem računovodskem
standardu za zadnja tri poslovna leta,«.

28. člen
V prvi alinei točke 2.2.8. priloge 10 se na koncu doda
besedilo »posebej za delnice v lasti družbe, delnice v lasti
tretjih oseb in delnice, prejete v zastavo«.
Druga alinea točke 2.2.8. priloge 10 se spremeni,
tako da se glasi:
»– navedba razloga za pridobitev, datuma in cene pridobitve za vse delnice iz prejšnje alinee,«
Tretja alinea točke 2.2.8. priloge 10 se spremeni, tako
da se glasi:
»– podatki o oblikovanju rezerv za lastne delnice,«.
V točki 2.2.8. priloge 10 se doda nova četrta alinea, ki
se glasi:
»– v primeru, da je izdajatelj pridobil lastne delnice v
nasprotju s predpisi, opis ukrepov za odpravo stanja.«

33. člen
V drugi alinei točke 3.3.2. priloge 10 se besedi »mnenje revizorja« nadomestita z besedami »poročilo o revidiranju«.
V četrti alinei točke 3.3.2. priloge 10 se besedi »izkaz
uspeha« nadomestita z besedami »izkaz poslovnega izida«.
V peti alinei točke 3.3.2. priloge 10 se besede »izkaz
finančnih tokov« nadomestijo z besedami »izkaz finančnega
izida«.
V točki 3.3.2. priloge 10 se doda nova druga alinea, ki
se glasi:
»– opis načel konsolidacije (izrecno je treba opisati
uporabljeno načelo, kadar to odstopa od ustreznega računovodskega standarda),«.
V točki 3.3.2. priloge 10 se doda nova šesta alinea, ki
se glasi:
»– izkaz gibanja kapitala po ustreznem računovodskem
standardu za zadnja tri poslovna leta,«.

29. člen
V točki 2.4. priloge 10 se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da so bile delnice izdajatelja v zadnjem letu
predmet ponudbe za odkup v skladu z zakonom, ki ureja
prevzeme, se navedejo osnovni podatki o ponudniku ter
pogojih in izidu ponudbe za odkup.«

34. člen
V točki 3.3.4 priloge 10 se besedi »izkaz uspeha«
nadomestita z besedami »izkaz poslovnega izida«, na koncu
pa se doda naslednje besedilo:
»Izdajatelj mora navesti konsolidirana izkaza, kadar je
to zaradi narave izdajatelja bistveno za oceno finančnega
položaja.«

30. člen
V točki 3.2.2. priloge 10 se za besedama »posamezne
družbe« doda besedilo »oziroma njihova knjigovodska vrednost dosega ali presega 10% kapitala izdajatelja ali prihodki iz naslova kapitalske naložbe dosegajo ali presegajo 10%
dobička ali izgube izdajatelja«.
V točki 3.2.2. priloge 10 se besedilo, ki se začne s
»Če ima izdajatelj«, premakne v drugi odstavek, za besedama »obvladujoče družbe« pa se doda besedilo »oziroma
njihova knjigovodska vrednost dosega ali presega 10% kapitala izdajatelja ali prihodki iz naslova kapitalske naložbe
dosegajo ali presegajo 10% dobička ali izgube izdajatelja«.
V točki 3.2.2. priloge 10 se na koncu dodajo nove
sedma, osma in deveta alinea, ki se glasijo:
»– znesek vplačil za delnice, ki jih bo moral izdajatelj še
vplačati,
– znesek prejetih dividend v zadnjih treh poslovnih letih,
– znesek terjatev in obveznosti izdajatelja do družbe v
zadnjih treh poslovnih letih.«
31. člen
V točki 3.2.3. priloge 10 se doda nova tretja alinea, ki
se glasi:

35. člen
Za točko 3.3.4. priloge 10 se doda nova točka 3.3.4.a,
ki se glasi:
»3.3.4.a Pomembni kazalniki poslovanja
Navedejo se kazalniki poslovanja, ki so glede na izdajateljevo dejavnost pomembni. Obvezno se navedejo kazalniki, ki so v zadnjem poslovnem letu pomenili nastop razlogov
za ukrepanje v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje podjetij. V tem primeru se opišejo tudi sprejeti ukrepi.«
36. člen
V točki 3.3.9. priloge 10 se beseda »izvenbilančne«
nadomesti z besedo »zunajbilančne«, beseda »izvenbilančnih« pa z besedo »zunajbilančnih«.
37. člen
V naslovu poglavja 4 priloge 10 se besedilo »1.« nadomesti z besedilom »2.«.
38. člen
Točka 4.3. priloge 10 se črta.
39. člen
V točki 5.3.1. priloge 10 se doda nova peta alinea, ki
se glasi:
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»– bruto znesek izplačil članom uprave s strani od izdajatelja odvisnih ali obvladujočih družb, po posameznih vrstah.«
40. člen
V 6. poglavju priloge 10 se doda nov prvi odstavek, ki se
glasi:
»Osebe, odgovorne za vsebino prospekta oziroma delov
prospekta: (navedejo se imena in priimki ter funkcije oziroma
firme in sedeži oseb, ki so odgovorne za resničnost podatkov v
prospektu v smislu 23. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 in 52/02).«
41. člen
V točki 3.1.3. priloge 11 se za besedama »posamezne
družbe« doda besedilo »oziroma njihova knjigovodska vrednost
dosega ali presega 10% celotne aktive v premoženjski bilanci
ali prihodki iz naslova kapitalske naložbe dosegajo ali presegajo 10% celotne porabe izdajatelja«.
V točki 3.1.3. priloge 11 se besedilo, ki se začne s »Če
ima izdajatelj«, premakne v drugi odstavek, za besedama
»obvladujoče družbe« pa se doda besedilo »oziroma njihova
knjigovodska vrednost dosega ali presega 10% celotne aktive
v premoženjski bilanci izdajatelja ali prihodki iz naslova kapitalske naložbe dosegajo ali presegajo 10% celotne porabe
izdajatelja«.
V točki 3.1.3. priloge 11 se na koncu dodajo nove sedma, osma in deveta alinea, ki se glasijo:
»– znesek vplačil za delnice, ki jih bo moral izdajatelj še
vplačati,
– znesek prejetih dividend v zadnjih treh poslovnih letih,
– znesek terjatev in obveznosti izdajatelja do družbe v
zadnjih treh poslovnih letih.«
42. člen
V točki 3.2.3. priloge 11 se beseda »izvenbilančne« nadomesti z besedo »zunajbilančne«, beseda »izvenbilančnih« pa
z besedo »zunajbilančnih«.
43. člen
V 4. poglavju priloge 11 se doda nov prvi odstavek, ki se
glasi:
»Osebe, odgovorne za vsebino prospekta oziroma delov
prospekta: (navedejo se imena in priimki ter funkcije oziroma
firme in sedeži oseb, ki so odgovorne za resničnost podatkov v
prospektu v smislu 23. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 in 52/02).«
44. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 124-1/9-10/2002
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

5726. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil
javnih družb

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena, četrtega odstavka 64. člena in šestega odstavka 66. člena zakona o

Uradni list Republike Slovenije
trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 in 52/02)
izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o
podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil
javnih družb
1. člen
V prvi alinei prvega odstavka 2. člena sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Uradni
list RS, št. 6/00 in 76/01) se pred vejico doda besedilo »ter
navedbo, da gre za povzetek revidiranega letnega poročila«.
Druga alinea prvega odstavka 2. člena se spremeni,
tako da se glasi:
»– navedbo, ali je bilo mnenje pooblaščenega revizorja
o letnem poročilu pritrdilno, s pridržkom oziroma odklonilno
in kdo je opravil revizijo; kadar mnenje pooblaščenega revizorja ni pritrdilno, morajo biti navedeni tudi razlogi za takšno
mnenje,«.
Tretja alinea prvega odstavka 2. člena se spremeni,
tako da se glasi:
»– bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega izida in izkaz gibanja kapitala po postavkah iz ustreznega računovodskega standarda za zunanje poslovno poročanje,«.
V peti alinei prvega odstavka 2. člena se za besedo
»celotno« doda beseda »revidirano« in pred piko doda naslednje besedilo »in navedbe o predložitvi in dostopnosti
revidiranega letnega poročila iz osmega odstavka 55. člena
zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99 in 45/01)«.
2. člen
Druga alinea drugega odstavka 2. člena se spremeni,
tako da se glasi:
»– navedbo, ali je bilo mnenje pooblaščenega revizorja
o konsolidiranem letnem poročilu pritrdilno, s pridržkom
oziroma odklonilno in kdo je opravil revizijo; kadar mnenje
pooblaščenega revizorja ni pritrdilno, morajo biti navedeni
tudi razlogi za takšno mnenje,«.
Tretja alinea drugega odstavka 2. člena se spremeni,
tako da se glasi:
»– konsolidirano bilanco stanja, konsolidiran izkaz poslovnega izida, konsolidiran izkaz finančnega izida in konsolidiran izkaz gibanja kapitala po postavkah iz ustreznega
računovodskega standarda za zunanje poslovno poročanje,«.
3. člen
V 2. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kadar mora javna družba izdelovati in objavljati revidirana letna poročila oziroma povzetke revidiranih letnih poročil tudi v skladu z drugimi predpisi, mora povzetek revidiranega letnega poročila vsebovati poleg elementov iz tega
člena še elemente, ki jih določajo drugi predpisi.«
4. člen
V 3. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kadar mora javna družba v skladu z drugimi predpisi
objaviti revidirano letno poročilo oziroma povzetek revidiranega letnega poročila v rokih, ki so krajši, kot je rok iz
prejšnjega odstavka, oziroma na način, ki je drugačen, kot
je določen v prejšnjem odstavku, mora javna družba v roku
in na način iz prejšnjega odstavka objaviti vsaj naslov, mesto
in čas objave.«
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5. člen
V prvi alinei prvega odstavka 4. člena se pred vejico
doda besedilo »ter navedbo, da gre za povzetek revidiranega oziroma nerevidiranega polletnega poročila«.
Druga alinea prvega odstavka 4. člena se spremeni,
tako da se glasi:
»– navedbo, ali je bilo mnenje pooblaščenega revizorja
o polletnem poročilu pritrdilno, s pridržkom oziroma odklonilno in kdo je opravil revizijo; kadar mnenje pooblaščenega
revizorja ni pritrdilno, morajo biti navedeni tudi razlogi za
takšno mnenje; kadar polletno poročilo ni bilo revidirano, je
treba to izrecno navesti,«.
Tretja alinea prvega odstavka 4. člena se spremeni,
tako da se glasi:
»– bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega izida in izkaz gibanja kapitala po postavkah iz ustreznega računovodskega standarda za zunanje poslovno poročanje,«.
6. člen
Druga alinea drugega odstavka 4. člena se spremeni,
tako da se glasi:
»– navedbo, ali je bilo mnenje pooblaščenega revizorja o konsolidiranem polletnem poročilu pritrdilno, s pridržkom oziroma odklonilno in kdo je opravil revizijo; kadar
mnenje pooblaščenega revizorja ni pritrdilno, morajo biti
navedeni tudi razlogi za takšno mnenje; kadar konsolidirano polletno poročilo ni bilo revidirano, je treba to izrecno
navesti,«.
Tretja alinea drugega odstavka 4. člena se spremeni,
tako da se glasi:
»– konsolidirano bilanco stanja, konsolidiran izkaz poslovnega izida, konsolidiran izkaz finančnega izida in konsolidiran izkaz gibanja kapitala po postavkah iz ustreznega
računovodskega standarda za zunanje poslovno poročanje,«.
7. člen
V 4. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kadar mora javna družba izdelovati in objavljati polletna poročila oziroma povzetke polletnih poročil tudi v skladu
z drugimi predpisi, mora povzetek polletnega poročila vsebovati poleg elementov iz tega člena še elemente, ki jih
določajo drugi predpisi.«
8. člen
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kadar mora javna družba v skladu z drugimi predpisi
objaviti polletno poročilo oziroma povzetek polletnega poročila v rokih, ki so krajši, kot je rok iz prejšnjega odstavka,
oziroma na način, ki je drugačen, kot je določen v prejšnjem
odstavku, mora javna družba v roku in na način iz prejšnjega
odstavka objaviti vsaj naslov, mesto in čas objave.«
9. člen
V tretji alinei prvega odstavka 6. člena se črtajo besede
»nerevidiranih računovodskih izkazov«, besede »teh izkazov« pa se nadomestijo z besedami »podatkov iz letnega
poročila oziroma računovodskih izkazov«.
V prvem odstavku 6. člena se doda nova 3. alinea, ki
se glasi:
»– sklepi nadzornega sveta,«.
V prvem odstavku 6. člena se doda nova peta alinea, ki
se glasi:
»– posli z lastnimi delnicami,«.
V prvem odstavku 6. člena se doda nova osma alinea,
ki se glasi:
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»– nastop razlogov za ukrepanje in sprejem posameznih ukrepov v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje podjetij,«.
10. člen
V drugem odstavku 6. člena se na koncu doda naslednje besedilo:
»Javna družba mora seznaniti javnost tudi z izdelanimi
ocenami svojega preteklega in prihodnjega poslovanja, kadar so te ocene podlaga za posredovanje informacij tretjim
osebam pred objavo natančnih podatkov o poslovanju.«
11. člen
V sedmi alinei prvega odstavka 7. člena se beseda
»delitvi« nadomesti z besedama »uporabi bilančnega«.
12. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 123-1/8-9/2002
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

5727. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
najmanjšem obsegu in načinu izračuna
posebnih rezervacij borzno posredniške
družbe

Na podlagi tretjega odstavka 124. člena zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 in 52/02)
izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o
najmanjšem obsegu in načinu izračuna posebnih
rezervacij borzno posredniške družbe
1. člen
5. člen sklepa o najmanjšem obsegu in načinu izračuna posebnih rezervacij borzno posredniške družbe (Uradni
list RS, št. 6/00) se spremeni, tako da se glasi:
»Borzno posredniška družba vrednoti postavke obveznosti in sredstev po tem sklepu:
– po tržni ceni v skladu z drugim odstavkom tega člena, za vse bilančne in zunajbilančne postavke, s katerimi se
organizirano trguje na borzi članici svetovnega združenja
borz (organizacija FIBV),
– v primeru, ko ni mogoče uporabiti tržne cene, ali če
to najbolj ustreza načelu previdnosti, v skladu z ustreznim
računovodskim standardom.
Tržna cena iz prve alinee prejšnjega odstavka tega
člena pomeni tečaj, ki ga uradno objavi organizator trga, na
katerem se z ustrezno postavko trguje. Če obstaja enotni
tečaj, se postavka vrednoti po enotnem tečaju, sicer pa se
kot tržna cena upošteva cena zapiranja izpostavljenosti; kratke (prodajne) izpostavljenosti se ocenjujejo po zadnji ponujeni prodajni ceni, dolge (imetniške, nakupne) izpostavljenosti pa po zadnji ponujeni nakupni ceni. Srednja cena se
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vzame, če je tako zagotovljeno bolj previdno vrednotenje.
Terminski tečaj se za postavko lahko uporabi le tedaj, ko se
postavka, ki se vrednoti, popolnoma ujema v dospelosti in
vrsti s finančnim instrumentom, na katerega se nanaša terminski tečaj oziroma kadar uporabo terminskega tečaja narekuje načelo previdnosti.«
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
– konsolidirano bilanco stanja in konsolidiran izkaz poslovnega izida po postavkah iz ustreznega računovodskega
standarda za zunanje poslovno poročanje.«
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 121-1/6-7/2002
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.

Št. 122-1/7-8/2002
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.

Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

5729. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
5728. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
podrobnejši vsebini povzetka revidiranega
letnega poročila borzno posredniške družbe

Na podlagi drugega odstavka 193. člena zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 in 52/02)
izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o
podrobnejši vsebini povzetka revidiranega
letnega poročila borzno posredniške družbe
1. člen
2. člen sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila borzno posredniške družbe (Uradni
list RS, št. 6/00) se spremeni, tako da se glasi:
»Povzetek revidiranega letnega poročila borzno posredniške družbe mora vsebovati:
– firmo in sedež borzno posredniške družbe,
– posebno revizorjevo mnenje za potrebe obveščanja
javnosti,
– bilanco stanja in izkaz poslovnega izida po postavkah
iz ustreznega računovodskega standarda za zunanje poslovno poročanje ter prilogi k bilanci stanja, kot ju določa sklep
o poslovnih knjigah borzno posredniških družb (Uradni list
RS, št. 6/00),
– navedbe o predložitvi in dostopnosti revidiranega letnega poročila iz osmega odstavka 55. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99 in 45/01).«
2. člen
3. člen se črta.
3. člen
4. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Povzetek revidiranega konsolidiranega letnega poročila borzno posredniške družbe mora vsebovati:
– firmo in sedež borzno posredniške družbe,
– posebno revizorjevo mnenje za potrebe obveščanja
javnosti,
– navedbo družb, ki so vključene v konsolidacijo,

podrobnejši vsebini poslovnega poročila
borzno posredniške družbe

Na podlagi 3. točke 190. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 in 52/02) in mnenja
Slovenskega inštituta za revizijo izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o
podrobnejši vsebini poslovnega poročila borzno
posredniške družbe
1. člen
V 2. členu sklepa o podrobnejši vsebini poslovnega
poročila borzno posredniške družbe (Uradni list RS, št.
6/00) se črta 3. točka.
2. člen
V četrti alinei 2. točke drugega odstavka 3. člena se
črta besedilo »in po vrednostnem papirju«
3. člen
Črta se 5. člen
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se številka »52« nadomesti
s številko »66«, za številko »6/99« se doda », 54/99 in
45/01« in črta se 2. točka.
Črta se tretji odstavek 6. člena.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 120-1/5-6/2002
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

Uradni list Republike Slovenije

5730. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
poslovnih knjigah borzno posredniških družb

Na podlagi 1. in 2. točke 190. člena zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 in 52/02) in
mnenja Slovenskega inštituta za revizijo izdaja Agencija za
trg vrednostnih papirjev

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o poslovnih
knjigah borzno posredniških družb
1. člen
V drugem odstavku 2. člena sklepa o poslovnih knjigah
borzno posredniških družb (Uradni list RS, št. 6/00) se na
koncu doda naslednje besedilo:
»Izpis podatkov mora biti omogočen v obliki, določeni v
Prilogi 5 tega sklepa.«
2. člen
V naslovu in besedilu 10. člena se besedi »izkaz uspeha«
nadomestita z besedami »izkaz poslovnega izida« v ustreznih
sklonih.
3. člen
V naslovu in besedilu 11. člena se besedi »izkaz uspeha«
nadomestita z besedami »izkaz poslovnega izida« v ustreznih
sklonih.
4. člen
Priloga 1 se spremeni in se glasi tako, kot je določeno v
prilogi 1 tega sklepa.
5. člen
V prilogi 2 se konto »102« nadomesti s kontom »105«.
V prilogi 2 se besede »obračunskega računa 531« nadomestijo z besedami »obračunskega računa pri BS«.
V prilogi 2 se besede »posredniškem računu 748« nadomestijo z besedami »transakcijskem računu za sredstva strank«.
V prilogi 2 se besede »žiro računa 627« nadomestijo z
besedami »transakcijskega računa za sredstva BPD«.
6. člen
V prilogi 3 se besede »računa 627« nadomestijo z besedami »transakcijskega računa za sredstva BPD«.
V prilogi 3 se besede »posredniškega računa 748« nadomestijo z besedami »transakcijskega računa za sredstva strank«.
V prilogi 3 se besede »obračunskem računu 531« nadomestijo z besedami »obračunskem računu pri BS«.
V prilogi 3 se besede »žiro računa 627« nadomestijo z
besedami »transakcijskega računa za sredstva BPD«.
7. člen
V prilogi 4 se besedi »izkaz uspeha« nadomestita z besedami »izkaz poslovnega izida«.
V prilogi 4 se za besedilom »56/99« doda besedilo »in
52/02«, besedilo »38/99« pa se nadomesti z besedilom
»24/02«.
8. člen
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2003.
Št. 119-1/4-5/2002
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.
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PRILOGA 1

DODATNI ANALITIČNI KONTI ZA BORZNO POSREDNIŠKE DRUŽBE
(1) Stanja skupin kontov 994 in 999 se prikaže v zunajbilančni evidenci z izpiski stanj vrednostnih papirjev iz klirinško depotne družbe.
(2) Knjižbe na analitične konte sintetike 147 se praviloma opravijo le na dan sestavljanja bilance stanja, tako da se
na ustrezni analitični konto sintetike 147 prenesejo debetni
saldi iz analitičnih kontov sintetike 247.
RAZRED 1 – KRATKOROČNA SREDSTVA
105 – Tolarska sredstva strank v blagajni
105 0 – Tolarska sredstva strank v blagajni
110 0 – Denarna sredstva na transakcijskem računu
za sredstva BPD
115 – Denarna sredstva na obračunskem računu pri
BS
115 0 – Denarna sredstva na obračunskem računu pri
BS
116 – Denarna sredstva na transakcijskem računu za
sredstva strank
116 0 – Denarna sredstva na transakcijskem računu
za sredstva strank
118 – Posebni devizni račun izločenih sredstev (poravnava vrednostnih papirjev v tujini)
118 0 – Posebni devizni račun izločenih sredstev (poravnava vrednostnih papirjev v tujini za hišo)
118 1 – Posebni devizni račun izločenih sredstev (poravnava vrednostnih papirjev v tujini za stranke)
143 – Kratkoročne terjatve obračunskega računa pri
BS do transakcijskega računa za sredstva BPD iz poslov, ki
jih je BPD sklenila v svojem imenu in za svoj račun
143 0 – Kratkoročne terjatve obračunskega računa pri
BS do transakcijskega računa za sredstva BPD iz naslova
nakupa vrednostnih papirjev
144 – Kratkoročne terjatve obračunskega računa pri
BS do transakcijskega računa za sredstva strank iz poslov,
ki jih je BPD sklenila v svojem imenu in za tuj račun (skrajšano: posredniški posli)
144 0 – Kratkoročne terjatve obračunskega računa pri
BS do transakcijskega računa za sredstva strank iz naslova
nakupa vrednostnih papirjev iz posredniških poslov
146 – (Neto) kratkoročne terjatve obračunskega računa pri BS do klirinško depotne družbe
146 0 – Kratkoročne terjatve obračunskega računa pri
BS (za neto vrednost nakazil) do klirinško depotne družbe iz
posredniških poslov (posredovanje in gospodarjenje) in iz
poslov trgovanja, ko so vse prodaje vrednostnih papirjev za
vse stranke in BPD večje od vseh nakupov vrednostnih
papirjev za vse stranke in BPD v obdobju
147 – Kratkoročne terjatve iz poslov v svojem imenu in
za tuj račun (skrajšano: posredniški posli)
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posamezni stranki.)
147 0 – Kratkoročne terjatve BPD iz posredniških
poslov do strank/posredovanje iz naslova vrednostnih papirjev, zneskov denarnih sredstev, zneskov provizij
147 0 0 – Do strank/posredovanje, ki so povezane
osebe z BPD
147 0 1 – Do drugih strank/posredovanje
147 1 – Kratkoročne terjatve BPD iz posredniških
poslov do strank/gospodarjenje iz naslova vrednostnih papirjev, zneskov denarnih sredstev, zneskov provizij
147 1 0 – Do strank/gospodarjenje, ki so povezane
osebe z BPD
147 1 1 – Do drugih strank/gospodarjenje
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147 2 – Kratkoročne terjatve BPD iz posredniških
poslov do strank/vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in hramba vrednostnih papirjev iz naslova
zneskov provizij
147 2 0 – Do strank/vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in hramba vrednostnih papirjev, ki
so povezane osebe z BPD
147 2 1 – Do drugih strank/vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in hramba vrednostnih papirjev
148 – Kratkoročne terjatve iz naslova prodaje vrednostnih papirjev iz poslov, ki jih je BPD sklenila v svojem imenu
in za tuj račun (skrajšano: posredniški posli)
148 0 – Kratkoročne terjatve transakcijskega računa
za sredstva strank do obračunskega računa pri BS iz naslova prodaje vrednostnih papirjev iz posredniških poslov
148 1 – Kratkoročne terjatve transakcijskega računa
za sredstva strank do drugih v domovini iz naslova prodaje
netržnih vrednostnih papirjev iz posredniških poslov
148 2 – Kratkoročne terjatve do tuje osebe iz naslova
prodaje vrednostnih papirjev v tujini
167 – Kratkoročne terjatve transakcijskega računa za
sredstva BPD iz naslova prodaje vrednostnih papirjev
167 0 – Kratkoročne terjatve transakcijskega računa
za sredstva BPD do obračunskega računa pri BS iz naslova
prodaje vrednostnih papirjev
167 1 – Kratkoročne terjatve transakcijskega računa
za sredstva BPD do drugih iz naslova prodaje netržnih vrednostnih papirjev
168 – Kratkoročne terjatve transakcijskega računa za
sredstva BPD do transakcijskega računa za sredstva strank
168 0 – Kratkoročne terjatve transakcijskega računa
za sredstva BPD do transakcijskega računa za sredstva
strank
168 0 0 – Kratkoročne terjatve do transakcijskega
računa za sredstva strank iz naslova zaračunane provizije
168 0 1 – Kratkoročne terjatve do transakcijskega
računa za sredstva strank iz naslova zaračunanega davka na
dodano vrednost
RAZRED 2 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
243 – Kratkoročne obveznosti obračunskega računa
pri BS do transakcijskega računa za sredstva BPD iz poslov,
ki jih je BPD sklenila v svojem imenu in za svoj račun
243 0 – Kratkoročne obveznosti obračunskega računa pri BS do transakcijskega računa za sredstva BPD iz
naslova prodaje vrednostnih papirjev
244 – Kratkoročne obveznosti obračunskega računa
pri BS do transakcijskega računa za sredstva strank iz poslov, ki jih je BPD sklenila v svojem imenu in za tuj račun
(skrajšano: posredniški posli)
244 0 – Kratkoročne obveznosti obračunskega računa pri BS do transakcijskega računa za sredstva strank iz
naslova prodaje vrednostnih papirjev iz posredniških poslov
246 – (Neto) kratkoročne obveznosti obračunskega
računa pri BS do klirinško depotne družbe
246 0 – Kratkoročne obveznosti obračunskega računa pri BS (za neto vrednost nakazil) do klirinško depote
družbe iz posredniških poslov (posredovanje in gospodarjenje) in iz poslov trgovanja, ko so vse prodaje vrednostnih
papirjev za vse stranke in BPD manjše od vseh nakupov
vrednostnih papirjev za vse stranke in BPD v obdobju
247 – Kratkoročno poslovanje iz poslov v svojem imenu in za tuj račun (skrajšano: posredniški posli)
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posamezni stranki.)
247 0 – Kratkoročne terjatve in obveznosti BPD iz
posredniških poslov do strank/posredovanje iz naslova vre-
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dnostnih papirjev, zneskov denarnih sredstev, zneskov provizij
247 0 0 – Do strank/posredovanje, ki so povezane
osebe z BPD
247 0 1 – Do drugih strank/posredovanje
247 1 – Kratkoročne terjatve in obveznosti BPD iz
posredniških poslov do strank/gospodarjenje iz naslova vrednostnih papirjev, zneskov denarnih sredstev, zneskov provizij
247 1 0 – Do strank/gospodarjenje, ki so povezane
osebe z BPD
247 1 1 – Do drugih strank/gospodarjenje
247 2 – Kratkoročne obveznosti BPD iz posredniških
poslov do strank/vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in hramba vrednostnih papirjev iz naslova
zneskov provizij
247 2 0 – Do strank/vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in hramba vrednostnih papirjev, ki
so povezane osebe z BPD
247 2 1 – Do drugih strank/vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in hramba vrednostnih papirjev
248 – Kratkoročne obveznosti iz naslova nakupa vrednostnih papirjev iz poslov, ki jih je BPD sklenila v svojem
imenu in za tuj račun (skrajšano: posredniški posli)
248 0 – Kratkoročne obveznosti transakcijskega računa za sredstva strank do obračunskega računa pri BS iz
naslova nakupa vrednostnih papirjev iz posredniških poslov
248 1 – Kratkoročne obveznosti transakcijskega računa za sredstva strank do drugih v domovini iz naslova nakupa netržnih vrednostnih papirjev iz posredniških poslov
248 2 – Kratkoročne obveznosti do tuje osebe iz naslova nakupa vrednostnih papirjev v tujini
249 – Kratkoročne obveznosti transakcijskega računa
za sredstva strank do transakcijskega računa za sredstva
BPD iz poslov, ki jih je BPD sklenila v svojem imenu in za tuj
račun (skrajšano: posredniški posli)
249 0 – Kratkoročne obveznosti transakcijskega računa za sredstva strank do transakcijskega računa za sredstva
BPD iz naslova obračunane provizije iz posredniških poslov
249 1 – Kratkoročne obveznosti transakcijskega računa za sredstva strank do transakcijskega računa za sredstva
BPD
RAZRED 4 – STROŠKI
415 – Stroški storitev plačilnega prometa, bančnih
storitev, borznih storitev, storitev klirinško depotnih družb in
borznoposredniških storitev
415 1 – Stroški storitev plačilnega prometa
415 2 – Stroški bančnih storitev
415 3 – Stroški storitev klirinško depotnih družb
415 4 – Stroški storitev borz
415 5 – Stroški borznoposredniških storitev
480 0 – Stroški davka na dodano vrednost
RAZRED 7 – PRIHODKI IN ODHODKI
746 – Odhodki pri trgovanju z izvedenimi finančnimi
instrumenti
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po vrstah izvedenih finančnih instrumentov.)
746 0 – Odhodki pri trgovanju z izvedenimi finančnimi
instrumenti
760 0 – Prihodki od prodaje storitev posredovanja
760 1 – Prihodki od prodaje storitev gospodarjenja
760 2 – Prihodki od prodaje storitev izvedbe prvih
prodaj brez obveznostni odkupa
760 3 – Prihodki od prodaje storitev izvedbe prvih
prodaj z obveznostjo odkupa

Uradni list Republike Slovenije
760 4 – Prihodki od prodaje storitev v zvezi z uvedbo vrednostnih papirjev v javno trgovanje
760 5 – Prihodki od prodaje storitev investicijskega
svetovanja
760 6 – Prihodki od prodaje storitev vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev
760 7 – Prihodki od storitev hrambe vrednostnih
papirjev
760 8 – Prihodki od prodaje storitev v zvezi s prevzemi
761 0 – Prihodki na tujem trgu od prodaje storitev
posredovanja
761 1 – Prihodki na tujem trgu od prodaje storitev
gospodarjenja
761 2 – Prihodki na tujem trgu od prodaje storitev
izvedbe prvih prodaj brez obveznostni odkupa
761 3 – Prihodki na tujem trgu od prodaje storitev
izvedbe prvih prodaj z obveznostjo odkupa
761 4 – Prihodki na tujem trgu od prodaje storitev v
zvezi z uvedbo vrednostnih papirjev v javno trgovanje
761 5 – Prihodki na tujem trgu od prodaje storitev
investicijskega svetovanja
761 6 – Prihodki na tujem trgu od prodaje storitev
vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev
761 7 – Prihodki na tujem trgu od storitev hrambe
vrednostnih papirjev
761 8 – Prihodki na tujem trgu od prodaje storitev v
zvezi s prevzemi
777 – Prihodki pri trgovanju z izvedenimi finančnimi
instrumenti
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po vrstah izvedenih finančnih instrumentov.)
777 0 – Prihodki pri trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti
SKUPINA 99 – ZUNAJBILANČNI KONTI
990 0 – Izposojeni vrednostni papirji in druge stvari
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po izposojenih vrednostnih papirjih oziroma drugih stvareh.)
990 1 – Terjatve za posojene vrednostne papirje in
druge stvari
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po izposojevalcu.)
991 0 – Prejeta jamstva, zastave, poroštva, garancije ipd.
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posameznem predmetu.)
991 1 – Terjatve do prejemnikov jamstev, zastav,
poroštev, garancij ipd.
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po vrsti terjatve in po posameznem prejemniku.)
994 0 – Evidenca hrambe vrednostnih papirjev in
drugih stvari
994 0 0 – Hramba vrednostnih papirjev in drugih
stvari v BPD
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posameznem predmetu.)
994 0 1 – Terjatve do depozitarjev vrednostnih papirjev in drugih stvari v hrambi zunaj BPD
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po vrsti terjatve in po posameznem depozitarju.)
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994 1 – Aktivna zunajbilančna knjigovodska evidenca vrednostnih papirjev strank
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posameznem vrednostnem papirju.)
994 1 0 – Vrednostni papirji strank na računih posredovanja
994 1 0 0 – Vrednostni papirji strank na posredovanju, vknjiženi v klirinško depotni družbi
994 1 0 1 – Vrednostni papirji strank na posredovanju, vknjiženi pri tuji klirinški hiši oziroma tujem brokerju
994 1 1 – Vrednostni papirji strank na računih gospodarjenja
994 1 1 0 – Vrednostni papirji strank na gospodarjenju, vknjiženi v klirinško depotni družbi
994 1 1 1 – Vrednostni papirji strank na gospodarjenju, vknjiženi pri tuji klirinški hiši oziroma tujem brokerju
995 0 – Posojeni vrednostni papirji in druge stvari
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posojenih vrednostnih papirjih oziroma drugih stvareh.)
995 1 – Obveznosti za izposojene vrednostne papirje in druge stvari
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posojevalcu.)
996 0 – Dana jamstva, zastave, poroštva, garancije
ipd.
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posameznem predmetu.)
996 1 – Obveznosti do dajalcev jamstev, zastav,
poroštev, garancij ipd.
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po vrsti obveznosti in po posameznem
dajalcu.)
999 0 – Evidenca hrambe vrednostnih papirjev in
drugih stvari
999 0 0 – Vrednostni papirji in druge stvari, dane v
hrambo zunaj BPD
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posameznem predmetu.)
999 0 1 – Obveznosti do deponentov stvari v hrambi
pri BPD
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po vrsti obveznosti in po posameznem
deponentu.)
999 1 – Pasivna zunajbilančna knjigovodska evidenca vrednostnih papirjev strank
(Na posameznem analitičnem kontu se zagotovi analitična evidenca po posamezni stranki.)
999 1 0 – Obveznosti do deponentov, ki imajo račune posredovanja
999 1 0 0 – Obveznosti do deponentov, ki imajo
račune posredovanja, za vrednostne papirje, vknjižene v
klirinško depotni družbi
999 1 0 1 – Obveznosti do deponentov, ki imajo
račune posredovanja, za vrednostne papirje, vknjižene
pri tuji klirinški hiši oziroma tujem brokerju
999 1 1 – Obveznosti do deponentov, ki imajo račune gospodarjenja
999 1 1 0 – Obveznosti do deponentov, ki imajo
račune gospodarjenja, za vrednostne papirje, vknjižene v
klirinško depotni družbi
999 1 1 1 – Obveznosti do deponentov, ki imajo
račune gospodarjenja, za vrednostne papirje, vknjižene
pri tuji klirinški hiši oziroma tujem brokerju
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5731. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
načinu izračuna količnikov likvidnosti
sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki
ga mora zagotavljati borzno posredniška
družba

Na podlagi drugega odstavka 126. člena in 130. člena
zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99
in 52/02) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu
izračuna količnikov likvidnosti sredstev in
najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora
zagotavljati borzno posredniška družba
1. člen
V 3. členu sklepa o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga
mora zagotavljati borzno posredniška družba (Uradni list
RS, št. 6/00) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
se med likvidna sredstva ne uvrščajo tiste postavke iz prejšnjega odstavka, ki so obremenjene s pravicami tretjih
oziroma jih ni mogoče unovčiti v 5 dneh.«
2. člen
5. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Borzno posredniška družba vrednoti postavke sredstev in obveznosti po tem sklepu:
– po tržni ceni v skladu z drugim odstavkom tega
člena, za vse bilančne in zunajbilančne postavke, s katerimi se organizirano trguje na borzi članici svetovnega združenja borz (organizacija FIBV),
– v primeru, ko ni mogoče uporabiti tržne cene, ali če
to najbolj ustreza načelu previdnosti, v skladu z ustreznim
računovodskim standardom.
Tržna cena iz prve alinee prejšnjega odstavka tega
člena pomeni tečaj, ki ga uradno objavi organizator trga,
na katerem se z ustrezno postavko trguje. Če obstaja enotni tečaj, se postavka vrednoti po enotnem tečaju, sicer pa
se kot tržna cena upošteva cena zapiranja izpostavljenosti;
kratke (prodajne) izpostavljenosti se ocenjujejo po zadnji
ponujeni prodajni ceni, dolge (imetniške, nakupne) izpostavljenosti pa po zadnji ponujeni nakupni ceni. Terminski
tečaj se za postavko lahko uporabi le tedaj, ko se postavka, ki se vrednoti, popolnoma ujema v dospelosti in vrsti s
finančnim instrumentom, na katerega se nanaša terminski
tečaj oziroma, kadar uporabo terminskega tečaja narekuje
načelo previdnosti.«
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 118-1/3-4/2002
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Miha Juhart l. r.
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5732. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
kapitalski ustreznosti borzno posredniške
družbe

Na podlagi tretjega odstavka 114. člena, četrtega odstavka 118. člena in 130. člena zakona o trgu vrednostnih
papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 in 52/02) izdaja Agencija
za trg vrednostnih papirjev

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o kapitalski
ustreznosti borzno posredniške družbe
1. člen
V 5. členu se 1. točka sklepa o kapitalski ustreznosti
borzno posredniške družbe (Uradni list RS, št. 6/00) spremeni, tako da se glasi:
»1. Vplačani osnovni kapital in kapitalske rezerve, razen vplačanega osnovnega kapitala in kapitalskih rezerv na
podlagi prednostnih kumulativnih delnic; upoštevajo se:
– vplačani osnovni vložki;
– vplačane navadne delnice in udeležbene, nekumulativne prednostne delnice, po nominalni vrednosti;
– kapitalske rezerve v delu, ki se nanašajo na vplačani
osnovni kapital iz prejšnje alinee.«
V 5. členu se 2. točka spremeni, tako da se glasi:
»2. Rezerve iz dobička v delu, za katerega se predvideva,
da bo ostal še naprej sestavina kapitala in ne bo razdeljen.«
V 5. točki 5. člena se črta zadnji stavek.
V 6. točki 5. člena se beseda »revalorizacijski« nadomesti z besedama »splošni prevrednotevalni«.
V 7. točki 5. člena se besede »presežka kapitala, vplačanega« nadomestijo z besedami »kapitalskih rezerv, vplačanih«, besede »vplačani presežek kapitala« pa z besedama
»kapitalske rezerve«.
V 9. točki 5. člena se beseda »revalorizacijski« nadomesti z besedama »splošni prevrednotevalni«.
2. člen
V 1. točki 6. člena se beseda »knjižni« nadomesti z
besedo »nabavni«.
V 3. točki 6. člena se črta zadnji stavek.
V 5. točki 6. člena se beseda »revalorizacijski« nadomesti z besedama »splošni prevrednotevalni«.
3. člen
V prvem odstavku 26. člena se v drugem stavku beseda »manj« nadomesti z besedo »več«, beseda »nad« pa z
besedama »manj kot«.
4. člen
V prilogi 3 se pri postavki z zaporedno številko 15 na
strani 2 besede »vplačani presežki kapitala« nadomestijo z
besedama »kapitalske rezerve«.
V prilogi 3 se pri postavki z zaporedno številko 16 na
strani 2 besedilo za besedo »vpisujejo« nadomesti z besedilom »rezerve iz dobička v delu, za katerega se predvideva,
da bo ostal še naprej sestavina kapitala in ne bo razdeljen«.
V prilogi 3 se pri postavki z zaporedno številko 19 na
strani 2 beseda »revalorizacije« nadomesti z besedami »splošnega prevrednotevalnega popravka«.
V prilogi 3 se pri postavki z zaporedno številko 31 na
strani 2 beseda »revalorizacija« nadomesti z besedami »splošni prevrednotevalni popravek«, besedilo »postavk iz zaporednih številk od 22 do 31« pa z besedilom »postavke pod
zaporedno številko 24«.
V prilogi 3 se pri postavki z zaporedno številko 34 na
strani 2 besede »presežka vplačanega kapitala« nadomestijo z besedama »kapitalske rezerve«.
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V prilogi 3 se pri postavki z zaporedno številko 35 na
strani 2 besede »presežka vplačanega kapitala« nadomestijo z besedama »kapitalske rezerve«.
V prilogi 3 se pri postavki z zaporedno številko 37 na
strani 2 besedilo »revalorizacija osnovnega kapitala iz« nadomesti z besedami »splošni prevrednotevalni popravek«.
5. člen
V prilogi 3 se v obrazcu BPD-KAP-1 na strani 2 postavka 15 preimenuje v »kapitalske rezerve«.
V prilogi 3 se v obrazcu BPD-KAP-1 na strani 2 postavka 16 preimenuje v »rezerve iz dobička«.
V prilogi 3 se v obrazcu BPD-KAP-1 na strani 2 postavka 19 preimenuje v »splošni prevrednotevalni popravek postavk 14-18«.
V prilogi 3 se v obrazcu BPD-KAP-1 na strani 2 postavka 31 preimenuje v »splošni prevrednotevalni popravek postavke 24«.
V prilogi 3 se v obrazcu BPD-KAP-1 na strani 2 postavka 37 preimenuje v »splošni prevrednotevalni popravek postavk 34 in 35«.
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 117-1/2-3/2002
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

5733. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
poročanju o poslih oseb, ki so jim
neposredno dostopne notranje informacije

Na podlagi petega odstavka 277. člena zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 in 52/02)
izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o
poročanju o poslih oseb, ki so jim neposredno
dostopne notranje informacije
1. člen
V 4. členu sklepa o poročanju o poslih oseb, ki so jim
neposredno dostopne notranje informacije (Uradni list RS,
št. 6/00) se besedilo »najkasneje v desetih dneh« nadomesti z besedama »naslednji dan«.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 116-1/1-2/2002
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Miha Juhart l. r.
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5734.

Spremembe in dopolnitve tarife za nadomestila
za storitve v zvezi z nematerializiranimi
vrednostnimi papirji

Na podlagi 89. člena zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99) izdaja Agencija
za trg vrednostnih papirjev

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE TARIFE
za nadomestila za storitve v zvezi z
nematerializiranimi vrednostnimi papirji
1. člen
V 3. členu tarife za nadomestila za storitve v zvezi z
nematerializiranimi vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št.
24/00) se znesek »2.500« nadomesti z zneskom »3.000«.
2. člen
4. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Nadomestilo za vodenje računa vrednostnih papirjev,
za račune vrednostnih papirjev, ki so jih imeli imetniki vrednostnih papirjev odprte pri članu KDD na začetku leta in na
katerih je bilo stanje vrednostnih papirjev večje od nič, se
zaračunava na začetku tekočega leta za tekoče leto. Kadar
član KDD zaračunava nadomestilo za obdobje, ki je krajše
od enega leta, zaračuna sorazmerni del nadomestila.
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena lahko član
KDD imetniku zaračuna nadomestilo za vodenje računa tudi,
če je stanje vrednostnih papirjev na računu enako nič, če
mu je imetnik izrecno naročil, da računa ne zapre.
Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena znaša
1.560 SIT.
Poleg nadomestila iz prvega odstavka tega člena lahko
član KDD imetniku zaračuna izdajo izpiska obvestila o prometu in stanju na računu vrednostnih papirjev iz 162. člena
zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99;
v nadaljevanju: ZTVP-1) in dodatne izpiske iz drugega odstavka 163. člena ter drugega odstavka 170. člena ZTVP-1,
če sta se zanje dogovorila.
Nadomestilo za izdajo izpiska iz prejšnjega odstavka
tega člena znaša 610 SIT za zahtevo in 975 SIT za stran
izpiska.«
3. člen
5. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Nadomestilo za storitve prenosov vrednostnih papirjev
se zaračunava:
1. za storitev prenosa vrednostnih papirjev z računa
imetnika pri KDD na račun istega imetnika pri članu KDD, na
podlagi naloga imetnika,
2. za storitev prenosa vrednostnih papirjev z računa
imetnika pri članu KDD na račun istega imetnika pri KDD, na
podlagi naloga imetnika,
3. za storitev prenosa vrednostnih papirjev z računa
imetnika pri članu KDD na račun istega imetnika pri drugem
članu KDD, na podlagi naloga imetnika,
4. za storitev prenosa vrednostnih papirjev, ki pomeni
spremembo imetnika vrednostnih papirjev, z računa imetnika pri članu KDD ali KDD, izven organiziranega trga, na
podlagi naloga imetnika,
5. za storitev prenosa vrednostnih papirjev, ki pomeni
spremembo imetnika vrednostnih papirjev, na račun imetnika pri članu KDD ali KDD, izven organiziranega trga, na
podlagi naloga drugega imetnika,
6. za storitev prenosa vrednostnih papirjev, ki pomeni
spremembo imetnika vrednostnih papirjev, z računa imetnika pri članu KDD ali KDD, izven organiziranega trga, na
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podlagi naloga imetnika, pri čemer je zagotovljena sočasna
izpolnitev obveznosti (DVP-OTC),
7. za storitev prenosa vrednostnih papirjev, ki pomeni
spremembo imetnika vrednostnih papirjev, na račun imetnika pri članu KDD ali KDD, izven organiziranega trga, na
podlagi naloga drugega imetnika, pri čemer je zagotovljena
sočasna izpolnitev obveznosti (DVP-OTC),
8. za storitev prenosa vrednostnih papirjev na podlagi
dedovanja.
Nadomestilo za storitev iz 1. točke prvega odstavka
tega člena znaša 480 SIT.
Nadomestilo za storitev iz 2. in 3. točke prvega odstavka
tega člena se izračuna glede na količino vrednostnih papirjev,
ki so predmet prenosa, na podlagi naslednje lestvice:
Število vrednostnih papirjev

Nadomestilo

do 499 lotov
od 500 do 4.999 lotov
od 5.000 do 9.999 lotov
nad 10.000 lotov

2.400 SIT
3.240 SIT
5.100 SIT
10.620 SIT

Nadomestilo za storitev iz 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena znaša 1.440 SIT in 0,034% veljavnega enotnega tečaja vrednostnega papirja, pomnoženega s številom
vrednostnih papirjev, ki so predmet prenosa (1.440 SIT +
0,00034 x število vrednostnih papirjev x enotni tečaj), vendar skupaj ne manj kot 2.400 SIT.
Če se z vrednostnim papirjem iz prejšnjega odstavka
tega člena, ki je predmet prenosa, ne trguje na organiziranem trgu, se nadomestilo za storitev izračuna glede na količino vrednostnih papirjev, ki so predmet prenosa, na podlagi naslednje lestvice:
Število vrednostnih papirjev

Nadomestilo

do 499 lotov
od 500 do 4.999 lotov
od 5.000 do 9.999 lotov
nad 10.000 lotov

2.400 SIT
3.240 SIT
5.100 SIT
10.620 SIT

Nadomestilo za storitev iz 6. in 7. točke prvega odstavka tega člena znaša 1.440 SIT in 0,039% kupnine (1.420
SIT + 0,00039 x kupnina), vendar skupaj ne manj kot 2.400
SIT.
Nadomestilo za storitev iz 8. točke prvega odstavka
tega člena znaša 2.000 SIT za posameznega dediča.«
4. člen
8. člen se črta.
5. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 116-4/1-2/2002
Ljubljana, dne 29. maja 2002.
dr. Miha Juhart l. r.
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k spremembam in dopolnitvam tarife za nadomestila za storitve v zvezi z
nematerializiranimi vrednostnimi papirji pod št. 38904/2002-1 z dne 18. 12. 2002.
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5735. Sklep o spremembah sklepa o načinu in
obsegu upoštevanja posameznih postavk,
podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter
lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov,
ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in
kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske
ustreznosti zavarovalnice

Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi 1. do 3.
točke 109. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list
RS, št. 13/00, 91/00, 12/01 in 21/02) izdaja

SKLEP
o spremembah sklepa o načinu in obsegu
upoštevanja posameznih postavk,
podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter
lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov,
ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in
kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske
ustreznosti zavarovalnice
1. člen
V sklepu o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter
lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti in
izkaz kapitalske ustreznosti zavarovalnice (Uradni list RS,
št. 3/01, 68/01, 22/02 in 69/02) se naslov in besedilo
3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Temeljni kapital
3. člen
(1) Zavarovalnica lahko v izračunu temeljnega kapitala na zadnji dan prvega, drugega in tretjega četrtletja
tekočega poslovnega leta v obrazcu KUS pod postavko
št. 9 upošteva 50% dobička tekočega poslovnega leta, ki
je bil pred tem zmanjšan za kritje prenesene izgube iz
prejšnjih let, oblikovanje rezerv ter za davke in druge
dajatve, ki bremenijo dobiček, če je višino dobička potrdil pooblaščeni revizor.
(2) Zavarovalnica mora v izračunu temeljnega kapitala na zadnji dan prvega, drugega in tretjega četrtletja
tekočega poslovnega leta izkazati izgubo tekočega poslovnega leta v obrazcu KUS pod postavko št. 14 “Neporavnana izguba obračunskega obdobja”.
(3) Agencija z navodili predpiše izračun postavke
“Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s
sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij”, v obrazcu KUS.«
2. člen
Obrazec KUS, ki je priloga sklepa o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških
instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in
kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske ustreznosti zavarovalnice (Uradni list RS, št. 3/01, 68/01, 22/02 in
69/02) in je njegov sestavni del, se nadomesti z obrazcem KUS, ki je priloga tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
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5736. Sprememba navodila o načinu elektronskega
poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega
premoženja in premoženja kritnega sklada

Na podlagi 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00 in 21/02; v nadaljevanju: ZZavar) in na podlagi prvega odstavka 7. člena sklepa o
vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu
in rokih poročanja (Uradni list RS, št. 122/00 in 109/02)
izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

SPREMEMBO NAVODILA
o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice
o naložbah kritnega premoženja in premoženja
kritnega sklada
1. SPLOŠNE DOLOČBE
V navodilu o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada (Uradni list RS, št. 29/01) se spremeni četrti
odstavek tako, da se glasi:
”Poročevalci poročajo v elektronski obliki, v eni datoteki s tremi listi (sheets) (1. list vrednostni papirji, 2. list druge
naložbe, 3. list terjatve), četudi ima zavarovalnica več kritnih
skladov, v Excel formatu v predpisani strukturi. V papirni
obliki pa predložijo žigosane in podpisane iztiskane vsebine
datotek, vključno s podatkom o osebi odgovorni za pripravo
poročila. ”
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
”Zavarovalnica, ki nalaga kritno premoženje v vrednostne papirje tujega izdajatelja, v skladu z dovoljenjem iz
drugega odstavka 123. člena ZZavar, je dolžna v polje
”Opomba” vnesti bonitetno oceno izdajatelja oziroma vrednostnega papirja izkazanega v poročilu. Hkrati je zavarovalnica dolžna nemudoma obvestiti Agencijo za zavarovalni
nadzor, če bonitetna ocena izdajatelja oziroma vrednostnega papirja, dovoljenega z odločbo po drugem odstavku 123.
člena ZZavar, pade pod dovoljeno mejo.”
2. IZPOLNJEVANJE POROČILA
A) VREDNOSTNI PAPIR
Naziv polja ”(15) Knjižna vrednost naložbe” se spremeni tako, da se glasi: ”(15) Izvirna vrednost naložbe.”
Naziv polja ”(16) Tržna vrednost naložbe” se spremeni
tako, da se glasi: ”(16) Poštena vrednost oziroma odplačna
vrednost naložbe: za tržne vrednostne papirje se vpiše tržna
vrednost naložbe na dan izdelave poročila. ”
Naziv polja ”(21) Popravek vrednosti naložbe” se spremeni tako, da se glasi: ”(21) Prevrednotevalni popravek
kapitala: v primeru okrepitve s predznakom (+), v primeru
oslabitve z (-).”
Dodata se dve novi polji:
(22) Knjigovodska vrednost naložbe.
(23) Znesek natečenih in razmejenih obresti od naložb
v obveznice in druge dolžniške vrednostne papirje, v SIT.
Polje ”Opomba” se vpiše pod zaporedno številko 24 in
se glasi ”(24) Opomba: v primeru vrednostnega papirja tujega izdajatelja se vpiše bonitetno oceno vrednostnega papirja oziroma izdajatelja.”
B) PREDPLAČILA IN TERJATVE IZ NASLOVA POSOJIL, NEPREMIČNINE, VLOGE V BANKAH, GOTOVINA:
Naziv polja ”(17) Knjižna vrednost naložbe” se spremeni tako, da se glasi: ”(17) Izvirna vrednost naložbe.”
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Naziv polja ”(18) Popravek vrednosti naložbe” se spremeni in se hkrati preštevilči tako, da se glasi: ”(19) Prevrednotevalni popravek kapitala: v primeru okrepitve s predznakom (+), v primeru oslabitve z (-). ”
Dodajo se nova polja:
(18) Odplačna vrednost naložbe.
(20) Knjigovodska vrednost naložbe.
(21) Znesek natečenih in razmejenih obresti od naložb
v depozite, v SIT.
Polje ”Opomba” se vpiše pod zaporedno številko (22)
Opomba.
Prejšnje poglavje ”C) SEZNAM ŠIFRANTOV” postane
poglavje ”D) SEZNAM ŠIFRANTOV”.
Doda se novo poglavje:
C) TERJATVE DO ZAVAROVALCEV IZ PREMOŽENJSKIH ZAVAROVANJ Z DOSPELOSTJO DO 30 DNI:
(1) Datum na katerega se poročilo nanaša. Dvomestna
oznaka dneva in meseca ter štirimestna oznaka leta.
(2) Matična številka poročevalca iz registra pravnih oseb
SURS.
(3) Oznaka zavarovalne vrste: vpiše se zaporedna številka zavarovalne vrste, kot jo določa drugi odstavek 2.
člena ZZavar.
(4) Znesek terjatev do zavarovalcev z dospelostjo do
30 dni, po posamezni zavarovalni vrsti, v SIT.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

5737. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka
Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2003

Na podlagi 20.b člena zakona o Gospodarski zbornici
Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90 in 19/00) ter 57. člena
statuta (Glas gospodarstva, št. 5/95 in 6/00) in na predlog
Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: GZS) z dne 28. 11. 2002 je Skupščina GZS dne
11. 12. 2002 sprejela

SKLEP
o določitvi stopnje članskega prispevka
Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2003
1
Zavezanci za plačilo članskega prispevka so člani GZS
v skladu s 1. členom zakona o GZS (Uradni list RS, št.
14/90 in 19/00) in 2. členom statuta GZS (Glas gospodarstva, št. 5/95; 6/00).
Zavezanci so tudi prostovoljni člani GZS.
2
Osnova za obračun članskega prispevka:
Osnova za obračun članskega prispevka za pravne osebe za leto 2003 v skladu z 19. členom statuta GZS seštevek
amortizacije in bruto plač iz zadnjega letnega poročila.
Za samostojne podjetnike posameznike je osnova za
izračun dobiček iz zadnjega davčnega izkaza, ki se ne zma-
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njša za oprostitve, znižanja in olajšave, ki jih določajo predpisi o dohodnini.
V skladu z 19. členom statuta GZS se s tem sklepom
tudi določijo pavšalni zneski članskega prispevka in oprostitev plačila članskega prispevka tistim zavezancem, pri katerih vrednost osnove iz prejšnjega odstavka te točke ali vrednosti letnih prihodkov ne dosegata zneska, določenega s
tem sklepom.
3
Zavezanci pravne osebe se razvrstijo na:
– zavezance, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač iz zadnjega letnega poročila znaša najmanj 3,200.000 tolarjev,
– zavezance, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač iz zadnjega letnega poročila je nižja od 3.200.000 tolarjev (pavšalist).
4
Stopnja članskega prispevka za pravne osebe;
Zavezancem po obračunu se mesečno obračunava
članski prispevek po stopnji 0,22% od ene dvanajstine vrednosti osnove v 2. točki tega sklepa. Če je zavezanec posloval manj kot dvanajst mesecev, se pri mesečnem obračunu
članskega prispevka osnova iz 2. točke tega sklepa sorazmerno zmanjša glede na število mesecev poslovanja. Članicam, ki bi po izračunu presegle mejo 1,800.000 tolarjev
mesečnega članskega prispevka, se znesek nad 1,800.000
korigira s faktorjem 0,20. Podjetjem, ki v svojih bilancah
izkazujejo pod postavko amortizacija tudi amortizacijo gospodarske infrastrukture (elektrarne, pristanišča, premogovniki ipd), se ta ne upošteva v osnovo za izračun članskega
prispevka. Ta podjetja sporočijo komisiji za članski prispevek do 28. 2. 2003 delež amortizacije gospodarske infrastrukture v celotni amortizaciji.
5
Zavezanci za pavšal se razvrstijo v naslednje razrede na
podlagi bilančnih postavk:
– zavezancem, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač –
je nižja od 1,800.000 tolarjev, se obračunava pavšalni znesek v višini 3.000 tolarjev,
– zavezancem, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač –
je nad 1,800.000 tolarjev in do 2,500.000 tolarjev, se
obračunava pavšalni znesek v višini 4.500 tolarjev,
– zavezancem, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač –
je nad 2,500.000 tolarjev in do 3,200.000 tolarjev, se
obračunava pavšalni znesek v višini 6.000 tolarjev.
6
Stopnja članskega prispevka za samostojne podjetnike
– SP;
Zavezanci samostojni podjetniki se razvrstijo na:
– zavezance, katerih osnova iz drugega odstavka 2.točke tega sklepa presega 12,000.000 tolarjev,
– zavezance, katerih osnova iz drugega odstavka 2.točke tega sklepa ne presega 12,000.000 tolarjev.
7
Zavezancem iz prve alinee 6. točke tega sklepa se
mesečno obračunava članski prispevek po stopnji 2,8% od
ene dvanajstine od osnove iz drugega odstavka 2. točke
tega sklepa.
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Zavezancem iz druge alinee 6. točke tega sklepa se
obračunava pavšalni znesek članskega prispevka, in sicer:
– zavezancem, katerih osnova iz drugega odstavka 2.
točke sklepa je nižja od 3,500.000 tolarjev, se obračunava
pavšalni znesek v višini 3.000 tolarjev,
– zavezancem, katerih osnova iz drugega odstavka 2.
točke sklepa je nad 3,500.000 tolarjev in do 7,000.000
tolarjev, se obračunava pavšalni znesek v višini 4,500 tolarjev,
– zavezancem, katerih osnova iz drugega odstavka 2.
točke sklepa je nad 7,000.000 tolarjev in do 12,000.000
tolarjev, se obračunava pavšalni znesek v višini 6.000 tolarjev.
8
Zavezancem za pavšal, pri katerih je od datuma registracije do 1. 1. 2003 preteklo manj kot 3 leta, se zaračunava pavšalni znesek članskega prispevka v višini 3.000 tolarjev mesečno.
Zavezanci za pavšal, katerih prihodki iz zadnjega letnega poročila oziroma davčnega izkaza ne presegajo
4,000.000 tolarjev letno, so oproščeni plačila članskega
prispevka.
Zavezanci za pavšal – člani Združenja za trgovino pri
GZS, katerih nabavna vrednost trgovskega blaga iz zadnjega letnega poročila oziroma davčnega izkaza predstavlja več
kot 82% prihodkov in hkrati izkazujejo prihodke iz zadnjega
letnega poročila oziroma davčnega izkaza do 23,000.000
tolarjev, so oproščeni plačila članskega prispevka.
9
Dvojno članstvo:
Zavezancem iz 1. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi
obrtno oziroma obrti podobno dejavnost (člani GZS in Obrtne zbornice Slovenije), se članski prispevek obračuna na
podlagi izjave o deležu neobrtne dejavnosti na naslednji
način:
– če znaša delež neobrtne dejavnosti do 20%, je zavezanec oproščen plačila članskega prispevka;
– če znaša delež neobrtne dejavnosti od vključno 20%
do vključno 80%, se zavezancu določi članski prispevek v
višini 50% članskega prispevka po 4. točki tega sklepa;
– če znaša delež neobrtne dejavnost nad 80%, se
zavezancu obračuna polni članski prispevek po 4. točki tega
sklepa.
10
Zapadlost plačil članskega prispevka:
Zavezanci iz prve alineje 3. točke – gospodarske družbe
– plačujejo članski prispevek v 12 obrokih do 10. v mesecu
za tekoči mesec. Zavezanci iz prve alineje 6. točke – samostojni podjetniki – plačujejo članski prispevek v 12 obrokih do
10. v mesecu za tekoči mesec.
Zavezanci iz druge alinee 3. točke – gospodarske
družbe (pavšalisti) in zavezanci iz druge alinee 6. točke –
samostojni podjetniki (pavšalisti), plačujejo članski prispevek kvartalno, in sicer v februarju za obdobje januar–marec,
v maju za obdobje april–junij, v avgustu za obdobje julij–
september in v novembru za obdobje oktober–december.
11
Obračunavanje, pobiranje in izterjavo članskega prispevka zavezancev izvaja za račun GZS Davčna uprava Republike Slovenije ob uporabi zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 18/96). V ta namen sklene GZS z DURS
posebno pogodbo s priloženim seznamom zavezancev in v
skladu z odločitvijo organov upravljanja.
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12
Za nepravočasna plačila obveznosti iz naslova članskega
prispevka se zaračunavajo zamudne obresti in stroški izterjave.
13
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in Glasu gospodarstva ter velja za leto 2003.
Predsednik
skupščine GZS
Janez Bohorič l. r.

5738.

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

Na podlagi določil 26. člena zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št.
9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 56/99, 99/01 in
60/02), 22. člena statuta Zavoda (Uradni list RS, št.
87/01), pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 3/98 – prečiščeno besedilo, 90/98, 6/99,
109/99, 61/00, 64/00, 91/00 in 59/02), sklepa o razvrščanju zdravil na liste (Uradni list RS, št. 106/01 in
4/02) in sklepa o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na
podlagi sklepa o razvrščanju zdravil na liste (Uradni list RS,
št. 24/02 in 63/02), je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 16. seji, dne 27. 11.
2002 sprejel

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi
sklepa o razvrščanju zdravil na liste
1. člen
Dopolni in spremeni se seznam zdravil, ki so razvrščena na pozitivno in vmesno listo. Ta seznam (priloga 1) je
sestavni del tega sklepa.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanj soglasje minister za zdravje, in začne
veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 0202-16/3-2002
Ljubljana, dne 27. novembra 2002.
Predsednik
Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
mag. Roman Matek l. r.

Minister za zdravje je dal soglasje k sklepu o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o razvrščanju zdravil na liste, pod št. 530-5/01z dne 19. 12.
2002.
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Priloga 1
Seznam razvrstitev zdravil na liste
ATC
delovna
šifra

Ime zdravila
nelastniško ime

Lista

R03DC01 ACCOLATE film.obl.tableta
003271
28x20mg
zafirlukast

P*

Samo na osnovi izvida pulmologa s
priporočilom za predpis zdravila.

R03DC01 ACCOLATE film.obl.tableta
003255
56x20mg
zafirlukast

P*

Samo na osnovi izvida pulmologa s
priporočilom za predpis zdravila.

R06AX27 AERIUS 5mg tablete 10x
019097
desloratadin

V*

Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično
urtikarijo in perzistentnim alergičnim rinitisom.

R06AX27 AERIUS 5mg tablete 30x
019100
desloratadin

V*

Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično
urtikarijo in perzistentnim alergičnim rinitisom.

C09CA04 APROVEL tableta 150mg 28x150mg
003565
irbesartan

V*

Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je
indicirano zdravljenje z zaviralcem
angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil
neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi,
ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.

C09CA04 APROVEL tableta 300mg 28x300mg
003581
irbesartan

V*

Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je
indicirano zdravljenje z zaviralcem
angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil
neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi,
ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.

V07A
088242

P*

Samo za vlaženje inhalacijskih plinov.

N06DA02 ARICEPT film.obl.tableta 28x10mg
000809
donepezil

V*

Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s
priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v
Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.

N06DA02 ARICEPT film.obl.tableta 28x5mg
000876
donepezil

V*

Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s
priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v
Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.

R01AX03 ATROVENT pršilo za nos 15ml 225
022179
vpihov (0,30mg/1ml)
ipratropijev bromid

P*

Samo na osnovi izvida otorinolaringologa s
priporočilom za predpis zdravila.

B01AC30 ASASANTIN RETARD 250/25mg
070025
kapsule s prirejenim sproščanjem
60x
dipiridamol+acetilsalicilna kislina

P

A10BG02 AVANDIA 4 mg film.obl.tableta
080136
28x4mg
rosiglitazon

P*

Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v
kombinaciji s preparatom sulfonilsečnine v
primeru kontraindikacij za metformin; samo na
osnovi izvida diabetologa s priporočilom za
predpis zdravila.

M01AE01 BONIFEN tablete 10x200mg
064262
ibuprofen

P*

Samo za otroke v skladu s tretjo alineo 1. točke
23. člena ZZVZZ.

AQUA PRO INJECTIONE vehikel za
parenteralno uporabo plastenka
500ml

Omejitev predpisovanja v breme OZZ
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Omejitev predpisovanja v breme OZZ

A07EA06 BUDENOFALK 3mg kapsule 100x
013145
budenozid

P

G01AF02 CANESTEN 3/CANESTEN vaginalete
018090
3x200mg, krema 20g (1g/10mg)
klotrimazol

P

G01AF02 CANESTEN 3 vaginalete 3x200mg
018058
klotrimazol

P

G01AF03 CANESTEN 3M/CANESTEN
079901
vaginalete 3x200mg, krema 20g
(1g/10mg)
klotrimazol

N

G01AF04 CANESTEN 3M vaginalete
015431
klotrimazol

N

J01DA41 CEFZIL 250mg/5ml zrnca za
028460
peroralno suspenzijo
cefprozil

P

J01DA41 CEFZIL 250mg tablete 10x
028444
cefprozil

P

J01DA41 CEFZIL 500mg tablete 10x
028452
cefprozil

P

M01AH01 CELEBREX 200 mg kapsula
022780
20x200mg
celekoksib

V*

Za bolnike z revmatoidnim artritisom, ki nimajo
antiagregacijske terapije; samo na osnovi
izvida revmatologa s priporočilom za predpis
zdravila.

J01MA02 CIPRUM tablete 250mg 10x
080268
ciprofloksacin

P*

Zdravila ni dovoljeno predpisovati kot zdravilo
prvega izbora za urinarne in respiratorne
okužbe, razen če ni občutljivost povzročitelja
dokazana z antibiogramom.

J01MA02 CIPRUM tablete 500mg 10x
090158
ciprofloksacin

P*

Zdravila ni dovoljeno predpisovati kot zdravilo
prvega izbora za urinarne in respiratorne
okužbe, razen če ni občutljivost povzročitelja
dokazana z antibiogramom.

J01MA02 CIPRUM tablete 750mg 10x
090166
ciprofloksacin

P*

Zdravila ni dovoljeno predpisovati kot zdravilo
prvega izbora za urinarne in respiratorne
okužbe, razen če ni občutljivost povzročitelja
dokazana z antibiogramom.

C09DA04 COAPROVEL 150/12,5mg tablete
012734
28x
irbesartan + hidroklorotiazid

V*

Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je
indicirano zdravljenje z zaviralcem
angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil
neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi,
ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.

C09DA04 COAPROVEL 300/12,5mg tablete
012742
28x
irbesartan + hidroklorotiazid

V*

Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je
indicirano zdravljenje z zaviralcem
angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil
neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi,
ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.

C08CA05 CORDIPIN XL tablete s prirejenim
013560
sproščanjem 40mg 30x
nifedipin

P
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Omejitev predpisovanja v breme OZZ

C09CA01 COZAAR tableta 28x50mg
059498
losartan

V*

Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je
indicirano zdravljenje z zaviralcem
angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil
neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi,
ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.

C04AD03 DARTELIN tableta 20x400mg
036536
pentoksifilin

V*

Za zdravljenje motnje arterijskega obtoka udov
z na napor vezano ishemično bolečino (stadij
II); samo na osnovi izvida internista ali žilnega
kirurga s priporočilom za predpis zdravila.

G04BD06 DETRUNORM obl.tableta 28x15mg
003549
propiverin

V*

Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali
nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.

G04BD07 DETRUSITOL SR 2/mg kapsule s
078166
podaljšanim sproščanjem 84x
tolterodin

V*

Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali
nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.

G04BD07 DETRUSITOL SR 4/mg kapsule s
078077
podaljšanim sproščanjem 84x
tolterodin

V*

Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali
nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.

G04BD07 DETRUSITOL 1 mg film.obl.tableta
018015
56x1mg
tolterodin

V*

Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali
nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.

G04BD07 DETRUSITOL 2 mg film.obl.tableta
004952
56x2mg
tolterodin

V*

Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali
nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.

G04BD07 DETRUSITOL 2mg film.obl.tableta
003476
14x2mg
tolterodin

V*

Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali
nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.

S03CA01 DEXAMETHASON-NEOMYCIN
023256
kapljice za oko in uho 5ml
deksametazon in neomicin

P*

Samo na osnovi izvida oftalmologa ali
otorinolaringologa s priporočilom za predpis
zdravila.

S01CA01 DEXAMETHASON-NEOMYCIN
023655
mazilo za oko 3, 5 g
deksametazon in neomicin

P*

Samo na osnovi izvida oftalmologa ali
otorinolaringologa s priporočilom za predpis
zdravila.

C09CA03 DIOVAN 80mg kapsula 28x80mg
093831
valsartan

V*

Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je
indicirano zdravljenje z zaviralcem
angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil
neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi,
ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.

C09CA03 DIOVAN 160mg kapsula 28x160mg
093858
valsartan

V*

Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je
indicirano zdravljenje z zaviralcem
angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil
neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi,
ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.

N06AX16 EFECTIN ER trde kapsule s
008184
prirejenim sproščanjem 28x75mg
venlafaksin

P*

Samo na osnovi izvida psihiatra s priporočilom
za predpis zdravila.

N06AX16 EFECTIN ER trde kapsule s
008133
prirejenim sproščanjem 28x150mg
venlafaksin

P*

Samo na osnovi izvida psihiatra s priporočilom
za predpis zdravila.

B03XA01 EPREX 5000 i.e./0,5ml raztopina za

P*

Zdravilo se sme predpisovati le nedializnim
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injiciranje, napolnjene injekcijske
brizge 6x
eritropoetin
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Omejitev predpisovanja v breme OZZ

bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti Zavoda.

B03XA01 EPREX 10.000 i.e./1ml raztopina za
074373
injiciranje, napolnjene injekcijske
brizge 6x
eritropoetin

P*

Zdravilo se sme predpisovati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti Zavoda.

B03XA01 EPREX 2.000 i.e./0,5ml raztopina za
074330
injiciranje, napolnjene injekcijske
brizge.6x
eritropoetin

P*

Zdravilo se sme predpisovati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti Zavoda.

B03XA01 EPREX 3.000 i.e./0,3ml raztopina za
074349
injiciranje, napolnjene injekcijske
brizge 6x
eritropoetin

P*

Zdravilo se sme predpisovati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti Zavoda.

B03XA01 EPREX 4.000 i.e./0,4ml raztopina za
074365
injiciranje, napolnjene injekcijske
brizge 6x
eritropoetin

P*

Zdravilo se sme predpisovati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti Zavoda.

B03XA01 EPREX 1000ie/0,5ml raztopina za
075000
injiciranje, napolnjene injekcijske
brizge 6x
eritropoetin

P*

Zdravilo se sme predpisovati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti Zavoda.

H03AA01 EUTHYROX 25 µg tablete 50x
023434
natrijev levotiroksinat

P

H03AA01 EUTHYROX 50 µg tablete 50x
023442
natrijev levotiroksinat

P

H03AA01 EUTHYROX 100 µg tablete 50x
023426
natrijev levotiroksinat

P

H03AA01 EUTHYROX 150 µg tablete 50x
023205
natrijev levotiroksinat

P

N06DA03 EXELON kapsula 28x1,5mg
011789
rivastigmin

V*

Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s
priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v
Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.

N06DA03 EXELON kapsula 28x3mg
011797
rivastigmin

V*

Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s
priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v
Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.

N06DA03 EXELON kapsula 28x4,5mg
011827
rivastigmin

V*

Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s
priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v
Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.

N06DA03 EXELON kapsula 28x6mg
011894
rivastigmin

V*

Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s
priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v
Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.

N06DA03 EXELON peroral.razt.120ml 2mg/ml
010790
rivastigmin

V*

Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s
priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v
Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.
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R01AD08 FLIXONASE kapljice za nos
009091
28x0,4ml (0,4mg/0,4ml)
flutikazon

V*

Samo na osnovi izvida otorinolaringologa s
priporočilom za predpis zdravila.

C09DA01 FORTZAAR tableta 28x
010405
losartan in hidroklorotiazid

V*

Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je
indicirano zdravljenje z zaviralcem
angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil
neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi,
ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.

J01XC01 FUCIDIN film.obložene tablete
074861
12x250mg
fusidna kislina

P*

Predpisovanje omejeno na infektologe za
zdravljenje MRSA osteomielitisa in osteitisa ter
okužb z MRSA ortopedskih vsadkov.

A06A
600326

P*

Samo za nepokretne bolnike, ki ne morejo
uživati hrane in so na parenteralni prehrani.

GLICERINSKE SVEČKE ZA
ODRASLE a 10
glicerol

Omejitev predpisovanja v breme OZZ

A10BA02 GLUFORMIN 850mg tablete 30x
028355
metformin

P

A10BA02 GLUFORMIN 850mg tablete 60x
028363
metformin

P

N07BC02 HEPTANON tablete 20X5mg
022039
metadon

P*

Samo za zdravljenje hude bolečine pri
onkoloških bolnikih.

N07BC02 HEPTANON peroralne kapljice 10ml
022047
metadon

P*

Samo za zdravljenje hude bolečine pri
onkoloških bolnikih.

C09DA01 HYZAAR tableta 28x
001554
losartan in hidroklorotiazid

V*

Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je
indicirano zdravljenje z zaviralcem
angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil
neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi,
ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.

A06AD12 IMPORTAL peroral.prašek 20x10 g
086754
laktitol

V*

Samo na osnovi izvida gastroenterologa s
priporočilom za predpis zdravila.

B01AB10 INNOHEP razt. za injiciranje,
004472
inj.brizga 2x0,9ml (20.000 I.E.(antiXa)/ml)
tinzaparin

P

B01AB10 INNOHEP razt. za injiciranje,
004464
inj.brizga 2x0,7ml (20.000 I.E.(antiXa)/ml)
tinzaparin

P

L03AB05 INTRON A injekc.1x3.000.000 ie +
088552
1ml vehikel za razt. za inj.
interferon alfa-2b

P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
na OE Zavoda na osnovi predhodnega
priporočila treh specialistov bolnišnice ali
klinike.

L03AB05 INTRON A injekc.brizga-pero
002844
1x18.000.000ie
interferon alfa-2b

P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
na OE Zavoda na osnovi predhodnega
priporočila treh specialistov bolnišnice ali
klinike.

L03AB05 INTRON A injekc.brizga-pero
002852
1x30.000.000ie
interferon alfa-2b

P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
na OE Zavoda na osnovi predhodnega
priporočila treh specialistov bolnišnice ali
klinike.
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L03AB05 INTRON A injekc.brizga-pero
002836
1x60.000.000ie
interferon alfa-2b

P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
na OE Zavoda na osnovi predhodnega
priporočila treh specialistov bolnišnice ali
klinike.

J05AE06 KALETRA mehke kapsule 180 x (2
024139
plastenki po 90 kapsul)
lopinavir + ritonavir

P

J05AE05 KALETRA mehke kapsule 180 x (
024171
5x6 pretisnih omotov po 6 kapsul)
lopinavir + ritonavir

P

J05AE05 KALETRA peroralna raztopina 5
024198
plasztenk po 60ml
lopinavir + ritonavir

P

A04AA02 KYTRIL 1mg filmsko obložene
012963
tablete 10x
granisetron

P

A04AA02 KYTRIL 2mg filmsko obložene
012971
tablete 10x
granisetron

P

A10AE
013277

LANTUS 100 I.E./ml OptiSet razt.za
injiciranje, inj.pero 5x3ml
insulin glargin, rekombinantni

P*

Omejitev predpisovanja na bolnike s težko
vodljivo sladkorno boleznijo tipa 1.

A10AE
019011

LANTUS razt.za injiciranje, vložki za
inj.pero OptiPen 5x3ml (100 I.E./ml)
insulin glargin, rekombinantni

P*

Omejitev predpisovanja na bolnike s težko
vodljivo sladkorno boleznijo tipa 1.

C10AA04 LESCOL 20mg kapsule 28x
088870
fluvastatin

P*

Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih
bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega
holesterola (> 5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0
mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih
zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v
10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola >
5,0 mmol/l in LDL holesterola > 3,0 mmol/l.

C10AA04 LESCOL 40mg kapsule 28x
088889
fluvastatin

P*

Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih
bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega
holesterola (> 5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0
mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih
zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v
10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola >
5,0 mmol/l in LDL holesterola > 3,0 mmol/l.

C09CA01 LORISTA film.obl.tableta 28x50mg
076023
losartan

V*

Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je
indicirano zdravljenje z zaviralcem
angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil
neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi,
ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.

C09CA07 MICARDIS tableta 28x40mg
003891
telmisartan

V*

Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je
indicirano zdravljenje z zaviralcem
angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil
neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi,
ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.
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C09CA07 MICARDIS tableta 28x80mg
003883
telmisartan

V*

C01DA14 MONO-5-WOLFF 40 mg retard,
078006
kapsule 20x
izosorbidmononitrat

V

C01DA14 MONO-5-WOLFF 60 mg retard,
079014
kapsule 20x
izosorbidmononitrat

V

M01A
600393

NAPROKSEN SVEČKE 125mg 10x
naproksen

P

M01A
600407

NAPROKSEN SVEČKE 250mg 10x
naproksen

P

C01BA08 NEO-GILURYTMAL film.obl.tableta
022144
100x20mg
prajmalin

P*

Samo na osnovi izvida kardiologa s
priporočilom za predpis zdravila.

C01BA08 NEO-GILURYTMAL film.obl.tableta
022128
20x20mg
prajmalin

P*

Samo na osnovi izvida kardiologa s
priporočilom za predpis zdravila.

C01BA08 NEO-GILURYTMAL film.obl.tableta
022136
50x20mg
prajmalin

P*

Samo na osnovi izvida kardiologa s
priporočilom za predpis zdravila.

B03XA01 NeoRecormon 10.000 I.E.vložek 1x
015016
epoetin

P*

Zdravilo se sme predpisovati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti Zavoda.

B03XA01 NeoRecormon 10.000 I.E.
003751
injekc.brizga 6x0,6ml
epoetin

P*

Zdravilo se sme predpisovati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti Zavoda.

B03XA01 NeoRecormon 20.000 I.E. vložek 1x
015024
epoetin

P*

Zdravilo se sme predpisovati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti Zavoda.

B03XA01 NeoRecormon 2000 I.E.
003700
injekc.brizga 6x0,3ml
epoetin

P*

Zdravilo se sme predpisovati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti Zavoda.

B03XA01 NeoRecormon 4000 I.E.
010510
injekc.brizga 6x/0,3ml
epoetin

P*

Zdravilo se sme predpisovati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti Zavoda.

B03XA01 NeoRecormon 5000 I.E.
003727
injekc.brizga 6x0,3ml
epoetin

P*

Zdravilo se sme predpisovati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti Zavoda.

Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je
indicirano zdravljenje z zaviralcem
angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil
neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi,
ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.
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B03XA01 NeoRecormon 500 I.E. injekc.brizga
003689
6x0,3ml
epoetin

P*

Zdravilo se sme predpisovati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti Zavoda.

B03XA01 NeoRecormon 60.000 I.E. vložek 1x
018007
epoetin

P*

Zdravilo se sme predpisovati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti Zavoda.

B03XA01 NeoRecormon 6000 I.E.
010529
injekc.brizga 6x/0,3ml
epoetin

P*

Zdravilo se sme predpisovati le nedializnim
bolnikom v skladu z indikacijami za
predpisovanje, izdati pa se ga sme le na
recept, ki je potrjen na območni enoti Zavoda.

A02BC05 NEXIUM 20mg gastrorezistentne
013684
tablete 7x
esomeprazol

P

A02BC05 NEXIUM 20mg gastrorezistentne
013714
tablete 14x
esomeprazol

P

A02BC05 NEXIUM 20mg gastrorezistentne
013730
tablete 28x
esomeprazol

P

A02BC05 NEXIUM 40mg gastrorezistentne
013749
tablete 7x
esomeprazol

P

A02BC05 NEXIUM 40mg gastrorezistentne
013773
tablete 14x
esomeprazol

P

A02BC05 NEXIUM 40mg gastrorezistentne
013781
tablete 28x
esomeprazol

P

A10BX02 NOVONORM tableta 90x0,5mg
002623
repaglinid

P*

Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v
monoterapiji ali v kombinaciji z metforminom;
samo na osnovi izvida diabetologa s
priporočilom za predpis zdravila.

A10BX02 NOVONORM tableta 90x1mg
002631
repaglinid

P*

Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v
monoterapiji ali v kombinaciji z metforminom;
samo na osnovi izvida diabetologa s
priporočilom za predpis zdravila.

A10BX02 NOVONORM tableta 90x2mg
002658
repaglinid

P*

Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v
monoterapiji ali v kombinaciji z metforminom;
samo na osnovi izvida diabetologa s
priporočilom za predpis zdravila.

D11A
600334

OLIVNO OLJE 100g
olivno olje

P*

Samo za otroke v skladu s tretjo alineo 1.
točke
23.člena
ZZVZZ
z
atopijskim
dermatitisom.

D11A
600342

OLIVNO OLJE 60g
olivno olje

P*

Samo za otroke v skladu s tretjo alineo 1.
točke 23.člena ZZVZZ z atopijskim
dermatitisom.
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OLIVNO OLJE 150g
olivno olje

P*

Samo za otroke v skladu s tretjo alineo 1.
točke 23.člena ZZVZZ z atopijskim
dermatitisom.

OLIVNO OLJE 200g
olivno olje

P*

Samo za otroke v skladu s tretjo alineo 1.
točke 23.člena ZZVZZ z atopijskim
dermatitisom.

H05BA01 OSTEODON 200I.E. pršilo za nos
012750
2,1ml (14 odmerkov)
sintezni lososov kalcitonin

V*

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

H05BA01 OSTEODON 200I.E. pršilo za nos
012777
3,5ml (28 odmerkov)
sintezni lososov kalcitonin

V*

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

N02AA05 OXYCONTIN tablete 10mg 28x
067105
oksikodon

P

N02AA05 OXYCONTIN tablete 10mg 56x
067016
oksikodon

P

N02AA05 OXYCONTIN tablete 20mg 28x
067040
oksikodon

P

N02AA05 OXYCONTIN tablete 20mg 56x
067288
oksikodon

P

N02AA05 OXYCONTIN tablete 40mg 28x
067059
oksikodon

P

N02AA05 OXYCONTIN tablete 40mg 56x
067067
oksikodon

P

N02AA05 OXYCONTIN tablete 80mg 28x
067075
oksikodon

P

N02AA05 OXYCONTIN tablete 80mg 56x
067326
oksikodon

P

D03A
600318

PANTHOL LOSJON 5% dermalna
raztopina 100ml
dekspantenol

P*

N02B
600377

PARACETAMOL svečke 60mg 10x
paracetamol

P

N02B
600385

PARACETAMOL svečke 500mg 10x
paracetamol

P

C04AD03 PENTILIN FORTE tableta retard
089907
20x600mg
pentoksifilin

V*

Samo za onkološke bolnike.

Za zdravljenje motnje arterijskega obtoka udov
z na napor vezano ishemično bolečino (stadij
II); samo na osnovi izvida internista ali žilnega
kirurga s priporočilom za predpis zdravila.
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C04AD03 PENTILIN tableta retard 20x400mg
089893
pentoksifilin

V*

Za zdravljenje motnje arterijskega obtoka udov
z na napor vezano ishemično bolečino (stadij
II); samo na osnovi izvida internista ali žilnega
kirurga s priporočilom za predpis zdravila.

C09CA07 PRITOR 40 tableta 28x40mg
004944
telmisartan

V*

Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je
indicirano zdravljenje z zaviralcem
angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil
neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi,
ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.

C09CA07 PRITOR 80 tableta 28x80mg
004928
telmisartan

V*

Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je
indicirano zdravljenje z zaviralcem
angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil
neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi,
ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.

L02BB01 PROSTANDRIL tablete 100x250mg
013218
flutamid

P

A02BA07 PYLORID tableta 28x400mg
097195
ranitidin bizmutov citrat

V*

Samo na osnovi izvida gastroenterologa s
priporočilom za predpis zdravila.

N06DA04 REMINYL 4mg/ml peroralna
040002
raztopina 100ml
galantamin

V*

Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s
priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v
Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.

N06DA04 REMINYL 12 mg tableta 56x12mg
040045
galantamin

V*

Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s
priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v
Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.

N06DA04 REMINYL 4 mg tableta 56x4mg
040010
galantamin

V*

Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s
priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v
Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.

N06DA04 REMINYL 8 mg tableta 56x8mg
040037
galantamin

V*

Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s
priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v
Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.

N04BC04 REQUIP 21X0,25mg film.obl.tablete
023213
21x
ropinirol

P

N04BC04 REQUIP 21X0,5mg film.obl.tablete
023167
21x
ropinirol

P

N04BC04 REQUIP 21X1mg film.obl.tablete 21x
023159
ropinirol

P

N04BC04 REQUIP 21X2mg film.obl.tablete 21x
023035
ropinirol

P

N04BC04 REQUIP 21X5mg film.obl.tablete 21x
023086
ropinirol

P

N06BA04 RITALIN tablete 30x10mg
031925
metilfenidat

P*

Omejitev predpisovanja na pedopsihiatre ter
nevrologe in izdajanja na lekarne, ki jih je za
predpisovanje in izdajanje pooblastilo
Ministrstvo za zdravje RS.
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L03AB04 ROFERON-A 18 mio I.E./0,6 ml
020052
vložek 1x
interferon alfa-2a

P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
na OE Zavoda na osnovi predhodnega
priporočila treh specialistov bolnišnice ali
klinike.

L03AB04 ROFERON-A injekc.brizga
007838
1x3.000.000 ie/0,5ml
interferon alfa-2a

P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
na OE Zavoda na osnovi predhodnega
priporočila treh specialistov bolnišnice ali
klinike.

L03AB04 ROFERON-A injekc.brizga
008400
1x4.500.000 ie/0,5ml
interferon alfa-2a

P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
na OE Zavoda na osnovi predhodnega
priporočila treh specialistov bolnišnice ali
klinike.

L03AB04 ROFERON-A injekc.brizga
003166
1x6.000.000 ie/ 0,5ml
interferon alfa-2a

P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
na OE Zavoda na osnovi predhodnega
priporočila treh specialistov bolnišnice ali
klinike.

L03AB04 ROFERON-A injekc.brizga
007935
1x9.000.000 ie/0,5ml
interferon alfa-2a

P*

Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen
na OE Zavoda na osnovi predhodnega
priporočila treh specialistov bolnišnice ali
klinike.

R03DC03 SINGULAIR 5mg žvečljive tablete
003263
28x
montelukast

P*

Samo na osnovi izvida pulmologa s
priporočilom za predpis zdravila.

R03DC03 SINGULAIR 10mg film.obl.tablete
003239
28x
montelukast

P*

Samo na osnovi izvida pulmologa s
priporočilom za predpis zdravila.

C10AA01 SINVACOR 10mg film.obl.tablete
023825
30x
simvastatin

V*

Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih
bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega
holesterola (> 5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0
mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih
zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v
10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola >
5,0 mmol/l in LDL holesterola > 3,0 mmol/l.

C10AA01 SINVACOR 20mg film.obl.tablete
012890
28x
simvastatin

V*

Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih
bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega
holesterola (> 5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0
mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih
zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v
10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola >
5,0 mmol/l in LDL holesterola > 3,0 mmol/l.

C10AA01 SINVACOR 20mg film.obl.tablete
012866
98x
simvastatin

V*

Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih
bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega
holesterola (> 5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0
mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih
zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v
10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola >
5,0 mmol/l in LDL holesterola > 3,0 mmol/l.

C10AA01 SINVACOR 40mg film.obl.tablete
012831
98x
simvastatin

V*

Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih
bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega
holesterola (> 5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0
mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih
zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v
10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola >
5,0 mmol/l in LDL holesterola > 3,0 mmol/l.
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R03BB04 SPIRIVA 18 mcg prašek za
023876
inhaliranje, trde kapsule 30x +
vdihovalnik
tiotropijev bromid

P

J02AC02 SPORANOX 10 mg/ml peroralne
012653
raztopine 150ml
itrakonazol

P

A10BX03 STARLIX 120 mg film.obl.tableta
080004
84x120mg
nateglinid

V*

Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v
kombinaciji z metforminom; samo na osnovi
izvida diabetologa s priporočilom za predpis
zdravila.

A10BX03 STARLIX 60 mg film.obl.tableta
080020
84x60mg
nateglinid

V*

Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v
kombinaciji z metforminom; samo na osnovi
izvida diabetologa s priporočilom za
zdravljenje.

R03AK07 SYMBICORT TURBUHALER
012467
80/4,5µg prašek za inhaliranje 60
odmerkov
formoterol/budezonid

P

R03AK07 SYMBICORT TURBUHALER
012459
160/4,5µg prašek za inhaliranje 60
odmerkov
formoterol/budezonid

P

N02AX02 TADOL peroralne kapljice, raztopina
013188
100mg/1ml (96ml)
tramadol

P

R06AX26 TELFAST 120 film.obl.tablete
087327
30x120mg
feksofenadin

V*

Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično
urtikarijo in perzistentnim alergičnim rinitisom.

R06AX26 TELFAST 180 film.obl.tablete
087335
30x180mg
feksofenadin

V*

Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično
urtikarijo in perzistentnim alergičnim rinitisom.

N03AX11 TOPAMAX 15mg kapsule 60x
078336
topiramat

P

N03AX11 TOPAMAX 25mg kapsule 60x
013536
topiramat

P

C04AD03 TRENTAL 400 obl.tableta 20x400mg
086460
pentoksifilin

V*

C09BA05 TRITAZIDE 2,5mg/12,5mg tablete
012483
28x
ramipril/hidroklorotiazid

V

C09BA05 TRITAZIDE 5mg/25mg tablete 28x
012491
ramipril/hidroklorotiazid

V

A02BC01 ULZOL kapsule (v steklenički)
013099
14x20mg
omeprazol

P

Za zdravljenje motnje arterijskega obtoka udov
z na napor vezano ishemično bolečino (stadij
II); samo na osnovi izvida internista ali žilnega
kirurga s priporočilom za predpis zdravila.
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A02BC01 ULZOL kapsule (v pretisnem omotu)
013080
14x20mg
omeprazol

P

G01AD01 VAGISAN vaginalne globule 7x
076031
mlečna kislina

P

C10AA01 VASILIP filmsko obložene tablete
013420
10mg 84x
simvastatin

P*

Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih
bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega
holesterola (> 5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0
mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih
zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v
10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola >
5,0 mmol/l in LDL holesterola > 3,0 mmol/l.

C10AA01 VASILIP filmsko obložene tablete
013439
20mg 84x
simvastatin

P*

Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih
bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega
holesterola (> 5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0
mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih
zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v
10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola >
5,0 mmol/l in LDL holesterola > 3,0 mmol/l.

C10AA01 VASILIP filmsko obložene tablete
013447
40mg 84x
simvastatin

P*

Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih
bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega
holesterola (> 5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0
mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih
zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v
10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola >
5,0 mmol/l in LDL holesterola > 3,0 mmol/l.

J05AF02 VIDEX EC 250mg kapsule 30x
028428
didanozin

P

J05AF02 VIDEX EC 400mg kapsule 30x
028436
didanozin

P

M01AH02 VIOXX 25 mg tableta 28x25mg
005754
rofekoksib

V*

D08A
600296

P

VODIKOV PEROKSID 3% dermalna
raztopina 110g
vodikov peroksid

Za bolnike z revmatoidnim artritisom, ki nimajo
antiagregacijske terapije; samo na osnovi
izvida revmatologa s priporočilom za predpis
zdravila.

N06DA02 YASNAL 10 mg film.obl.tableta
080101
28x10mg
donepezil

V*

Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s
priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v
Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.

N06DA02 YASNAL 5 mg film.obl.tableta
080225
28x5mg
donepezil

V*

Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s
priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v
Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.
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5739. Uradna razlaga 2. člena pravilnika o stopnjah
običajnega odpisa blaga – kalo, razsip,
razbitje, okvara

Na podlagi 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00, 30/01 in 67/02),
3. točke 15. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02), 31. člena
statuta Gospodarske zbornice Slovenije in 6. člena pravil
GZS – Združenja za trgovino, je na seji dne 4. 12. 2002
Upravni odbor GZS – Združenja za trgovino sprejel

URADNO RAZLAGO
2. Č L E N A P R A V I L N I K A
o stopnjah običajnega odpisa blaga – kalo,
razsip, razbitje, okvara
V pravilniku o stopnjah običajnega odpisa blaga – kalo,
razsip, razbitje, okvara (Uradni list RS, št. 53/99, 101/99,
113/00 in 78/01) se v 2. členu uradna razlaga glasi:
Pravilnik velja za vse tiste pravne in fizične osebe, ki
opravljajo trgovinsko dejavnost na pridobiten način in so
registrirane za to dejavnost po šifrah standardne klasifikacije
dejavnosti (Področje G: 50 – 50.1, 50.3, 50.4, 50.5; 51 –
51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7; 52 – 52.1,
52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6). To pomeni, da lahko trgovski poslovni subjekti, ki so registrirani in opravljajo trgovino
na debelo in trgovino na drobno, uporabljajo maksimalne
stopnje odpisov blaga, ki veljajo za trgovino na debelo, in
sicer v tistem delu dejavnosti, ki se nanaša na skladiščenje,
prevoz in prodajo blago pri opravljanju dejavnosti trgovine na
debelo, vključujoč notranje premike blaga iz skladišč v maloprodajne enote, ter maksimalne stopnje odpisov blaga, ki
veljajo za trgovino na drobno, in sicer v tistem delu dejavnosti, ki se nanaša na skladiščenje, prevoz in prodajo blago pri
opravljanju dejavnosti trgovine na drobno.
Ljubljana, dne 4. decembra 2002.
Stanislav Brodnjak, univ. dipl.
prav. l. r.
Predsednik
Združenja za trgovino
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OBČINE

ČRNA NA KOROŠKEM
5740.

5742. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o

Sklep o imenovanju podžupanov Občine Črna
na Koroškem

Na podlagi 33.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 2. redni seji dne 18. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju podžupanov Občine Črna na
Koroškem
1. člen
Za podžupane Občine Črna na Koroškem se imenujeta:
1. Marijan Lačen, Lampreče 4, 2393 Črna na Koroškem,
2. Rajko Lesjak, Rudarjevo 1, 2393 Črna na Koroškem.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 031-02-1/02
Črna na Koroškem, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l. r.

5741.

ČRNOMELJ

Sklep o uradnem elektronskem poštnem
naslovu Občine Črna na Koroškem

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01) je župan Občine Črna na Koroškem
sprejel

SKLEP
o uradnem elektronskem poštnem naslovu
Občine Črna na Koroškem
1. člen
Uradni elektronski poštni naslov Občine Črna na Koroškem se glasi: obcina@crna.si.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 082-01-01/02
Črna na Koroškem, dne 18. decembra 2002.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l. r.

nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Črnomelj

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 87/99, 13/01 in 65/02), je Občinski svet
občine Črnomelj na 2. redni seji dne 23. decembra 2002
sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj
1. člen
Sprememba in dopolnitev odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št.
27/96) se nanaša na 5. člen, ki v tabeli določa vrednost
točke za posamezne namenbnosti površin in območja občine in na 10. člen, ki predpisuje postopke za vzpostavitev
evidence, če zavezanec ne prijavi površin.
2. člen
Tabela v 5. členu odloka se v spremeni tako, da je
njena vsebina naslednja:
vrsta površin
A
dejavnost
stanovanja
obm očje
(št. točk)

I.
II.
III.
IV.
V.

400
600
500
400
300

B
1
(št. točk)

4000
3500
3000
2000
1500

2
(št. točk)

2000
1750
1500
1000
750

3
(št. točk)

4
(št. točk)

1000
875
750
500
300

500
400
300
200
200

C
na prostem
(št. točk)

D
nezazidano
(št. točk)

400
350
300
200
150

200
150
100
50
50

3. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni in dopolni tako,
da se glasi:
»Kolikor zavezanec ne prijavi podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena v predpisanem roku ali roku, ki ga v pozivu
določi služba, pristojna za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, se mu za stanovanjske oziroma bivalne prostore določi
površina 200 m2, v ostalih primerih pa uporabi podatke iz
uradnih evidenc ali pa podatke o površinah po lastni presoji
določi služba za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.«
4. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-2/2002
Črnomelj, dne 23. decembra 2002.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.
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DOBJE
5743.

Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje za
leto 2003

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 17.
člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99, 102/
01) izdaja župan Občine Dobje

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Dobje za leto
2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto 2003 se
financiranje nalog in drugih s predpisi določenih namenov
začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Dobje za
leto 2002 in za iste programe kot v letu 2002.

Uradni list Republike Slovenije
ranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98),
29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99 in 79/01) ter 17. in 98. člena statuta Občine
Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski
svet občine Dolenjske Toplice na 2. seji dne 23. 12. 2002
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za
leto 2002 (Uradni list RS, št. 36/02) se 2. člen spremeni in
glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

70

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.
71
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta
2002.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja
od 1. 1. 2003 do sprejetja proračuna Občine Dobje za
leto 2003 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3.
2003.

72

73
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003.

74

Št. 403-04/02-01
Dobje, dne 20. decembra 2002.
40
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.
41

DOLENJSKE TOPLICE
5744. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2002

42
Na podlagi 29. in 57. 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 in odločitve ustavnega
sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena zakona o financi-

43

Proračun leta 2002
v SIT

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
405,575.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
235,311.000
DAVČNI PRIHODKI
197,541.000
700 Davki na dohodek na dobiček
166,160.297
703 Davki na premoženje
8,771.598
704 Domači davki na blago in storitve
22,609.105
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
37,770.000
710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja 11.160.000
711 Takse in pristojbine
–
712 Denarne kazni
–
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
16,330.000
714 Drugi nedavčni prihodki
10,280.000
KAPITALSKI PRIHODKI
6,000.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
premoženja
6,000.000
PREJETE DONACIJE
732.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
732.000
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
163,532.000
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
163,532.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
458,575.000
TEKOČI ODHODKI
113,540.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
19,125.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
3,600.000
402 Izdatki za blago in storitve
90,405.000
403 Plačila domačih obresti
–
409 Rezerve
410.000
TEKOČI TRANSFERI
122,447.000
410 Subvencije
13,450.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
19,788.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
20,007.000
413 Drugi tekoči domači transferi
69,202.000
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
218,838.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
218,838.000
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1,750.000
430 Investicijski transferi
1,750.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

Uradni list Republike Slovenije
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
–
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
2,000.000
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
2,000.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
–
500 Domače zadolževanje
–
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
–
550 Odplačila domačega dolga
–
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–53,000.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
–53,000.000
XI. SREDSTVA NA RAČUNIH+53.000.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) =III.
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-02/1320/02-03
Dolenjske Toplice, dne 23. decembra 2002.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

5745. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine
Dolenjske Toplice

Na podlagi 9. člena zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 35/01), 5. člena pravilnika o načinu vodenja in postopku
za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS, št. 58/01) in 17. člena statuta Občine Dolenjske
Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine
Dolenjske Toplice na 2. redni seji dne 23. 12. 2002 sprejel

Št.

117 / 28. 12. 2002 / Stran 16115

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine
Dolenjske Toplice
1. člen
V odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: odlok) se v 1. členu
doda besedilo kot sledi »in določa njegovo urejanje, financiranje in programsko zasnovo.«
2. člen
V 3. členu odloka se doda besedilo »Sedež izdajatelja
glasila je Zdraviliški trg 8, Dolenjske Toplice. Naslov uredništva glasila je Občina Dolenjske Toplice, Uredništvo glasila, Zdraviliški trg 8, Dolenjske Toplice.«
3. člen
V 5. členu se doda besedilo »brezplačno«, tako da se
drugi stavek 5. člena glasi: Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini brezplačno.
4. člen
Besedilo členov št. 6 – 8 se črta, tako da se doda nova
vsebina členov kot sledi:
»6. člen
Glasilo objavlja programske vsebine in informacije o:
– delu organov občine in njihovih delovnih teles;
– delu javnih zavodov, javnih podjetij, društev in drugih
organizacij;
– vseh področjih življenja in dela v občini;
– problematiki posameznih področij;
– prireditvah in javnih dogodkih v občini;
– predlogih, pobudah, stališčih in mnenjih občanov in
predstavnikov pravnih oseb;
– širše zanimivih in aktualnih dogodkih.
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti, svobodnem pretoku informacij, odprtosti za različna mnenja,
avtonomnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin, v skladu s programskimi zasnovami in kodeksi ter na
osebni odgovornosti avtorjev prispevkov za posledice njihovega dela.
Odgovorni urednik ima pravico zavrniti objavo posamezne programske vsebine, če je v nasprotju s prejšnjim
odstavkom tega člena oziroma z zakonom o medijih. Odgovorni urednik mora o zavrnitvi in o vzrokih zanjo obvestiti
avtorja.
7. člen
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in največ štirje člani uredništva.
Odgovornega urednika in člane imenuje Občinski svet
občine Dolenjske Toplice na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Mandatna doba odgovornega urednika in uredništva je enaka mandatni dobi komisije, ki je opravila imenovanje.
Odgovorni urednik je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje
iz zakona o medijih.
Odgovorni urednik in člani uredništva so lahko razrešeni pred potekom mandata po postopku, kot so bili imenovani. Razlog za razrešitev je lahko kršitev določil tega odloka
oziroma zakona o medijih.
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8. člen
Člani uredniškega odbora so v okviru programske zasnove neodvisni in samostojni.
Odločitev o objavi posameznih vsebin ter informacij
sprejme odgovorni urednik.
Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove in za vsako objavljeno informacijo, v skladu z zakonom o medijih.
Odgovorni urednik je pristojen za:
– uresničevanje programske zasnove;
– spoštovanje določb zakona o medijih in podzakonskih aktov;
– zagotavljanje rednega izhajanja glasila;
– koordinacijo dela od priprave do izida posamezne
številke glasila;
– izvajanje drugih nalog v zvezi z izdajo glasila.«
5. člen
V 9. členu se doda nov drugi odstavek: »Članki rednih
in občasnih dopisnikov niso honorirani.«
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5746. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Dolenjske Toplice v letu 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
39/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99, 70/00 in 51/02), 32. in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 31. člena statuta
Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je
župan Občine Dolenjske Toplice sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb
Občine Dolenjske Toplice v letu 2003
1
Do sprejetja proračuna Občine Dolenjske Toplice za
leto 2003, vendar najdlje do 31. 3. 2003, se financiranje
funkcij Občine Dolenjske Toplice ter njenih nalog začasno
nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2002 in za iste programe kot v letu 2002.

6. člen
Za 11. členom se dodajo novi 12., 13. in 14. člen,
dosedanji 12. člen pa se spremeni v 15. člen. Navedeno
besedilo členov št. 12 – 14 se glasi kot sledi:

2
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.

»12. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge
vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem
pospeševala pravni promet proizvodov, storitev, nepremičnin ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje ali si v
javnosti ustvarjala ugled ali dobro ime. Oglasi se objavljajo
za plačilo. Cene oglasov določi župan.
Za oglase se ne štejejo:
– kakršnakoli obvestila izdajatelja;
– objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih in
športnih prireditev in dobrodelnih akcij;
– navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturnih in
športnih prireditev ter dobrodelnih akcij.

3
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun za leto 2002.

13. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila;
– ime in priimek odgovornega urednika;
– ime tiskarne ter datum natisa ali ponatisa ter število
izvodov.
Obvezen izvod vsake izdaje se pošlje Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.
14. člen
Glasilo se vpiše v razvid medijev.«
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 082-01/1266/02-01
Dolenjske Toplice, dne 23. decembra 2002.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

4
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.
5
S tem sklepom se seznami Občinski svet in Nadzorni
odbor Občine Dolenjske Toplice.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 405-02/1264/01-01
Dolenjske Toplice, dne 13. decembra 2002.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

GORENJA VAS – POLJANE
5747.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja
vas – Poljane za leto 2003

Na podlagi določb zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 13. člena odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 60/98, 102/01,
55/02) in 16. člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št.
80/01) je Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 2.
seji dne 19. 12. 2002 sprejel
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SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas –
Poljane za leto 2003
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Gorenja vas – Poljane za
leto 2002 znaša 0,8592 SIT.

Št.
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pana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za
financiranje funkcij občine.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 40405-01/2002-1
Gornja Radgona, dne 20. decembra 2002.
Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš l. r.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.
Št. 0200-389-10/02
Gorenja vas, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.

GORNJA RADGONA
5748.

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja
Radgona v letu 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/
95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 12/99,
59/99, 70/00, 100/00, 124/00, 79/01 in 30/02) in
109. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS,
št. 44/99) je župan Občine Gornja Radgona dne 20. 12.
2002 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona
v letu 2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Gornja Radgona za leto
2003 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno
financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto
2002 in za iste programe kot v letu 2002.

HAJDINA
5749.

Sklep o začasnem financiranju iz proračuna
Občine Hajdina v letu 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 63/99), zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), drugega
odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št.
109/99, 12/01, 90/02) je župan Občine Hajdina dne
6. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju iz proračuna
Občine Hajdina v letu 2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Hajdina za leto 2003,
se upravičenci do proračunskih sredstev financirajo po začasnem financiranju.
2. člen
Začasno financiranje se izvaja na podlagi proračuna za
preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu. V
obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva
do višine sorazmerno s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bila vključena v proračun za leto
2002.

3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja, bodo sestavni del proračuna občine za leto 2003.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.

4. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v
letu 2003 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor.

4. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od
1. 1. 2003 do sprejetja proračuna Občine Gornja Radgona za
leto 2003 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2003.
Če proračun ni sprejet v tem roku, se začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog žu-

5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko
traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.
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6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.
Št. 403-04/02
Hajdina, dne 6. decembra 2002.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

5750.

Program priprave zazidalnega načrta za
ureditveno območje P10-S8/I Hajdina

Na podlagi 34. člena zakona o 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, 9/01) in 16. in 110. člena statuta Občine Hajdina
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99, Uradni list RS,
št. 109/99, 12/01) je Občinski svet občine Hajdina na 2.
redni seji dne 23. 12. 2002 sprejel

PROGRAM
priprave zazidalnega načrta za ureditveno
območje P10-S8/I Hajdina
1. člen
(uvodna določba)
S tem programom se, na podlagi opredelitve v družbenem planu Občine Hajdina, določi priprava zazidalnega
načrta za ureditveno območje P10-S8/I Hajdina, ki je namenjeno kompleksni upravno poslovno stanovanjski pozidavi. Območje bo s svojo upravno poslovno stanovanjsko
vlogo dopolnjevalo že obstoječe vaško središče v neposredni bližini (cerkev, trgovina). Zaradi sožitja stanovanjskega programa v neposredni soseščini in predvidenih
poslovnih dejavnosti na območju, je njihova opredelitev
oziroma izbor dovoljevan le pod pogojem, da so poslovne
dejavnosti prilagojene značaju poselitve v naselju. Te dejavnosti pa praviloma niso dokončno opredeljene, niti jih ni
zaželeno vnaprej pretirano omejevati; usklajevane bodo z
izraženimi potrebami in zahtevami investitorja(-jev) pri izdelavi zazidalnega načrta.
2. člen
(zakonske osnove)
Zazidalni načrt mora biti pripravljen skladno z določili
zakona o 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, 9/01) ter
po navodilih o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85).
3. člen
(vsebina programa priprave)
S tem programom se določijo:
– nosilec strokovnih aktivnosti pri pripravi zazidalnega
načrta,
– območje zazidalnega načrta,
– strokovna gradiva, ki jih je potrebno pripraviti,
– potek priprave in sprejemanja zazidalnega načrta,
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– roki priprave in sprejemanja zazidalnega načrta,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi zazidalnega
načrta,
– obveznosti v zvezi s financiranjem zazidalnega
načrta.
4. člen
(nosilec strokovnih aktivnosti)
Nosilca strokovnih aktivnosti pri pripravi zazidalnega
načrta sta Občina Hajdina in skupna občinska uprava.
5. člen
(območje zazidalnega načrta)
Zazidalni načrt se pripravi za območje z oznako
P10-S8/I Hajdina, s površino 1,22 ha. Meje območja so
določene v programskih zasnovah, ki so sestavni del planskega dokumenta.
6. člen
(strokovna gradiva)
Strokovna gradiva, ki jih je potrebno predhodno pripraviti za izdelavo zazidalnega načrta:
– idejne rešitve arhitekturnega oblikovanja načrtovanih
objektov in naprav ter idejne rešitve prostorsko-urbanistične
zasnove območja;
– mnenje Službe mestnega arhitekta k predlagani idejni oblikovni podobi objektov in njihovi urbanistični postavitvi;
– strokovne podlage, ki bodo izhajale iz pogojev pristojnih pogojevalcev oziroma soglasjedajalcev.
7. člen
(potek priprave in sprejemanja zazidalnega načrta)
Potek priprave in sprejemanja zazidalnega načrta:
– pridobitev zahtev, smernic in pogojev soglasjedajalcev in dajalcev mnenj (dajalci soglasij in mnenj so navedeni
v 3. točki 8. člena tega programa priprave);
– izdelava idejnih rešitev;
– izdelava osnutka zazidalnega načrta;
– župan sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta;
– javna razgrnitev osnutka zazidalnega načrta traja najmanj en mesec in se izvede na sedežu Občine Hajdina;
– javna obravnava osnutka zazidalnega načrta se izvede v času javne razgrnitve;
– izdelovalec osnutka zazidalnega načrta pripravi strokovna stališča do pripomb in predlogov, podanih v času
javne razgrnitve;
– po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Hajdina obravnava pripombe in predloge, podane v času javne
razgrnitve osnutka zazidalnega načrta, ter zavzame do njih
svoja stališča;
– na podlagi teh sprejetih stališč Občinskega sveta
občine Hajdina do pripomb in predlogov se pripravi dopolnjeni osnutek zazidalnega načrta;
– dopolnjeni osnutek zazidalnega načrta se posreduje
v soglasje oziroma v pridobitev mnenja soglasjedajalcem in
dajalcem mnenj, navedenim v 3. točki 8. člena tega programa priprave;
– dopolnjeni osnutek zazidalnega načrta, skupaj s soglasji in mnenji, posreduje župan v sprejem Občinskemu
svetu občine Hajdina;
– Občinski svet občine Hajdina obravnava in sprejme
zazidalni načrt z odlokom.
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8. člen
(roki)
Roki priprave in sprejemanja zazidalnega načrta:
– aktivnosti priprave osnutka zazidalnega načrta se pričnejo po sprejemu tega programa priprave;
– osnutek zazidalnega načrta se javno razgrne za en
mesec;
– rok za pripravo predloga stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve, je 15 dni po končani javni razgrnitvi;
– rok za izdelavo dopolnjenega osnutka zazidalnega
načrta, na osnovi sprejetih stališč občinskega sveta do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve, je
10 dni po prejemu stališč;
– pridobivanje soglasij in mnenj;
– sprejem zazidalnega načrta na Občinskem svetu občine Hajdina (po pridobitvi soglasij in mnenj).
9. člen
(subjekti)
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi zazidalnega načrta:
1. skupna občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj;
2. Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 45, 2251 Ptuj;
3. soglasjedajalci in dajalci mnenj:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Ptuj, Prešernova ulica 29, Ptuj,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ptuj, Slomškova ulica 10, Ptuj,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,
– Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor,
Krekova 17, Maribor,
– Elektro Maribor, Poslovna enota Ptuj, Ormoška cesta 26/a, Ptuj,
– Telekom Slovenije, Poslovna enota Maribor, Titova
cesta 38, Maribor,
– Komunalno podjetje Ptuj, Žnidaričevo nabrežje 3,
Ptuj,
– Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 45, Ptuj,
– ostali organi in organizacije, če se v postopku ugotovi, da so njihova soglasja ali mnenja potrebna;
4. izdelovalec idejnih rešitev arhitekturnega oblikovanja ter prostorsko-urbanistične zasnove območja;
5. izdelovalec zazidalnega načrta.
10. člen
(nosilec strokovnih aktivnosti)
Nosilca strokovnih aktivnosti pri pripravi zazidalnega
načrta sta Občina Hajdina in skupna občinska uprava.
11. člen
(financiranje)
Stroške izdelave ter soglasij zazidalnega načrta krije
naročnik.
12. člen
(končna določba)
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 350-05-7/01
Hajdina, dne 23. decembra 2002.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

Št.
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5751.

Sklep o uradnem elektronskem naslovu
Občinske uprave občine Hodoš

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01) in določili pravilnika o ravnanju z
dokumentarnim gradivom v Občinski upravi občine Hodoš
ter 33. člena statuta občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99
in 31/01) je župan dne 19. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o uradnem elektronskem naslovu Občinske
uprave občine Hodoš
1. člen
Občinska uprava občine Hodoš uradno posluje z elektronskim poštnim naslovom, katerega naslov je: obcina-hodos-kozseg@siol.net.
Sporočila, prejeta na zgoraj nevedeni naslov, redno
pregleduje in sprejema glavna pisarna Občinske uprave občine Hodoš.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 595/02
Hodoš, dne 20. decembra 2002.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

5752.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Hodoš za leto 2003

Na podlagi 57. 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), odločbo US (Uradni list
RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 36/96, 44/96
in 59/99) in 32. ter 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter
106. člena statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, 47/99 in
31/01) je župan Občine Hodoš dne 9. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe v Občini
Hodoš za leto 2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Hodoš za leto 2003 se
financiranje nalog in drugih, s predpisih določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Hodoš
za leto 2002 in za iste programe kot v letu 2002.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje
31. december preteklega leta.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerno s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
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3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu
za leto 2002.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko
traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.
Št. 578/02
Hodoš, dne 9. decembra 2002.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.
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PROGRAM PRIPRAVE
ureditvenega načrta Zdravilni gaj Tunjice
I. PREDMET IN CILJI SPREJEMA UREDITVENEGA
NAČRTA ZDRAVILNI GAJ TUNJICE
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je
potrebno opraviti v prostopku priprave in sprejemanja ureditvenega načrta Zdravilni gaj Tunjice. Določijo se cilji in izhodišča, vsebina in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, organizacija priprave, sodelujoči organi, organizacije in strokovne službe, vsebina in obseg ureditvenega
načrta, roki in objava. Cilj priprave in sprejema je določitev
meril in pogojev ter ukrepov v zvezi z organizacijo dejavnosti
ter s tem omogočiti kvalitetne pogoje za realizacijo odločitev
sprejetih v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
planskih aktov občine.
II. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO UREDITVENEGA NAČRTA

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hodoš

2. člen
Izhodišča za pripravo ureditvenega načrta Zdravilni gaj
Tunjice so spremembe in dopolnitve prostroskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986 –
2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik
za obdobje 1986 – 1990 – dopolnitev 2002, ki jih je
sprejel Občinski svet občine Kamnik na svoji 31. seji dne
9. 10. 2002 (Uradni list RS, št. 90/02). Sprejete spremembe in dopolnitve se nanašajo pretežno na spremembe namembnosti kmetijskih in gozdnih zemljišč v površine za poselitev, na spremembo agrarnih prostorsko ureditvenih operacij ter na spremembo Urbanistične zasnove mesta Kamnik. Med drugim določajo tudi območje zdraviliške in
turistične dejavnosti Zdravilni gaj v Tunjicah in zanj predpisujejo izdelavo ureditvenega načrta.

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hodoš za leto 2003 znaša 0,20 SIT.

III. VSEBINA IN OBSEG STROKOVNIH PODLAG
IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV

5753.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hodoš

Na podlagi 21. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš (Uradni list
RS, št. 23/01) in 16. člena statuta Občine Hodoš (Uradni
list RS, št. 47/99 in 31/01) je Občinski svet občine Hodoš
na 2. redni seji dne 19. 12. 2002 sprejel

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 591/02
Hodoš, dne 20. decembra 2002.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

3. člen
Ureditveni načrt se izdela na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv in sicer:
– povzetkov in usmeritev planskih aktov Občine Kamnik,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– temeljnega geodetskega elaborata obravnavanega
območja, izdelanega v digitalni obliki.
Kolikor se tekom postopka priprave ureditvenega načrta ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage se te pripravijo ob pripravi dokumenta.

KAMNIK
5754. Program priprave ureditvenega načrta

IV. ORGANIZACIJA PRIPRAVE UREDITVENEGA NAČRTA

Zdravilni gaj Tunjice

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) je župan Občine
Kamnik dne 2. decembra 2002 sprejel

4. člen
Za organizacijo priprave ureditvenega načrta Zdravilni
gaj Tunjice se kot nosilec določi oddelek za okolje in prostor
Občine Kamnik. Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi
planskih usmeritev, strokovnih podlag in pogojev pristojnih
organov, organizacij in strokovnih služb ter glede na dejanske možnosti in potrebe. Izvajalec je izbran na podlagi zbira-

Uradni list Republike Slovenije
nja ponudb. Sredstva za izdelavo ureditvenega načrta se
zagotovijo s strani naročnika VD d.o.o. iz Kamnika.
V. SODELUJOČI ORGANI, ORGANIZACIJE IN
STROKOVNE SLUŽBE
5. člen
Organi, organizacije in strokovne službe, ki oblikujejo
pogoje in izdajo soglasja na dopolnjeni osnutek ureditvenega načrta so:
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska
58, 1516 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 10,
1000 Ljubljana,
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11,
1240 Kamnik,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Ljubljana, Izpostava Kamnik, Glavni trg 24,1240 Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Ljubljana, Izpostava Kamnik, Maistrova ul. 18, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, 1000
Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
Tomšičeva 9, 4000 Kranj,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se ti
pridobijo v postopku.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo
pogoje pred začetkom priprave osnutka; pripravljalec jih
mora smisleno upoštevati pri njegovi pripravi.
Soglasjedajalci morajo v 30 dneh po prejemu vloge in
programa priprave posredovati svoje pogoje, sicer se šteje,
da pogojev nimajo in zato njihovo soglasje in sodelovanje ni
potrebno.
Na izdelane dopolnjene osnutke pa morajo v 30 dneh
po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer
se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec ureditvenega načrta upošteval postavljene pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.

VI. VSEBINA IN OBSEG UREDITVENEGA NAČRTA
6. člen
Ureditveni načrt se pripravi v skladu z 27., 28., 29.,
31. in 40. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) ter skladno z
navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Vsebinsko se ureditveni načrt nanaša na oblikovanje
zasnove turističnih in zdraviliških zmogljivosti v območju Vinskega vrha. Ureditveni načrt bo tako določal usmeritve za
ureditev odprtih površin namenjenih sprostitvi in oblikovanje
objekov za oddih (večnamenski objekti za turizem in rekreacijo, bivalni oziroma prenočitveni objekti, vodni programi,
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itd.), opredeljena bo podrobna namenska raba površin ter
funkcionalne rešitve območja, objekov in naprav ter ustrezne rešitve infrastrukturnega opremljanja območja.
Vsebuje tekstualni del – odlok in grafični del prikazan
na digitalnih geodetskih načrtih v merilu 1:500 oziroma
1:1000.
VII. DOLOČITEV ROKOV
7. člen
S tem programom priprave se določajo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja ureditvenega načrta:
– pridobivanje pogojev pristojnih organov, organizacij
in skupnosti v decembru 2002 in januarju 2003,
– izdelava geodetskega posnetka območja do februarja 2003,
– izdelava osnutka predloga za javno razgrnitev do aprila
2003,
– javna razgrnitev in javna obravnava v maju 2003,
– priprava stališč do pripomb in predlogov v juniju
2003,
– obravnava in sprejem stališč na pristojnih organih v
juniju oziroma juliju 2003,
– pridobivanje soglasij v avgustu in septembru 2003 in
– priprava in sprejem končnega elaborata in objava v
Uradnem listu RS v oktobru 2003.
VIII. DOLOČITEV OBJAVE
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-10/02
Kamnik, dne 2. decembra 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

5755. Program priprave prostorskih ureditvenih
pogojev Občine Kamnik

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84,37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) je župan Občine
Kamnik dne 29. novembra 2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
prostorskih ureditvenih pogojev Občine Kamnik
I. PREDMET IN CILJI SPREJEMA PROSTORSKIH
UREDITVENIH POGOJEV
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je
potrebno opraviti v prostopku priprave sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev Občine Kamnik. Urejajo območje
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celotne občine, z izjemo območij, za katere so že izdelani
prostorsko izvedbeni načrti, oziroma je v prvi etapi predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov. V vsebinskem
smislu predstavljajo spremembe in dopolnitve obstoječih
prostorskih ureditvenih pogojev. Cilj priprave in sprejema je
določitev meril in pogojev ter ukrepov v zvezi z organizacijo
novooblikovanih dejavnosti oziroma poselitve ter s tem omogočiti kvalitetne pogoje za realizacijo odločitev sprejetih v
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih
aktov občine.

II. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROSTORSKIH
UREDITVENIH POGOJEV OBČINE KAMNIK
2. člen
Izhodišča za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev
Občine Kamnik so spremembe in dopolnitve prostroskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje
1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine
Kamnik za obdobje 1986-1990 – dopolnitev 2002, ki jih
je sprejel Občinski svet občine Kamnik na svoji 31. seji
dne 9. 10. 2002 (Uradni list RS, št. 90/02). Sprejete
spremembe in dopolnitve se nanašajo pretežno na spremembe namembnosti kmetijskih in gozdnih zemljišč v površine za poselitev, na spremembo agrarnih prostorsko
ureditvenih operacij ter na spremembo Urbanistične zasnove mesta Kamnik.
Z njimi je Občina Kamnik opredelila vrsto novih površin
namenjenih ureditvenim območjem naselij ter oblikovala vrsto spremenjenih namenskih rab. Skladno spremenjenim
planskim izhodiščem in potrebi po vsebinski posodobitvi
veljavnih prostorskih ureditvenih pogojev je opredeljena sprememba in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev, ki se
hkrati preimenujejo v prostorske ureditvene pogoje Občine
Kamnik.

III. VSEBINA IN OBSEG STROKOVNIH PODLAG
IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji se izdelajo na podlagi predohodno izdelanih strokovnih podlag in drugih strokovnih
gradiv in sicer:
– povzetkov in usmeritev planskih aktov Občine Kamnik,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– digitalnih katastrskih načrtov, ki so podlaga krovnim
prostorskim aktom občine.
Kolikor se tekom postopka priprave prostorskih ureditvenih pogojev ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati
dodatne strokovne podlage se te pripravijo ob pripravi prostorskih ureditvenih pogojev.

IV. ORGANIZACIJA PRIPRAVE PROSTORSKIH
UREDITVENIH POGOJEV
4. člen
Za organizacijo priprave prostorskih ureditvenih pogojev se kot nosilec določi oddelek za okolje in prostor Občine
Kamnik. Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi planskih
usmeritev, strokovnih podlag in pogojev pristojnih organov,
organizacij in strokovnih služb ter glede na dejanske možno-
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sti in potrebe. Izvajalec se izbere na podlagi določil zakona
o javnih naročilih. Sredstva za izdelavo prostorskih ureditvenih pogojev se zagotovijo iz naslova proračunske postavke
izdelave PIA.
V. SODELUJOČI ORGANI, ORGANIZACIJE
IN STROKOVNE SLUŽBE
5. člen
Organi, organizacije in strokovne službe, ki oblikujejo
pogoje in izdajo soglasja na dopolnjeni osnutek prostorskih
ureditvenih pogojev Občine Kamnik so:
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska
58, 1516 Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1000
Ljubljana,
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11,
1240 Kamnik,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Ljubljana, Izpostava Kamnik, Glavni trg 24,1240 Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Ljubljana, izpostava Kamnik, Maistrova ul. 18, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za promet, Uprava RS za zračno plovbo,
Kotnikova 19 A, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Izpostava Ljubljana, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
Tomšičeva 9, 4000 Kranj,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana,
– ELES, Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
1000 Ljubljana,
– Geoplin d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, 1000
Ljubljana,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Nevlje 18, 1240 Kamnik,
– Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska ul. 11, 1000
Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se ti
pridobijo v postopku.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo
pogoje pred začetkom priprave osnutka; pripravljalec jih
mora smisleno upoštevati pri njegovi pripravi.
Soglasjedajalci morajo v 30 dneh po prejemu vloge in
programa priprave posredovati svoje pogoje, sicer se šteje,
da pogojev nimajo in zato njihovo soglasje in sodelovanje ni
potrebno.
Na izdelane dopolnjene osnutke pa morajo v 30 dneh
po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer
se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec
prostorskih ureditvenih pogojev upošteval postavljene pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
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VI. VSEBINA IN OBSEG PROSTORSKIH UREDITVENIH
POGOJEV
6. člen
Prostorski ureditveni pogoji se pripravijo v skladu z 25.,
26. in 40. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) ter skladno z
navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Vsebujejo tekstualni del – odlok in grafični del prikazan
na digitalnih katastrskih načrtih DKN v merilu 1:5000.
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potrebno opraviti v prostopku priprave sprejemanja zazidalnega načrta K 7 ALPREM. Določijo se cilji in izhodišča,
vsebina in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih
gradiv, organizacija priprave, sodelujoči organi, organizacije
in strokovne službe, vsebina in obseg zazidalnega načrta,
roki in objava. Cilji priprave in sprejema so določitev meril in
pogojev ter ukrepov v zvezi z organizacijo dejavnosti ter s
tem omogočiti kvalitetne pogoje za realizacijo odločitev sprejetih v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Kamnik.
II. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
K 7 ALPREM

VII. DOLOČITEV ROKOV
7. člen
S tem programom priprave se določajo naslednji okvirni
roki priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev:
– pridobivanje pogojev pristojnih organov, organizacij
in skupnosti v decembru 2002 in januarju 2003,
– izdelava osnutka predloga za javno razgrnitev do aprila
2003,
– javna razgrnitev in javna obravnava v maju 2003,
– priprava stališč do pripomb in predlogov v juniju 2003,
– obravnava in sprejem stališč na pristojnih organih v
juniju oziroma juliju 2003,
– pridobivanje soglasij v avgustu in septembru 2003 in
– priprava in sprejem končnega elaborata in objava v
Uradnem listu RS v oktobru 2003.
VIII. DOLOČITEV OBJAVE
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-7/02
Kamnik, dne 29. novembra 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

2. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-1990
– dopolnitev 2002, ki jih je sprejel Občinski svet občine
Kamnik na svoji 31. seji dne 9. 10. 2002 (Uradni list RS, št.
90/02). Sprejete spremembe in dopolnitve se nanašajo
pretežno na spremembe namembnosti kmetijskih in gozdnih zemljišč v površine za poselitev, na spremembo agrarnih prostorsko ureditvenih operacij ter na spremembo Urbanistične zasnove mesta Kamnik.
V okviru Urbanistične zasnove mesta Kamnik planski dokument spreminja tudi območja in načine urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti. Za območje nekdanjega zazidalnega načrta K 7 Alprem spreminja mejo območja urejanja v vzhodnem
predelu. Z odlokom o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-2000, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02)
se določa, kateri prostorsko izvedbeni akti so v skladu oziroma
nasprotju s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-2000, dopolnitev 2002. V 5. členu določa prenehanje veljavnosti dosedanjega zazidalnega načrta na območju
K 7 Alprem (Uradni list RS, št. 41/95) in s tem posledično
določa pripravo novega zazidalnega načrta.
III. VSEBINA IN OBSEG STROKOVNIH PODLAG
IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV

PROGRAM PRIPRAVE
zazidalnega načrta K 7 Alprem

3. člen
Zazidalni načrt se izdela na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, in sicer:
– povzetkov in usmeritev planskih aktov Občine
Kamnik,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– temeljnega geodetskega elaborata območja K 7
Alprem.
Kolikor se tekom postopka priprave zazidalnega načrta
ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage se te pripravijo tekom postopka.

I. PREDMET IN CILJI SPREJEMA ZAZIDALNEGA NAČRTA
K 7 ALPREM

IV. ORGANIZACIJA PRIPRAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
K 7 ALPREM

1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je

4. člen
Za organizacijo priprave zazidalnega načrta se kot
nosilec določi oddelek za okolje in prostor Občine Kam-

5756. Program priprave za zidalnega načrta K 7
Alprem

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) je župan Občine
Kamnik dne 2. decembra 2002 sprejel
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nik. Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi planskih usmeritev, strokovnih podlag in pogojev pristojnih organov, organizacij in strokovnih služb ter glede na dejanske možnosti in potrebe. Izvajalec je izbran na podlagi zbiranja ponudb. Sredstva za izdelavo se zagotove iz naslova proračunske postavke PIA.
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in naprav ter rešitve v zvezi z infrastrukturnim urejanjem
območja K 7 Alprem.
Zazidalni načrt vsebuje tekstualni del – odlok in grafični
del prikazan na digitalnem geodetskem posnetku v merilu
1:500 oziroma 1:1000.
VII. DOLOČITEV ROKOV

V. SODELUJOČI ORGANI, ORGANIZACIJE IN
STROKOVNE SLUŽBE
5. člen
Organi, organizacije in strokovne službe, ki oblikujejo
pogoje in izdajo soglasja na dopolnjeni osnutek zazidalnega
načrta so:
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska
58, 1516 Ljubljana
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 10,
1000 Ljubljana
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11,
1240 Kamnik
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Ljubljana, izpostava Kamnik, Glavni trg 24,1240
Kamnik
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Ljubljana, Izpostava Kamnik, Maistrova ul. 18, 1240 Kamnik
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, 1000
Ljubljana
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
Tomšičeva 9, 4000 Kranj
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Nevlje 18, 1240 Kamnik.
Kolikor se v postopku priprave zazidalnega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje
ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem
odstavku, se ti pridobijo v postopku.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo
pogoje pred začetkom priprave osnutka; pripravljalec jih
mora smisleno upoštevati pri njegovi pripravi.
Soglasjedajalci morajo v 30 dneh po prejemu vloge in
programa priprave posredovati svoje pogoje, sicer se šteje,
da pogojev nimajo in zato njihovo soglasje in sodelovanje ni
potrebno.
Na izdelane dopolnjene osnutke pa morajo v 30 dneh
po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer
se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec zazidalnega načrta upošteval postavljene pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.

7. člen
S tem programom priprave se določajo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja zazidalnega načrta:
– pridobivanje pogojev pristojnih organov, organizacij
in skupnosti v decembru 2002 in januarju 2003,
– izdelava osnutka predloga za javno razgrnitev do aprila
2003,
– javna razgrnitev in javna obravnava v maju 2003,
– priprava stališč do pripomb in predlogov v juniju
2003,
– obravnava in sprejem stališč na pristojnih organih v
juniju oziroma juliju 2003,
– pridobivanje soglasij v septembru in oktobru 2003,
– priprava in sprejem končnega elaborata in objava v
Uradnem listu RS v novembru 2003.
VIII. DOLOČITEV OBJAVE
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-9/02
Kamnik, dne 2. decembra 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

5757. Program priprave zazidalnega načrta K 24
Kamnik–Schlenk

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84,37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) je župan Občine
Kamnik dne 2. decembra 2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
zazidalnega načrta K 24 Kamnik-Schlenk

VI. VSEBINA IN OBSEG ZAZIDALNEGA NAČRTA

I. PREDMET IN CILJI SPREJEMA ZAZIDALNEGA NAČRTA
K 24 KAMNIK-SCHLENK

6. člen
Zazidalni načrt se pripravi v skladu z 27., 28., 29., 30.
in 40. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) ter skladno z
navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Z zazidalnim načrtom bodo podrobneje določeni pogoji za funkcionalne in oblikovalske rešitve območja, objektov

1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je
potrebno opraviti v prostopku priprave sprejemanja zazidalnega načrta K 24 Kamnik-Schlenk. Določijo se cilji in izhodišča, vsebina in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, organizacija priprave, sodelujoči organi, organizacije in strokovne službe, vsebina in obseg zazidalnega
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načrta, roki in objava. Cilji priprave in sprejema so določitev
meril in pogojev ter ukrepov v zvezi z organizacijo dejavnosti
ter s tem omogočiti kvalitetne pogoje za realizacijo odločitev
sprejetih v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
planskih aktov Občine Kamnik.

nudb. Sredstva za izdelavo zagotovi zainteresirani naročnik, družba Kamnik-Schlenk d.d.

II. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
K 24 KAMNIK-SCHLENK

5. člen
Organi, organizacije in strokovne službe, ki oblikujejo
pogoje in izdajo soglasja na dopolnjeni osnutek zazidalnega
načrta Občine Kamnik so:
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska
58, 1516 Ljubljana
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 10,
1000 Ljubljana
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11,
1240 Kamnik
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Ljubljana, Izpostava Kamnik, Glavni trg 24,1240 kamnik
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Ljubljana, Izpostava Kamnik, Maistrova ul. 18, 1240 Kamnik
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, 1000
Ljubljana
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
– Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
Tomšičeva 9, 4000 Kranj
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Nevlje 18, 1240 Kamnik.
Kolikor se v postopku priprave zazidalnega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje
ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem
odstavku, se ti pridobijo v postopku.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo
pogoje pred začetkom priprave osnutka; pripravljalec jih
mora smisleno upoštevati pri njegovi pripravi.
Soglasjedajalci morajo v 30 dneh po prejemu vloge in
programa priprave posredovati svoje pogoje, sicer se šteje,
da pogojev nimajo in zato njihovo soglasje in sodelovanje ni
potrebno.
Na izdelane dopolnjene osnutke pa morajo v 30 dneh
po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer
se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec zazidalnega načrta upošteval postavljene pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.

2. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-1990
– dopolnitev 2002, ki jih je sprejel Občinski svet občine
Kamnik na svoji 31. seji dne 9. 10. 2002 (Uradni list RS, št.
90/02). Sprejete spremembe in dopolnitve se nanašajo
pretežno na spremembe namembnosti kmetijskih in gozdnih zemljišč v površine za poselitev, na spremembo agrarnih prostorsko ureditvenih operacij ter na spremembo Urbanistične zasnove mesta Kamnik.
V okviru Urbanistične zasnove mesta Kamnik planski
dokument spreminja tudi območja in načine urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti. Tako za območje nekdanjega
K 19 Kik, določa izdelavo več prostorskih izvedbenih načrtov, med drugimi tudi K 24 Kamnik-Schlenk. Z odlokom o
ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje
1986-2000, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02) se
določa, kateri prostorsko izvedbeni akti so v skladu oziroma
nasprotju s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik
za obdobje 1986-2000, dopolnitev 2002. V 5. členu določa prenehanje veljavnosti dosedanjega zazidalnega načrta
na območju K 24 Kamnik-Schlenk in s tem posledično
določa pripravo novega zazidalnega načrta.
III. VSEBINA IN OBSEG STROKOVNIH PODLAG
IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV
3. člen
Zazidalni načrt se izdela na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, in sicer:
– povzetkov in usmeritev planskih aktov Občine
Kamnik,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– temeljnega geodetskega elaborata območja K 24
Kamnik-Schlenk.
Kolikor se tekom postopka priprave zazidalnega načrta
ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage se te pripravijo tekom postopka.
IV. ORGANIZACIJA PRIPRAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
K 24 KAMNIK-SCHLENK
4. člen
Za organizacijo priprave zazidalnega načrta se kot
nosilec določi oddelek za okolje in prostor Občine Kamnik. Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi planskih usmeritev, strokovnih podlag in pogojev pristojnih organov, organizacij in strokovnih služb ter glede na dejanske možnosti in potrebe. Izvajalec je izbran na podlagi zbiranja po-

V. SODELUJOČI ORGANI, ORGANIZACIJE IN
STROKOVNE SLUŽBE

VI. VSEBINA IN OBSEG ZAZIDALNEGA NAČRTA
6. člen
Zazidalni načrt se pripravi v skladu z 27., 28., 29.,
30. in 40. členom zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) ter
skladno z navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in
o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85).
Z zazidalnim načrtom bodo podrobneje določeni pogoji za funkcionalne in oblikovalske rešitve območja, objektov
in naprav ter rešitve v zvezi z infrastrukturnim urejanjem
območja K 24 Kamnik-Schlenk.
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Zazidalni načrt vsebuje tekstualni del – odlok in grafični
del prikazan na digitalnem geodetskem posnetku v merilu
1:500 oziroma 1:1000.
VII. DOLOČITEV ROKOV
7. člen
S tem programom priprave se določajo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja zazidalnega načrta:
– pridobivanje pogojev pristojnih organov, organizacij
in skupnosti v decembru 2002 in januarju 2003,
– izdelava osnutka predloga za javno razgrnitev do aprila
2003,
– javna razgrnitev in javna obravnava v maju 2003,
– priprava stališč do pripomb in predlogov v juniju
2003,
– obravnava in sprejem stališč na pristojnih organih v
juniju oziroma juliju 2003,
– pridobivanje soglasij v septembru in oktobru 2003.
– priprava in sprejem končnega elaborata in objava v
Uradnem listu RS v novembru 2003.
VIII. DOLOČITEV OBJAVE
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-6/02
Kamnik, dne 2. decembra 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

5758. Program priprave ureditvenega načrta za
kamnolom R O70 Rudnik

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) je župan Občine
Kamnik dne 2. decembra 2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
ureditvenega načrta za kamnolom R O70 Rudnik
1. člen
Razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega
akta
Obravnavani kamnolom v katastrski občini Volčji potok
obstaja že od leta 1940. V njem so ves ta čas z rudarskimi
deli pridobivali dolomitni agregat predvsem za potrebe lokalnih skupnosti pri gradnji in vzdrževanju gozdnih in ostalih
cest in delno za potrebe gradbene industrije. Vendar pa ves
ta čas ni obstajala nobena tehnična dokumentacija niti ni
bilo izdano ustrezno upravno dovoljenje za izkoriščanje po
določilih zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99).
Delno so se uredile etaže v smislu povečanja stabilnosti
brežin. Še vedno pa kamnolom predstavlja zelo moteč poseg v prostor. V letu 2001 je urbanistični inšpektor območ-
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ne enote Ljubljana-inšpekcijska pisarna Kamnik, lastniku
naložil, da kamnolom sanira na podlagi ustreznega dovoljenja za sanacijo, kar v tem primeru predstavlja ureditveni
načrt, predviden z dolgoročnim planom Občine Kamnik.
Pravna podlaga za sprejem so:
– Dolgoročni plan Občine Kamnik za obdobje 19862000 (Uradni list SRS, št. 3/89 – popravek 16/89).
– Sklep o sprejetju družbenega plana Občine Kamnik
za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 31/ 86).
– Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-2000, dopolnitev 2001 in
uskladitve grafičnega dela družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-1990 (Uradni list RS, št. 22/92).
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik (Uradni list RS, 30/95, sprememba št. 14/96).
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 19862000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik
za obdobje 1986-1990 – dopolnitev 2002 (Uradni list RS,
št. 90/02).
2. člen
Predmet in programska izhodišča prostorskega akta
Predmet prostorskega akta je končna sanacija in rekultivacija kamnoloma, ki kvari podobo turistično zanimive soseske. Sanacija bo potekala v štirih fazah:
1. faza sanacije degradiranega območja,
2. zasaditev po 1. delu sanacije,
3. faza razširitve in sanacije preostalega dela parcele
št. 187,
4. zasaditev celotnega območja.
3. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Za organizacijo priprave prostorskega izvedbenega načrta se kot nosilec določi oddelek za okolje in prostor Občine Kamnik.
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti:
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska
58, 1516 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 10,
1000 Ljubljana,
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11,
1240 Kamnik,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE
Ljubljana, Izpostava Kamnik, Glavni trg 24,1240 Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Ljubljana, Izpostava Kamnik, Maistrova ul. 18, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, 1000
Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
Tomšičeva 9, 4000 Kranj,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška
cesta 2.
4. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje
predvidene strokovne ureditve
– geodetski posnetek stanja,
– hidrogeološko poročilo,
– rudarski projekt za izvajanje sanacije in rekultivacije v
kamnolomu,
– študija vlivov na okolje,
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– povzetkov in usmeritev planskih aktov Občine
Kamnik,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine.
5. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev:
Strokovne rešitve se pridobijo na osnovi izdelanega
rudarskega projekta za sanacijo in rekultivacijo in se vsled
specifike področja ne obravnavajo variantno.
6. člen
Navedba in način pridobitve geodetskih podlag.
Izdelava geodetskega posnetka v merilu 1:1000 se
poveri strokovno usposobljeni in pooblaščeni organizaciji, ki
opravi ustrezne meritve trenutnega stanja v prostoru.
7. člen
Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih
posameznih faz in rok za pogoje in soglasja.
– Geodetski posnetek, hidrogeološko poročilo in rudarski projekt – december 2002,
– Pridobitev predhodnih pogojev – januar 2003,
– Izdelava študije vplivov na okolje za sanacijo in rekultivacijo – 90 dni od naročila po objavi programa priprave v
uradnem listu RS,
– Izdelava osnutka prostorskega akta – april 2003,
– Javna razgrnitev in javna razprava – maj, junij 2003,
– Priprava stališč do pripomb in predlogov – junij 2003,
– Obravnava in sprejem stališč na pristojnih organih –
julij 2003,
– Izdelava dopolnjenega predloga – september 2003,
– Pridobite soglasij – oktober 2003,
– Obravnava in sprejem dokumenta na pristojnih organih, priprava in sprejem končnega elaborata in objava v
Uradnem listu RS – november 2003.
8. člen
Vsebina in obseg zazidalnega načrta
Zazidalni načrt se pripravi v skladu z 27., 28., 29.,
30. in 40. členom zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) ter
skladno z navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in
o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85).
Zazidalni načrt vsebuje tekstualni del – odlok in grafični
del prikazan na digitalnem geodetskem posnetku v merilu
1:500 oziroma 1:1000.
9. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Vse finančne obveznosti v zvezi z pripravo gradiva prostorskega akta nosi investitor, g. Uršič Žarko s.p. Dokument
se sprejema na Občini Kamnik po predvidenem regularnem
postopku.
10. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-8/02
Kamnik, dne 2. decembra 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.
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5759. Program priprave zazidalnega načrta
B 12 Bakovnik

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) je župan Občine
Kamnik dne 2. decembra 2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
zazidalnega načrta B 12 Bakovnik
I. PREDMET IN CILJI SPREJEMA ZAZIDALNEGA NAČRTA
B 12 BAKOVNIK
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je
potrebno opraviti v prostopku priprave sprejemanja zazidalnega načrta B 12 Bakovnik. Določijo se cilji in izhodišča,
vsebina in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih
gradiv, organizacija priprave, sodelujoči organi, organizacije
in strokovne službe, vsebina in obseg zazidalnega načrta,
roki in objava. Cilji priprave in sprejema so določitev meril in
pogojev ter ukrepov v zvezi z organizacijo dejavnosti ter s
tem omogočiti kvalitetne pogoje za realizacijo odločitev sprejetih v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Kamnik.
II. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
B 12 BAKOVNIK
2. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-1990
– dopolnitev 2002, ki jih je sprejel Občinski svet občine
Kamnik na svoji 31. seji dne 9. 10. 2002 (Uradni list RS, št.
90/02). Sprejete spremembe in dopolnitve poleg sprememb
namembnosti kmetijskih in gozdnih zemljišč v površine za
poselitev, spremembe agrarnih prostorsko ureditvenih operacij spreminjajo tudi Urbanistično zasnovo mesta Kamnik. V
območju slednje planski dokument spreminja območja in
načine urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti. Za območja
nekdanjih zazidalnih načrtov B10 Svit, B11 Bakovnik in
deloma tudi B 27 Ljubljanska cesta (v delu ob tretji mestni
povezovalki) spreminja mejo območja urejanja tako, da združuje dele več nekdanjih zazidalnih načrtov v njihvih zahodnih
delih, ki se navezujejo na Ljubjansko cesto v nov zazidalni
načrt z oznako B 12 Bakovnik. Površine novooblikovanega
območja za zaidalnega načrta so namenjene stanovanjski in
poslovno-trgovski dejavnosti ter v delu tudi zelenim cezuram
med različnimi dejavnostmi v prostoru.
III. VSEBINA IN OBSEG STROKOVNIH PODLAG
IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV
3. člen
Zazidalni načrt B 12 Bakovnik se izdela na podlagi
predhodno izdelanih strokovnih podlag in drugih strokovnih
gradiv, in sicer:
– povzetkov in usmeritev planskih aktov Občine Kamnik,
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– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– temeljnega geodetskega elaborata območja B 12
Bakovnik,
– obstoječih infrastrukturnih usmeritev, ki so nastajale
ob pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B 5
Perovo (prometna in ostala komunalna infrastruktura severnega in vzhodnega dela območja B 12 Bakovnik).
Kolikor se tekom postopka priprave zazidalnega načrta
ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage se te pripravijo tekom postopka.
IV. ORGANIZACIJA PRIPRAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
B 12 BAKOVNIK
4. člen
Za organizacijo priprave zazidalnega načrta se kot nosilec določi oddelek za okolje in prostor Občine Kamnik.
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi planskih usmeritev,
strokovnih podlag in pogojev pristojnih organov, organizacij
in strokovnih služb ter glede na dejanske možnosti in potrebe. Izvajalec je izbran na podlagi zbiranja ponudb. Sredstva
za izdelavo se zagotove s strani zainteresiranih investitorjev v
območju urejanja in iz naslova proračunske postavke PIA.

Uradni list Republike Slovenije
Na izdelane dopolnjene osnutke pa morajo v 30 dneh
po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer
se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec zazidalnega načrta upošteval postavljene pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
VI. VSEBINA IN OBSEG ZAZIDALNEGA NAČRTA
6. člen
Zazidalni načrt se pripravi v skladu z 27., 28., 29., 30.
in 40. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) ter skladno z
navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Z zazidalnim načrtom bodo podrobneje določeni pogoji za funkcionalne in oblikovalske rešitve območja, objektov
in naprav ter rešitve v zvezi z infrastrukturnim urejanjem
območja B 12 Bakovnik.
Zazidalni načrt vsebuje tekstualni del – odlok in grafični
del prikazan na digitalnem geodetskem posnetku v merilu
1:500 oziroma 1:1000.
VII. DOLOČITEV ROKOV

V. SODELUJOČI ORGANI, ORGANIZACIJE
IN STROKOVNE SLUŽBE
5. člen
Organi, organizacije in strokovne službe, ki oblikujejo
pogoje in izdajo soglasja na dopolnjeni osnutek zazidalnega
načrta so:
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska
58, 1516 Ljubljana
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 10,
1000 Ljubljana
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11,
1240 Kamnik
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Ljubljana, Izpostava Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Ljubljana, Izpostava Kamnik, Maistrova ul. 18, 1240 Kamnik
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, 1000
Ljubljana
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
Tomšičeva 9, 4000 Kranj
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Nevlje 18, 1240 Kamnik.
Kolikor se v postopku priprave zazidalnega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje
ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem
odstavku, se ti pridobijo v postopku.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo
pogoje pred začetkom priprave osnutka; pripravljalec jih
mora smisleno upoštevati pri njegovi pripravi.
Soglasjedajalci morajo v 30 dneh po prejemu vloge in
programa priprave posredovati svoje pogoje, sicer se šteje,
da pogojev nimajo in zato njihovo soglasje in sodelovanje ni
potrebno.

7. člen
S tem programom priprave se določajo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja zazidalnega načrta:
– pridobivanje pogojev pristojnih organov, organizacij
in skupnosti v decembru 2002 in januarju 2003,
– izdelava geodetskega posnetka območja do marca
2003,
– izdelava osnutka predloga za javno razgrnitev do maju 2003,
– javna razgrnitev in javna obravnava v juniju 2003,
– priprava stališč do pripomb in predlogov v juliju 2003,
– obravnava in sprejem stališč na pristojnih organih v
avgustu oziroma septembru 2003,
– pridobivanje soglasij v oktobru in novembru 2003,
– priprava in sprejem končnega elaborata in objava v
Uradnem listu RS v decembru 2003.
VIII. DOLOČITEV OBJAVE
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-11/02
Kamnik, dne 2. decembra 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

5760. Program priprave zazidalnega načrta B 7
Kovinarska–zahodni del

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,

Uradni list Republike Slovenije
47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) je župan Občine
Kamnik dne 2. decembra 2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
zazidalnega načrta B 7 Kovinarska – zahodni del
I. PREDMET IN CILJI SPREJEMA ZAZIDALNEGA NAČRTA
B 7 KOVINARSKA – ZAHODNI DEL
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je
potrebno opraviti v prostopku priprave sprejemanja zazidalnega načrta B 7 Kovinarska – zahodni del. Določijo se
cilji in izhodišča, vsebina in obseg strokovnih podlag in
drugih strokovnih gradiv, organizacija priprave, sodelujoči
organi, organizacije in strokovne službe, vsebina in obseg
zazidalnega načrta, roki in objava. Cilji priprave in sprejema so določitev meril in pogojev ter ukrepov v zvezi z
organizacijo dejavnosti ter s tem omogočiti kvalitetne pogoje za realizacijo odločitev sprejetih v spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine
Kamnik.
II. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA B 7
KOVINARSKA – ZAHODNI DEL
2. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Kamnik za obdobje 1986 – 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 19861990 – dopolnitev 2002, ki jih je sprejel Občinski svet
občine Kamnik na svoji 31. seji dne 9. 10. 2002 (Uradni list
RS, št. 90/02). Sprejete spremembe in dopolnitve poleg
sprememb namembnosti kmetijskih in gozdnih zemljišč v
površine za poselitev, spremembe agrarnih prostorsko ureditvenih operacij spreminjajo tudi Urbanistično zasnovo mesta Kamnik. V območju slednje planski dokument spreminja
območja in načine urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti.
Za območji nekdanega zazidalnega načrta, B11 Bakovnik in
deloma lokacijskega načrta B 27 Ljubljanska cesta (v delu
ob mestni povezovalki) spreminja mejo območja urejanja
tako, da združuje dele nekdanjih prostorskih izvedbenih načrtov v njihovih delih, ki se navezujejo na Kovinarsko cesto v
nov zazidalni načrt z oznako B 7 Kovinarska. Površine novooblikovanega območja zazidalnega načrta so namenjene
prepletu stanovanjske in poslovno-trgovske dejavnosti, prvenstveno pa, kot že ime pove, ureditvi prometne infrastrukture južnega dela Kovinarske ceste v funkciji mestne povezovalke. Del območja, ki se nanaša na potek Kovinarske
ceste od priključka na Ljubljansko cesto do območja Titana,
vključujoč površine južno od opisanega poteka Kovinarske
ceste, je predmet obdelave zazidalnega načrta B 7 Kovinarska – zahodni del.
III. VSEBINA IN OBSEG STROKOVNIH PODLAG
IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV
3. člen
Zazidalni načrt B 7 Kovinarska – zahodni del se izdela
na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag in drugih
strokovnih gradiv, in sicer:

Št.

117 / 28. 12. 2002 / Stran 16129

– povzetkov in usmeritev planskih aktov Občine
Kamnik,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– temeljnega geodetskega elaborata območja B 7 Kovinarska – zahodni del,
– obstoječih infrastrukturnih usmeritev, ki so nastajale
ob pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B 5
Perovo (prometna in ostala komunalna infrastruktura osrednjega dela območja B 7 Kovinarska – zahodni del).
Kolikor se tekom postopka priprave zazidalnega načrta
ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage se te pripravijo tekom postopka.
IV. ORGANIZACIJA PRIPRAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA B
7 KOVINARSKA – ZAHODNI DEL
4. člen
Za organizacijo priprave zazidalnega načrta se kot nosilec določi oddelek za okolje in prostor Občine Kamnik.
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi planskih usmeritev,
strokovnih podlag in pogojev pristojnih organov, organizacij
in strokovnih služb ter glede na dejanske možnosti in potrebe. Izvajalec je izbran na podlagi zbiranja ponudb. Sredstva
za izdelavo se zagotove s strani zainteresiranih investitorjev v
območju urejanja in iz naslova proračunske postavke PIA.
V. SODELUJOČI ORGANI, ORGANIZACIJE
IN STROKOVNE SLUŽBE
5. člen
Organi, organizacije in strokovne službe, ki oblikujejo
pogoje in izdajo soglasja na dopolnjeni osnutek zazidalnega
načrta območja B 7 Kovinarska – zahodni del so:
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska
58, 1516 Ljubljana
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 10,
1000 Ljubljana
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11,
1240 Kamnik
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Ljubljana, Izpostava Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Ljubljana, Izpostava Kamnik, Maistrova ul. 18, 1240 Kamnik
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, 1000
Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
Tomšičeva 9, 4000 Kranj
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Nevlje 18, 1240 Kamnik.
Kolikor se v postopku priprave zazidalnega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje
ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem
odstavku, se ti pridobijo v postopku.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo
pogoje pred začetkom priprave osnutka; pripravljalec jih
mora smisleno upoštevati pri njegovi pripravi.
Soglasjedajalci morajo v 30 dneh po prejemu vloge in
programa priprave posredovati svoje pogoje, sicer se šteje,
da pogojev nimajo in zato njihovo soglasje in sodelovanje ni
potrebno.
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Na izdelane dopolnjene osnutke pa morajo v 30 dneh
po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer
se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec zazidalnega načrta upošteval postavljene pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.

Uradni list Republike Slovenije
47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) je župan Občine
Kamnik dne 18. decembra 2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
ureditvenega načrta B 10 Kamniška Bistrica –
južni del

VI. VSEBINA IN OBSEG ZAZIDALNEGA NAČRTA
6. člen
Zazidalni načrt se pripravi v skladu z 27., 28., 29., 30.
in 40. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) ter skladno z
navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Z zazidalnim načrtom bodo podrobneje določeni pogoji za funkcionalne in oblikovalske rešitve območja, objektov
in naprav ter rešitve v zvezi z infrastrukturnim urejanjem
območja B 7 Kovinarska – zahodni del.
Zazidalni načrt vsebuje tekstualni del – odlok in grafični
del prikazan na digitalnem geodetskem posnetku v merilu
1:500 oziroma 1:1000.
VII. DOLOČITEV ROKOV
7. člen
S tem programom priprave se določajo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja zazidalnega načrta:
– pridobivanje pogojev pristojnih organov, organizacij
in skupnosti v decembru 2002 in januarju 2003,
– izdelava geodetskega posnetka območja do marca
2003,
– izdelava osnutka predloga za javno razgrnitev do
maja 2003,
– javna razgrnitev in javna obravnava v juniju 2003,
– priprava stališč do pripomb in predlogov v juliju 2003,
– obravnava in sprejem stališč na pristojnih organih v
avgustu oziroma septembru 2003,
– pridobivanje soglasij v oktobru in novembru 2003,
– priprava in sprejem končnega elaborata in objava v
Uradnem listu RS v decembru 2003.
VIII. DOLOČITEV OBJAVE
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-12/02
Kamnik, dne 2. decembra 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

5761. Program priprave ureditvenega načrta B 10
Kamniška Bistrica – južni cel

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,

I. PREDMET IN CILJI SPREJEMA UREDITVENEGA
NAČRTA B10 KAMNIŠKA BISTRICA – JUŽNI DEL
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je
potrebno opraviti v prostopku priprave sprejemanja ureditvenega načrta B10 KAMNIŠKA BISTRICA – JUŽNI DEL.
Določijo se cilji in izhodišča, vsebina in obseg strokovnih
podlag in drugih strokovnih gradiv, organizacija priprave,
sodelujoči organi, organizacije in strokovne službe, vsebina in obseg ureditvenega načrta, roki in objava. Cilji priprave in sprejema so določitev meril in pogojev ter ukrepov v
zvezi z organizacijo dejavnosti ter s tem omogočiti kvalitetne pogoje za realizacijo odločitev sprejetih v spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine
Kamnik.
II. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO UREDITVENEGA NAČRTA
B10 KAMNIŠKA BISTRICA – JUŽNI DEL
2. člen
Izhodišča za pripravo ureditvenega načrta so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-1990
– dopolnitev 2002, ki jih je sprejel Občinski svet občine
Kamnik na svoji 31. seji dne 9. 10. 2002 (Uradni list RS, št.
90/02). Sprejete spremembe in dopolnitve se nanašajo
pretežno na spremembe namembnosti kmetijskih in gozdnih zemljišč v površine za poselitev, na spremembo agrarnih prostorsko ureditvenih operacij ter na spremembo Urbanistične zasnove mesta Kamnik.
V okviru Urbanistične zasnove mesta Kamnik planski
dokument spreminja tudi območja in načine urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti. Tako za območje Kamniške Bistrice in zemljišča ob njej določa izdelavo več prostorskih
izvedbenih načrtov, med drugimi tudi ureditveni načrt B10
KAMNIŠKA BISTRICA – JUŽNI DEL.
III. VSEBINA IN OBSEG STROKOVNIH PODLAG
IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV
3. člen
Ureditveni načrt se izdela na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, in
sicer:
– povzetkov in usmeritev planskih aktov Občine
Kamnik,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– temeljnega geodetskega elaborata območja B10
KAMNIŠKA BISTRICA – JUŽNI DEL.
Kolikor se med postopkom priprave ureditvenega načrta ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage se te pripravijo med postopkom.

Uradni list Republike Slovenije
IV. ORGANIZACIJA PRIPRAVE UREDITVENEGA NAČRTA
B10 KAMNIŠKA BISTRICA – JUŽNI DEL
4. člen
Za organizacijo priprave ureditvenega načrta se kot
nosilec določi oddelek za okolje in prostor Občine Kamnik. Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi planskih usmeritev, strokovnih podlag in pogojev pristojnih organov, organizacij in strokovnih služb ter glede na dejanske možnosti in potrebe. Izvajalec je izbran na podlagi zbiranja ponudb. Sredstva za izdelavo zagotovi zainteresirani naročnik
in Občina Kamnik.
V. SODELUJOČI ORGANI, ORGANIZACIJE
IN STROKOVNE SLUŽBE
5. člen
Organi, organizacije in strokovne službe, ki oblikujejo
pogoje in izdajo soglasja na dopolnjeni osnutek ureditvenega načrta B 10 KAMNIŠKA BISTRICA – JUŽNI DEL Občine
Kamnik so:
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska
58, 1516 Ljubljana
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 10,
1000 Ljubljana
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11,
1240 Kamnik
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE
Ljubljana, Izpostava Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Ljubljana, Izpostava Kamnik, Maistrova ul. 18, 1240 Kamnik
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, 1000
Ljubljana
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
– Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
Tomšičeva 9, 4000 Kranj
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Nevlje 18, 1240 Kamnik.
Kolikor se v postopku priprave ureditvenega načrta
ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se ti pridobijo v postopku.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo
pogoje pred začetkom priprave osnutka; pripravljalec jih
mora smisleno upoštevati pri njegovi pripravi.
Soglasjedajalci morajo v 30 dneh po prejemu vloge in
programa priprave posredovati svoje pogoje, sicer se šteje,
da pogojev nimajo in zato njihovo soglasje in sodelovanje ni
potrebno.
Na izdelane dopolnjene osnutke pa morajo v 30 dneh
po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer
se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec ureditvenega načrta upošteval postavljene pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
VI. VSEBINA IN OBSEG ZAZIDALNEGA NAČRTA
6. člen
Zazidalni načrt se pripravi v skladu z 27., 28., 29.,
30. in 40. členom zakona o urejanju naselij in drugih
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posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) ter
skladno z navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in
o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85).
Z ureditvenim načrtom bodo podrobneje določeni
pogoji za funkcionalne in oblikovalske rešitve območja,
objektov in naprav ter rešitve v zvezi z infrastrukturnim
urejanjem območja B 10 KAMNIŠKA BISTRICA – JUŽNI
DEL.
Ureditveni načrt vsebuje tekstualni del – odlok in grafični del prikazan na digitalnem geodetskem posnetku v
merilu 1:500 oziroma 1:1000.
VII. DOLOČITEV ROKOV
7. člen
S tem programom priprave se določajo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja ureditvenega načrta:
– pridobivanje pogojev pristojnih organov, organizacij
in skupnosti v decembru 2002 in januarju 2003,
– izdelava osnutka predloga za javno razgrnitev do aprila
2003,
– javna razgrnitev in javna obravnava v maju 2003,
– priprava stališč do pripomb in predlogov v juniju
2003,
– obravnava in sprejem stališč na pristojnih organih v
juniju oziroma juliju 2003,
– pridobivanje soglasij v septembru in oktobru 2003,
– priprava in sprejem končnega elaborata in objava v
Uradnem listu RS v novembru 2003.
VIII. DOLOČITEV OBJAVE
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-13/02
Kamnik, dne 18. decembra 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

KOČEVJE
5762. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Kočevje

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – Obvezna
razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravek
sklep US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 sklep US,
28/01 – ugotovitev US, 87/01, 16/02 – sklep US in
51/02), 27. in 99. člena statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek in 73/02) je Občinski svet občine Kočevje na 1. izredni seji dne 16. 12.
2002 sprejel

Stran
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SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE STATUTA
Občine Kočevje

1. člen
V statutu Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99,
53/99 – popravek in 73/02) se 37. člen spremeni tako, da
se glasi:
„Občinski svet ima naslednje odbore:
– odbor za finance in gospodarstvo,
– odbor za infrastrukturo in okolje,
– odbor za družbene dejavnosti.
Odbori imajo sedem članov. Organizacijo in delovno
področje odborov določa poslovnik o delu občinskega
sveta.“
2. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
„Občinski svet ima naslednje komisije:
– komisijo za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja,
– statutarno-pravno komisijo,
– komisijo za prošnje in pritožbe.
Komisije imajo sedem članov, razen komisije za prošnje in pritožbe, ki ima pet članov. Komisijo za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja imenuje občinski svet izmed
svojih članov, za imenovanje ostalih komisij pa se uporabljajo določbe statuta, ki urejajo organizacijo in sestavo odborov občinskega sveta.“
3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-3/95-112
Kočevje, dne 17. decembra 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad.l. r.

KOZJE
5763.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Kozje za leto 2002

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 59/99, 70/00 in 51/02) in na podlagi 16. člena
statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je
Občinski svet občine Kozje na 32. redni seji dne 24. 10.
2002 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Kozje
za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2002 (Uradni list RS, št. 65/02) se spremeni 2. člen odloka, tako da
se glasi:
»Proračun Občine Kozje za leto 2002 se določa v
naslednjih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije
v 000 SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700 davki na dohodek in dobiček
703 davki na premoženje
704 domači davki na blago in storitve
706 drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 takse in pristojbine
712 denarne kazni
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
714 drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 prihodki od prodaje zalog
722 prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE (730+731)
730 prejete donacije iz domačih virov
731 prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)
740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 izdatki za blago in storitve
403 plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
410 Subvencije
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 drugi tekoči domači transferi
414 tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
430 investicijski transferi
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
B)
IV.
75
750
751
752
V.
44
440
441

433,693
159,421
129,721
93,243
12,555
23,923
–
29,700
10,601
2,979
117
–
16,003
–
–
–
–
–
–
–
274,272
274,272
436,493
57,390
17,245
2,200
34,945
1,000
2,000
187,667
9,200
62,982
16,985
98,500
185,204
185,204
6,232
6,232

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
prejeta vračila danih posojil
prodaja kapitalskih deležev
kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
dana posojila
povečanje kapitalskih deležev in naložb

–2,800

–
–
–
–
–
–
–
–

Uradni list Republike Slovenije

Št.

442 poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 odplačila domačega dolga
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
X.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

v tisoč tolarjih

–
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
–
–
–
–

Konto

Naziv konta

2

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
4.759.807
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.214.266
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
2.033.225
Davki na dohodek in dobiček
1.312.555
Davki na premoženje
465.723
Domači davki na blago in storitve
254.747
Drugi davki
200
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
1.181.041
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
109.106
Takse in pristojbine
21.542
Denarne kazni
1.395
Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.465
Drugi nedavčni prihodki
1.045.533
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
647.363
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 556.163
Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
91.200
PREJETE DONACIJE (730+731) Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI 898.178
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih instiucij
898.178

70
700
703
704
706

–2,800
71

710
711
712
713
714

Št. 06202-32-005/02
Kozje, dne 24. oktobra 2002.
Župan
Občine Kozje
Jožef Planinc l. r.

72
720
722
73
730
731

KRŠKO
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Krško za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odločba US RS, 45/94 odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US RS,
63/95 - obvezna razlaga, 73/95 - odločba US RS, 9/96 odločba US RS, 39/96 odločba - US RS, 44/96 - odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odločba US
RS, 74/98, 59/99 - odločba US RS in 70/00), 40. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/
00, 79/01 in 30/02) ter 16. in 79. člena statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo) je
Občinski svet občine Krško na 3. seji dne 19. 12. 2002
sprejel

74
740
II.
40
400
401
402
403
404
409
41
410
411

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Krško
za leto 2002

412
413
42
420

1. SPLOŠNA DOLOČBA

43
430

1. člen
V odloku o proračunu Občine Krško za leto 2002
(Uradni list RS, št. 13/02) se 2. člen spremeni tako, da
glasi:
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki rebalansa proračuna Občine Krško za leto 2002 so izkazani v
bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in
naložb ter v računu financiranja.
Splošni del rebalansa Občine Krško za leto 2002 na
ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

Rebalans
proračuna
2002
3

1

–
–

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

5764.
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III.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+404+409)
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Plačila obresti v tujini
Sredstva, izločena v rezerve
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
Subvencije
Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
Drugi domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
Investicijski transferi
PRIMANJKLJAJ (I. - II.)

5.127.560
1.122.948
231.859
33.491
768.784
52.738
36.076
1.688.497
116.324
829.179
184.941
558.053
1.001.293
1.001.293
1.314.822
1.314.822
- 367.753

B) RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga

379.000
379.000
49.491
49.491

Stran
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SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

- 38.244

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

329.509

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)

367.753

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
2. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
Neposredni uporabnik lahko v letu 2002 za odhodke
za investicije in investicijske transfere sklene pogodbe za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov za leta 2002 do 2005 in s tem predobremeni
proračun do:
1. 100% obsega pravic porabe, zagotovljenih na proračunski postavki proračuna za leto 2002;
2. 80% obsega pravic porabe, zagotovljenih na proračunski postavki proračuna za leto 2003. Po sprejemu sprememb proračuna za leto 2003 lahko v skladu s pogoji iz
javnega razpisa z aneksom dopolni že sklenjeno pogodbo
do 100% obsega pravic porabe, zagotovljenih na proračunski postavki proračuna za leto 2003.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2002 za blago in
storitve ali za tekoče transfere sklene pogodbe do 80%
obsega pravic porabe, zagotovljenih na proračunski postavkah proračuna za leto 2003.

razlaga, 73/95 - odl. US RS, 9/96 - odl. US RS, 39/96 odl. US RS, 44/96 - odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 - odl. US RS, 74/98, 59/99 - odl. US RS, 70/00
in 51/02) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo) prenehal mandat
članu Občinskega sveta občine Krško, Francu Bogoviču,
stanujočemu v Koprivnici, Koprivnica 39, izvoljenemu na
listi SLS Slovenske ljudske stranke v 1. volilni enoti, je
Občinska volilna komisija na korespondenčni seji 16. 12.
2002, na podlagi 30. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95
in 51/02)

u g o t o v i l a:
da je mandat člana Občinskega sveta v 1. volilni enoti
za volitve članov občinskega sveta prešel na naslednjega
kandidata z liste kandidatov SLS Slovenska ljudska stranka v
1. volilni enoti.
Ta kandidat je Vlado Grahovac, roj. 15. 5. 1961, stanujoč v naselju Reštanj 48, pošta Senovo. Kandidat je dne
13. 12. 2002 podpisal izjavo, da sprejema funkcijo člana
Občinskega sveta občine Krško, za preostanek mandatne
dobe.
Št. 006-07-4/2002 0510
Krško, dne 16. decembra 2002.
Predsednica
OVK Krško
Mateja Resnik Bahčič, univ.
dipl. prav. l. r.

3. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
3. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da glasi:
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko
zadolži do višine 379 milijonov tolarjev.
4. KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-2/02-O801
Krško, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

5765.

Ugotovitev, da je mandat člana občinskega
sveta prešel na naslednjega kandidata

Glede na ugotovitveni sklep Občinskega sveta občine
Krško, št. 103-04-1/02-09, z dne 9. 12. 2002, da je na
podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US RS, 45/94 - odl. US RS,
57/94, 14/95, 20/95 - odl. US RS, 63/95 - obvezna

KUNGOTA
5766.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Kungota za leto 2003

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 129/00, 79/01 in 30/02) in statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99, 107/01) je župan Občine
Kungota izdal

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Kungota za leto 2003
1. člen
S tem sklepom se ureja način začasnega financiranja
javne porabe Občine Kungota za leto 2003 za obdobje
največ treh mesecev oziroma do sprejema proračuna po
potrditvi občinskega sveta.
2. člen
Do sprejema proračuna Občine Kungota za leto 2003
se bo financiranje javne porabe začasno nadaljevalo na
podlagi proračuna Občine Kungota za leto 2002 za iste
programe kot v preteklem letu.
3. člen
Pri začasnem financiranju javne porabe se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi
v enakem obdobju proračuna preteklega leta 2002.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se v okviru začasnega
financiranja prioritetno uporabljajo za pokrivanje plač in materialnih stroškov ter drugih tekočih nalog ter za nadaljevanje
investicij v teku.
5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen
Planiran obseg porabe za prve tri mesece leta 2003 –
v času začasnega financiranja znaša, 132,783.000 SIT,
kolikor je znašala poraba proračunskih sredstev v obdobju
januar–marec 2002.
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina
likvidnostno zadolžuje za pokrivanje defitica ter odplačilo
glavnic ali pa zapadlih obveznosti že realiziranih investicij.
8. člen
Obsega zadolževanja je lahko največ v obsegu 5%
zadnjega sprejetega proračuna.
9. člen
V obdobju začasnega financiranja se ne smejo izvajati
nove naloge in programi.
10. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1/2002
Zgornja Kungota, dne 17. decembra 2002.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

LAŠKO
5767.

Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS,
št. 8/2000) je Občinski svet občine Laško na 2. seji dne
18. 12. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Laško za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Laško za leto
2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja Občine Laško v letu 2003.

Št.

117 / 28. 12. 2002 / Stran 16135

2. člen
Proračun Občine Laško za leto 2003 je določen v
naslednjem obsegu:
v tisoč SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2003
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71++72+73+74)
1,747.207
70 DAVČNI PRIHODKI
928.965
700 Davki na dohodek in dobiček
728.841
703 Davki na premoženje
80.514
704 Domači davki na blago in storitve
109.565
706 Drugi davki
10.045
71 NEDAVČNI PRIHODKI
165.123
710 Udeležba na dobičku in prihodki
od premoženja
28.100
711 Takse in pristojbine
8.504
712 Denarne kazni
2.599
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
94.775
714 Drugi nedavčni prihodki
31.145
72 KAPITALSKI PRIHODKI
10.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
10.000
73 PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
74 TRANSFERNI PRIHODKI
643.119
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
643.119
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41++42+43)
1,872.311
40 TEKOČI ODHODKI
309.872
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
123.070
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
17.306
402 Izdatki za blago in storitve
151.596
403 Plačila domačih obresti
8.400
409 Rezerve
9.500
41 TEKOČI TRANSFERI
816.431
410 Subvencije
–
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 401.829
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
50.710
413 Drugi domači transferi
363.892
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
654.844
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
654.844
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
91.164
430 Investicijski transferi
91.164
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.) –125.104
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2003
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751)
152.500
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
152.500
750 Prejeta vračila danih posojil
2.500
751 Prodaja kapitalskih deležev
150.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV 4400+441)
–
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
VI. PREJETA MINUS DANA POSJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
152.500
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C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2003
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
–
50 ZADOLŽEVANJE
–
500 Domače zadolževanje
–
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
27.396
55 ODPLAČILA DOLGA
27.396
550 Odplačila domačega dolga
27.396
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU(I. + IV. + VII. -II. – V. – VIII.)
–
X. NETO ZADOLŽEVANJE(VII. -VIII. – IX.)
–27.396
XI. NETO FINANCIRANJE(VI. + X.)
125.104
Pregled odhodkov proračuna sestavljen po področjih
funkcionalne klasifikacije z obrazložitvami je priloga k temu
odloku.
3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene,
ki so določeni v proračunu in če so izpolnjeni vsi z zakonom
ali drugim aktom predpisani pogoji.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge v mejah postavk proračuna. Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali po postopku
oddaje naročil male vrednosti.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS za gradbena
dela in za naročila blaga in storitev, katerih vrednost presega
z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije določen znesek.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Laško. Župan najmanj dvakrat letno poroča občinskemu
svetu o izvrševanju proračuna.
Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno
pooblasti tudi druge osebe.
5. člen
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna med
postavkami in področji proračuna oziroma pri neposrednem
uporabniku:
1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi;
2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na
drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih;
3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija.
O prerazporeditvah župan obvesti občinskemu svetu.
6. člen
Namensko pridobljena sredstva se lahko porabijo za
namen za katerega so pridobljena.
Kot namensko pridobljena sredstva po tem členu se
štejejo sredstva pridobljena za sofinanciranje investicij ali
drugih točno določenih nalog, sredstva pridobljena na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje točno določenih nalog in sredstva za odpravo posledic po elementarnih nesrečah.
O pridobitvi teh sredstev in o njihovi porabi župan obvesti občinski svet.
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
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8. člen
Tekoča proračunska rezerva je namenjena za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo sredstev. O porabi tekoče proračunske rezerve odloča
župan.
9. člen
Občina oblikuje proračunsko rezervo v višini do 1%
skupno doseženih prihodkov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih ali drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine
2,000.000 SIT v posameznem primeru odloča župan in o
uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. O
porabi sredstev nad 2,000.000 SIT odloča občinski svet s
posebnim odlokom.
10. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna lahko župan za največ 45 dni zadrži izvajanje posameznih izdatkov tako, da:
1. ustavi prevzemanje obveznosti,
2. predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
3. ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
O odločitvi iz prvega odstavka tega člena župan obvesti
občinski svet takoj po njenem sprejetju.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 40301-05/2002
Laško, dne 18. decembra 2002.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

5768.

Sklep o določitvi cen socialno varstvenih
programov

Na podlagi določil pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
36/02), uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 38/02) in 21.
člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02)
je Občinski svet občine Laško na 2. redni seji dne 18. 12.
2002 sprejel

SKLEP
o določitvi cen socialno varstvenih programov
I
Cena programa osebne pomoči znaša 335.189,44
SIT mesečno.
II
Cena programa vodenja pomoči na domu znaša
285.380,46 SIT mesečno.
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III
Cena programa neposredne socialne oskrbe znaša
1.313,43 SIT na uro.

SKLEP
o začasnem financiranju proračuna Občine
Postojna v letu 2003

IV
Cene iz 1., 2. in 3. točke sklepa veljajo od 1. 1. 2003
in se objavijo v Uradnem listu RS.

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Postojna za leto 2003
se izvaja začasno financiranje nalog občinskega proračuna
na podlagi proračuna Občine Postojna za leto 2002.

Št. 64101-1/02
Laško, dne 18. decembra 2002.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

LOGATEC
5769.

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

Na podlagi 12. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Logatec (LN, št. 2/99,
5/01) in 18. člena statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99) ter
19. člena poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je
Občinski svet občine Logatec na 1. redni seji dne 19. 12.
2002 sprejel

SKLEP
o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2003
I
Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Logatec
znaša od 1. 1. 2003 dalje 0,0304 SIT v enaki višini za vse
uporabnike.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu Občine Postojna za leto
2002.
3. člen
Določbe odloka o proračunu Občine Postojna za leto
2002 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja v letu 2003.
4. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja bodo sestavni del proračuna Občine Postojna
za leto 2003. Po preteku začasnega financiranja, se v
tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun
leta 2003.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja 3
mesece.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 031-01-1/02
Postojna, dne 17. decembra 2002.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 420-08/02-1
Logatec, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

POSTOJNA
5770.

Sklep o začasnem financiranju proračuna
Občine Postojna v letu 2003

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 36.
člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/
97, 31/98, 84/98 in 66/99) je župan Občine Postojna
dne 17. 12. 2002 sprejel

PUCONCI
5771.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Puconci v letu 2003

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) ter 105. člena statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 35/99 in 23/01) je župan Občine Puconci dne 16. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Puconci v letu 2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Puconci za leto 2003
se financiranje nalog in drugih, s predpisi določenih
namenov, začasno nadaljuje na podlagi proračuna
Občine Puconci za leto 2002 in za iste programe kot
v letu 2002.
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2. člen
V obdobju začasnega financiranja se financiranje funkcij občine in njihovih nalog ter drugih s predpisi določenih
namenov nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto do
višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.
3. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja
največ tri mesece, to je do 31. 3. 2003.
4. člen
Sklep o začasnem financiranju Občine Puconci sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in nadzorni odbor
Občine Puconci.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003.
Št. 40304-1/2002
Puconci, dne 16. decembra 2002.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

RAZKRIŽJE
5772.

Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Razkrižje za leto 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97,
10/98, 74/98 in 70/00), 28. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 124/00 in 79/01) in 3. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,
56/98), 45. in 46. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni
list RS, št. 12/99 in 2/01) in 13. člena odloka o proračunu
Občine Razkrižje za leto 2002 (Uradni list RS, št. 109/01 in
53/02) je Občinski svet občine Razkrižje na 2. redni seji
dne 22. 12. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine
Razkrižje za leto 2002
1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2002 (Uradni list RS, št. 109/01 in 52/02)
tako, da se glasi:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
Prihodki poračuna 2002
7
Skupaj PRIHODKI
70 Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 Nedavčni prihodki

v SIT
167,444.466
41,981.691
30,020.000
3,436.000
8,525.691
17,910.000
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710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Upravne takse
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 Kapitalski prihodki
720 Prodaja osnovnih sredstev
74 Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. Odhodki proračuna 2002
4
Skupaj ODHODKI
40 Tekoči odhodki
400 Plače in drugi izdatki
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Sredstva izločena v rezerve
41 Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči transferi
42 Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 Investicijski transferi
430 Investicijski transferi
III. Proračunski presežek

2,260.000
650.000
3,700.000
11,300.000
1,300.000
1,300.000
106,252.775
106,252.775
v SIT
164,301.308
35,192.698
11,667.220
1,655.200
20,870.412
999.866
67,874.100
9,700.000
10,153.800
5,163.800
42,856.500
51,847.580
51,847.580
9,386.930
9,386.930
3,143.158

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
44 Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV-V)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje proračuna
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga
55 Odplačilo dolga
550 Odplačilo domačega dolga
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računu III+VI

200.000

200.000

3,343.158

Pregled prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja je sestavni del odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02/02-10
Šafarsko, dne 22. decembra 2002.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.
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5773.

Št.

ODLOK
o proračunu Občine Razkrižje za leto 2003

412

1. člen
S proračunom Občine Razkrižje za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Razkrižje.

413
42
420
43
430

Odhodki proračuna 2003
Skupaj ODHODKI
Tekoči odhodki
Plače in drugi izdatki
Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Sredstva izločena v rezerve
Tekoči transferi
Subvencije
Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
Drugi tekoči transferi
Investicijski odhodki
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi
Investicijski transferi

III.

Proračunski presežek

Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto
2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97,
10/98 in 74/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 3. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 14. člena statuta
Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) je
Občinski svet občine Razkrižje na 2. redni seji dne 22. 12.
2002 sprejel

2. člen
Ta odlok ureja način izvrševanja občinskega proračuna, upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem Občine Razkrižje.
3. člen
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki, ki obsegajo: davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke in transferne prihodke ter načrtovani odhodki, ki obsegajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa
prejeta sredstva od vrnjenih posojil in prodaje kapitalskih
vlog in vsa sredstva danih posojil in za nakup kapitalskih
vlog.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov prejemkov nad izdatki v računu finančnih
terjatev in naložb ter zadolževanjem proračuna in s prenosom sredstev iz leta 2002.
Občinski proračun se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
Prihodki poračuna 2003
7
Skupaj PRIHODKI
70 Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 Nedavčni prihodki
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Upravne takse
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 Kapitalski prihodki
720 Prodaja osnovnih sredstev
74 Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

v SIT
193,895.000
41,315.000
31,092.000
3,523.000
6,700.000
22,576.000
2,440.000
586.000
3,700.000
15,850.000
500.000
500.000
129,504.000
129,504.000

II.
4
40
400
401
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402
403
409
41
410
411

v SIT
211,245.515
35,811.315
12,262.315
1,739.500
20,315.500
300.000
1,194.000
70,167.200
7,316.000
13,270.000
5,639.000
43,962.200
98,050.000
98,050.000
7,217.000
7,217.000
-17.350.515

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
44 Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV-V)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje proračuna
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga
55 Odplačilo dolga
550 Odplačilo domačega dolga
IX. Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)
X. Prenos sredstev iz leta 2002
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računu III+VI+IX +X

500.000

500.000

14,000.000
2,850.515
–

Pregled prihodkov in odhodkov ter drugi prejemki in
izdatki občinskega proračuna so izkazani v bilanci prihodkov
in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in računu
financiranja, ki so sestavni del tega odloka.
Odhodki in drugi izdatki občinskega proračuna so po
uporabnikih izkazani v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med
letom praviloma enakomerno med vse uporabnike na podlagi programov v okviru doseženih prihodkov in zapadlih
obveznosti, ob upoštevanju likvidnosti občinskega proračuna.
5. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sred-
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stva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo sredstva, ki so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za katere so jim bila dana v skladu s predpisi.
6. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega področja, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega porabnika se lahko na predlog župana zmanjša ali poveča obseg sredstev s soglasjem občinskega sveta, ki so za
delo tega porabnika namenjena v občinskem proračunu. V
proračunu je za te namene predvidena tekoča proračunska rezerva iz katere se v takem primeru zagotavljajo sredstva. Na podlagi predloženega programa dela se lahko
vključi med letom v financiranje iz občinskega proračuna
nov uporabnik na predlog župana s soglasjem občinskega
sveta. V tem primeru se sredstva zagotavljajo iz tekoče
proračunske rezerve. V primeru prenehanja financiranja
posameznega proračunskega uporabnika se neporabljena
sredstva proračuna lahko prenesejo v tekočo proračunsko
rezervo.
7. člen
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00).
8. člen
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov
občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve, če
zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko.
Ko zaradi objektivnih razlogov ni mogoče izvajati sprejetih
programov in uporabiti planiranih sredstev, lahko župan predlaga rebalans občinskega proračuna v sprejem Občinskemu svetu občine Razkrižje.
9. člen
Župan lahko v okviru zakonskih omejitev izda soglasje za izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti javnim zavodom oziroma pravnim osebam katerih ustanoviteljica je občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali višji
stroški.
10. člen
Župan in nadzorni odbor Občine Razkrižje opravljata
nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov, glede na namen, obseg in dinamiko uporabe sredstev, uporabniki proračunskih sredstev
pa so dolžni predložiti vse zahtevane potrebne podatke.
11. člen
V splošno proračunsko rezervo se izloči 0,5% sredstev
od skupno doseženih prihodkov občinskega proračuna iz
bilance prihodkov in odhodkov navedenih v 3. členu tega
odloka.
V proračunsko rezervo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč se izloči 0,1%.
Župan lahko na podlagi pooblastila Občinskega sveta
občine Razkrižje za posamezni primer uporabi sredstva stalne proračunske rezerve za namene v skladu z 12. členom
zakona o financiranju občin.
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12. člen
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznih postavkah znotraj celotne bilance prihodkov in odhodkov s sklepom, če nastanejo za to utemeljeni razlogi
oziroma se pojavijo okoliščine, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče
predvideti.
O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu
šestmesečno.
13. člen
Župan Občine Razkrižje lahko začasno zmanjša višino
sredstev določenih v občinskem proračunu za posamezne
namene in zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega
proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini. O
ukrepu obvesti župan Občinski svet občine Razkrižje ter
predlaga spremembo proračuna.
14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine,
ki prav tako skrbi za gospodarjenje z likvidnostnimi sredstvi
proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
15. člen
Župan lahko dolžniku do višine 10.000 SIT odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
16. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega
10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. V računu financiranja, ki je sestavni del občinskega
proračuna se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje
občine. Občina se lahko zadolžuje za financiranje investicij v
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za
odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10%
realiziranih prihodkov, če odplačilo glavnice in obresti v
posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Razkrižje.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.
17. člen
Javno podjetje ali javni zavod, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju odloča občinski svet.
18. člen
O dajanju poroštev določenih v 19. členu zakona o
financiranju občin odloča občinski svet.
19. člen
Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključni račun proračuna za preteklo leto in premoženjsko
bilanco občine na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna do konca septembra tekočega leta.
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20. člen
V primeru, da občinski proračun za prihodnje proračunsko leto ni sprejet v tekočem proračunskem letu, se
javna poraba občine v prihodnjem letu začasno financira po
proračunu za tekoče leto in pri izvajanju začasnega financiranja smiselno upoštevajo določbe tega odloka.
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 403-02/02-11
Šafarsko, dne 22. decembra 2002.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

5774.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Razkrižje za leto 2003

Na podlagi 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št.
49/95), ki se na podlagi 50. člena statuta Občine Razkrižje
(Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) do uveljavitve lastnih
predpisov uporabljajo na območju Občine Razkrižje in 29.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 29/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in
28/01) je Občinski svet občine Razkrižje na 2. redni seji
dne 22. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje
za leto 2003
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Razkrižje znaša
1,87 SIT, za tiste zavezance, ki so lastniki ali uporabniki
prostorov za gospodarsko dejavnost na ožjem območju središča Občine Razkrižje, ob glavni državni cesti RI 231, od
hišne številke Šafarsko 50 in hišne številke Razkrižje 8, do
hišne številke Šafarsko 24 in 29, v katerih se več kot 12
mesecev ne opravlja gospodarska dejavnost pa je vrednost
točke 9,35 SIT.
2
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po tem
sklepu izterjuje Ministrstvo za finance. Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota – izpostava
Ljutomer.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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5775. Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Sodražica za leto 2002

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) ter 89. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list
RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica
na 1. izredni seji dne 19. 12. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Sodražica za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2002
(Uradni list RS, št. 30/02), se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
“Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 2001
obsegajo:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
SIT
– skupaj prihodki
238,505.000
– skupaj odhodki
238,505.000
– proračunski presežek
–
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
–
– dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
–
– prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev
–
C) Račun financiranja:
– zadolževanje proračuna
–
– odplačilo dolga
–
– neto zadolževanje
–
– sprememba stanja na računu
–
– neto financiranje
–
Stanje sredstev na računih na dan
31. 12. preteklega leta
2.122.866,17
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in
izdatkov je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov, računu
finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so
sestavni del tega odloka.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2002.
Št. 40302 – 7/01
Sodražica, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

5776. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Sodražica za leto 2003

Št. 423-06/02-12
Šafarsko, dne 22. decembra 2002.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in na podlagi 93.
člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99,
80/00) je župan Občine Sodražica dne 9. 12. 2002
sprejel
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SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe v Občini
Sodražica za leto 2003
1. člen
Do sprejetja proračuna za leto 2003 se bo financiranje
javnih zadev lokalnega pomena v Občini Sodražica nadaljevalo na podlagi proračuna za leto 2002.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
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točki 2. za besedami »delavnice na prostem« doda besedilo
»perutninske in druge farme«.
2. člen
V 12. členu odloka se v tabeli dopolni tekst pod »A«
tako da se glasi:
»A – kmetijstvo (farme), lov, gozdarstvo«.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z
dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 420-08/02-2170
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 16. decembra
2002.
Župan
Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Franci Krepša s. r.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu
za leto 2002.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja do 31. 3.
2003. Če proračun za leto 2003 do tega roka ne bo sprejet, se lahko začasno financiranje na predlog župana s sklepom občinskega sveta podaljša, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
Št. 00201-15/02
Sodražica, dne 9. decembra 2002.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

5778.

Sklep o izhodiščni vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

V skladu z 28. členom odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 2/00, 112/00 in
23/01) je Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah na seji dne 16. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o izhodiščni vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1
Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sveti
Andraž v Slovenskih goricah znaša za leto 2003 0,10 SIT.
2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
5777.

Spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89
in Uradni list RS, št. 24/92) v zvezi s prvo alineo 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter
8. člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
(Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Sveti
Andraž v Slovenskih goricah na 1. seji dne 16. 12. 2002
sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
ODLOKA
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V 2. členu odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list RS, št. 2/00, 112/00 in 23/01) se v

Št. 420-08/02-2155
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 16. decembra
2002.
Župan
Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Franci Krepša s. r.

ŠENTJUR PRI CELJU
5779. Program priprave prostorskih ureditvenih
pogojev Občine Šentjur

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/, 71/93 in 44/97) in
statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99),
župan sprejme
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PROGRAM PRIPRAVE
prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šentjur
1. člen
1. Predmet in cilj sprejema prostorsko ureditvenih pogojev
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je
potrebno opraviti v postopku priprave sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev (v nadaljevanju: PUP), občine Šentjur. PUP-i urejajo območje celotne občine, z izjemo območij, za katere so že izdelani PIN, oziroma je v prvi etapi
predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov. V vsebinskem smislu predstavljajo spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih ureditvenih pogojev.
2. člen
2. Izhodišča, vsebina in obseg PUP
Izhodišče za pripravo PUP občine Šentjur je odlok o
prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Občine Šentjur, ki je bil sprejet na 2.izredni seji Občinskega sveta občine Šentjur dne 21. 10.
2002.
3. člen
3. Strokovne podlage
Pri izdelavi PUP se uporabijo vse strokovne podlage, ki
so bile pripravljene za izdelavo prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Šentjur in veljavnih prostorskih izvedbenih aktov občine Šentjur.
Po potrebi se pred izdelavo osnutka PUP izdelajo eventuelno potrebne strokovne podlage.
4. člen
4. Organizacija in koordinacija priprave PUP
Koordinator aktivnosti bo pristojna občinska služba;
Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora in gospodarske javne službe Občine Šentjur. Sredstva za pripravo PUP
so predvidena v proračunu Občine Šentjur.
5. člen
5. Pogojedajalci/soglasodajalci
Organi, organizacije in strokovne službe, ki sodelujejo
kot pogojedajalci/soglasodajalci pri izdelavi PUP:
5.1 Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat
RS, Območna enota Celje,
5.2 Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Območna pisarna Celje,
5.3 Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje,
5.4 Elektro Celje d.d. Javno podjetje za distribucijo
električne energije,
5.5 Telekom Slovenije, d.d., PE Celje,
5.6 Javno komunalno podjetje Šentjur,
5.7 Adriaplin d.o.o., Slovenska plinska družba,
5.8 Direkcija RS za ceste, Ljubljana
5.9 Zavod za RS za varstvo narave, Območna enota
Celje,
5.10 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območna enota Celje
5.11 Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota
Brežice
5.12 Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota
Celje
5.13 Slovenske železnice d.d., Ljubljana
5.14 ELES Elektro – Slovenija, Ljubljana
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5.15 Geoplin d.o.o., Ljubljana, Družba za trgovanje in
transport zemeljskega plina,
5.16 DARS d.d. Družba za avtoceste v RS, Ljubljana,
5.17 Občina Šentjur, za področje prostora, družbenih
dejavnosti in infrastrukture.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi da je potrebno
pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se ti
pridobijo v postopku.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo
pogoje pred začetkom priprave osnutka PUP, ki jih mora
pripravljalec PUP upoštevati pri njegovi pripravi.
Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu vloge in
programa priprave posredovati svoje pogoje, sicer se šteje,
da pogojev nimajo in zato njihovo soglasje in sodelovanje ni
potrebno.
Na izdelane dopolnjene osnutke pa morajo v 30 dneh
po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer
se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec PUP
upošteval postavljene pogoje.
Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
6. člen
6. Vsebina sprememb in dopolnitev
PUP se pripravijo v skladu z 40. členom zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/
93 in 71/93) ter v skladu z 53. in 54. členom zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93).
Vsebujejo tekstualni del – odlok in grafični del prikazan
na preglednih katastrskih načrtih PKN v merilu 1:5000.
7. člen
7. Terminski plan
Osnutek PUP: 60 dni po prejemu zadnjih pogojev za
pripravo osnutka.
Stališča do pripomb: 30 dni po prejemu pripomb iz
javne razprave in javne razgrnitve.
Predlog PUP: 30 dni po sprejetju stališč do pripomb.
Končno gradivo: 30 dni po sprejetju PUP na občinskem svetu.
Osnutek PUP se pripravi na podlagi strokovnih podlag
in pogojev soglasodajalcev, določenih v 5. členu tega programa priprave.
Osnutek PUP župan predloži občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.Občinski svet občine Šentjur sprejme sklep
o enomesečni razgrnitvi osnutka PUP; sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi se objavi v Uradnem listu RS. Javna
razgrnitev se izvede v prostorih občine Šentjur za 30 dni po
dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
Javna razprava se izvede na sedežu občine Šentjur v
času trajanja javne razgrnitve.
Občani, organi in organizacije in drugi zainteresirani
oziroma prizadeti, lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka PUP.
Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi
predloga župana.
Župan po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz
prejšnje alinee naloži izdelovalcu, da poskrbi za pripravo
usklajenega osnutka PUP, dopolnitev in popravkov sestavin,
na katere so se nanašale pripombe in predlogi.
Župan Občine Šentjur posreduje predloge PUP občinskemu svetu v obravnavo in predlaga sprejem PUP z
odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
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8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh, prom. inž. l. r.

Uradni list Republike Slovenije
74/98, 59/99, 63/99, 22/00, 70/00), 33. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 56/02)
in 39. člena statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št.
45/95, 31/98) je župan Občine Vodice dne 18. 12. 2002
sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Vodice v letu 2003

TURNIŠČE
5780.

Odlok o začasnem financiranju javne porabe
Občine Turnišče za leto 2003

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US,
45/94 – odl. US, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95
– odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in
33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) ter 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list
RS, št. 52/99, 9/01, 108/01 in 65/02) je Občinski svet
občine Turnišče na 2. redni seji dne 19. 12. 2002 sprejel

ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Turnišče za leto 2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Turnišče za leto 2003
se javna poraba Občine Turnišče začasno financira po proračunu za leto 2002.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu
za leto 2002.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.
3. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Turnišče za leto 2003.

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Vodice za leto 2003,
vendar največ do 31. 3. 2003, se financiranje potreb proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Vodice za leto 2002.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme za posamezne namene porabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju kot v proračunu za leto
2002, razen sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi
predpisi.
Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.
V okviru začasnega financiranja se nadaljuje s financiranjem že začetih investicij.
3. člen
Prihodki in odhodki ter njihova razporeditev v času
začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine
Vodice za leto 2003.
4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upoštevajo določbe odloka o proračunu Občine Vodice za leto
2002.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s
1. 1. 2003.
Št. 414-01-001/02-001
Vodice, dne 18. decembra 2002.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003.

Župan
Občine Vodice
Brane Podboršek l. r.

Št. 5 /02-2
Turnišče, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.

ZREČE
5782.

VODICE
5781.

Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Vodice v letu 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98,

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Zreče za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/
97, 70/00, 51/02) 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80 / 94 in 56/98) in 16. člena statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02)
je Občinski svet občine Zreče na seji dne 16. 12. 2002
sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče
za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2002
(Uradni list RS, št. 11/02), se v 2. členu prvi odstavek
spremeni in glasi:
Proračun Občine Zreče za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:
– prihodki 743,465.018,98 SIT,
– odhodki 764,465.018,98 SIT,
– račun financiranja (prihodki) 35,000.000 SIT,
– račun financiranja (odhodki) 14,000.000 SIT.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 405-02-09/02-2
Zreče, dne 16. decembra 2002.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

5783.
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4. člen
V 8. členu odloka se v prvem odstavku za besedo
predsedniki doda beseda »podpredsedniki«.
V drugem odstavku istega člena se za besedo predsednik doda beseda »podpredsednik«.
5. člen
V 10. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi.
»V primeru odsotnosti predsednika delovnega telesa
skliče sejo, vodi sejo delovnega telesa ter predlaga dnevni
red podpredsednik delovnega telesa.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji.
6. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni in se glasi:
»Komisija ima predsednika, podpredsednika in tri člane, ki se izvolijo izmed članov občinskega sveta«.
7. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni in se glasi:
»Statutarno pravna komisija ima predsednika, podpredsednika in tri člane, ki jih imenuje občinski svet.«
8. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni in se glasi:
»Komisija ima predsednika, podpredsednika in tri
člane.«

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče

9. člen
18. člen se črta.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 –
odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US,
63/95, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02) je Občinski
svet občine Zreče na seji dne 16. 12. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi delovnih teles
Občinskega sveta občine Zreče
1. člen
2. člen odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega
sveta občine Zreče (v nadaljevanju: odlok) (Uradni list RS,
št. 92/98, 63/99 in 123/00), se spremeni in se glasi:
Občinski svet ustanovi kot stalna delovna telesa:
1. komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
2. statutarno pravno komisijo,
3. komisijo za družbene in društvene zadeve,
4. komisija za okolje in prostor,
5. komisijo za gospodarstvo.
2. člen
6. člen odloka se spremeni in se glasi:
Župan lahko s sklepom ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti ter določi njihove naloge in pristojnosti.
3. člen
V 7. členu odloka se za besedo predsednika doda
beseda »podpredsednika«.

10. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni in se glasi:
»Komisija ima predsednika, podpredsednika in pet
članov.«
11. člen
Drugi odstavek 20. člena se spremeni in se glasi:
»Komisija ima predsednika, podpredsednika in štiri
člane.«.
12. člen
Črta se 21. člen.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-04-01/95/00/2002
Zreče, dne 16. decembra 2002.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

5784.

Sklep o začasnem financiranju Občine Zreče v
letu 2003

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 29. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02) izdaja župan Občine
Zreče

Stran
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SKLEP
o začasnem financiranju Občine Zreče v letu
2003
1
V letu 2003 se financiranje funkcij Občine Zreče in
njenih nalog začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Zreče za leto 2002. Začasno financiranje traja do sprejema proračuna za leto 2003 oziroma najdlje do 31. marca
2003.
2
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. Že sprejete
obveznosti v skladu s sklepi občinskega sveta, se financirajo glede na plan.
3
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja do sprejema proračuna za leto
2003.
Št. 405-02-07/02
Zreče, dne 16. decembra 2002.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

Uradni list Republike Slovenije
3
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2002 (Uradni list RS, št.
107/01).
Št. 423-04-02/96/99/2002
Zreče, dne 16. decembra 2002.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

5786.

Sklep o vrednosti točke za izračun davka od
premoženja v Občini Zreče v letu 2003

Na podlagi odločbe ustavnega sodišča o razveljavitvi tretjega odstavka 22. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 61/99) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02) je
Občinski svet občine Zreče na seji dne 16. 12. 2002
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun davka od
premoženja v Občini Zreče v letu 2003
1
Vrednost točke za izračun davka od premoženja iz 1. in
2. točke 14. člena zakona o davkih občanov znaša v letu
2003 327,80 tolarjev.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za izračun davka od premoženja v letu 2003.

5785. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za
komunalno takso v Občini Zreče za leto
2003

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 37/97 in
54/99) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS,
št. 28/99, 11/01, 81/02) je Občinski svet občine Zreče
na seji dne 16. 12. 2002 sprejel

3
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2002 (Uradni list RS, št.
107/01).
Št. 422-05-01/98/2002-6
Zreče, dne 16. decembra 2002.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso
v Občini Zreče za leto 2003
1
Vrednost točke za izračun komunalne takse iz 2. člena
odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče znaša v letu
2003 15 tolarjev.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2003.

5787.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02)
je Občinski svet občine Zreče na seji dne 16. 12. 2002
sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003

stne stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2002
(Uradni list RS, št. 107/01).
Št. 015-03-06/01/2002-2
Zreče, dne 16. decembra 2002.

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče v letu 2003 za poslovne
prostore znaša 0,1728 SIT/m2, za stanovanjske prostore za
leto 2003 pa 0,2961 SIT/m2.

Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

II
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje polletno.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
IV
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2002 (Uradni list RS, št. 107/
01).

5789.

5788.

Sklep o višini povprečne gradbene cene
koristne stanovanjske površine v Občini Zreče

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 4. člena odloka o povprečni
gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
letu 2000 (Uradni list RS, št. 67/00) in 16. člena statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02)
je Občinski svet občine Zreče na seji dne 16. 12. 2002
sprejel

SKLEP
o višini povprečne gradbene cene koristne
stanovanjske površine v Občini Zreče
1
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, zmanjšane za povprečne stroške urejanja in vrednost stavbnega zemljišča znaša na dan 1. 1. 2003 za območje Občine Zreče 127.850 SIT/m2.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za izračun povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v letu 2003.
3
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
ugotovitveni sklep o višini povprečne gradbene cene kori-

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Zreče

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02), 5.
člena odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta
občine Zreče (Uradni list RS, št. 92/98, 63/99 in 123/00)
in 10. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/
99, 11/01, 81/02) je Občinski svet občine Zreče na seji
dne 16. 12. 2002 sprejel

SKLEP

Št. 420-08-03/2002-6
Zreče, dne 16. decembra 2002.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.
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I
Imenuje se Občinska volilna komisija Občine Zreče v
sestavi:
1. Zdenka Košir – predsednica
Cesta talcev 4, Zreče
2. Marjeta Hedl-Škrinjar – namestnica predsednice
Cesta na Roglo 11/h, Zreče
3. Aleksandra Pavlič – članica
Gorenje 21, Zreče
4. Marija Jevšenak – namestnica članice
Cesta na Roglo 27, Zreče
5. Tatjana Orlačnik – članica
Preloge 27, Slov. Konjice
6. Jožef Koželnik – namestnik članice
Cesta na Roglo 11/e, Zreče
7. Vera Županc-Beškovnik – članica
Ulica 12. oktobra 15, Zreče
8. Majda Oplotnik – namestnica članice
Ulica Jurija Vodovnika 27, Zreče.
II
Naloge komisije so določene v zakonu o lokalnih volitvah.
III
Mandatna doba članov komisije traja 4 leta.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
takoj.
Št. 032-03-07/02-6
Zreče, dne 16. decembra 2002.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

Stran

16148 / Št. 117 / 28. 12. 2002
5790.

Uradni list Republike Slovenije

ŽIRI

Sklep o imenovanju podžupana

Na podlagi 33.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/
99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 33. člena statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01 in 81/02) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 16. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju podžupana
1
Za podžupana Občine Zreče se imenuje Gorazd Korošec, univ. dipl. ek., Ul. Borisa Vinterja 8, Zreče, predsednik
uprave Unior, d.d., Zreče.
2
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga župan pooblasti.
Podžupan je pooblaščen za vodenje sej občinskega
sveta.
3
Mandat podžupana traja štiri leta.

5791.

Sklep o začasnem financiranju potreb in
proračuna Občine Žiri v obdobju od 1. 1. 2003
do 31. 3. 2003

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 57.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93
in dopolnitve) je župan Občine Žiri sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju potreb in proračuna
Občine Žiri v obdobju od 1. 1. 2003 do 31. 3.
2003
1. člen
V obdobju od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2003 se začasno
nadaljuje financiranje tistih nalog občinskega proračuna Občine Žiri, ki so bile opredeljene v odloku o spremembi odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2002.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem
proračunskem obdobju za leto 2002.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2003.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, veljati začne z
dnem podpisa, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.

4
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 103-04-01/02
Zreče, dne 16. decembra 2002.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

Št. 0250-3/02
Žiri, dne 23. decembra 2002.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.
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USTAVNO SODIŠČE
5792. Mnenje o skladnosti pogodbe med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih
razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno
elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in
razgradnjo z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti
mednarodne pogodbe, začetem na predlog tretjine poslancev Državnega zbora, na seji dne 5. decembra 2002

izreklo mnenje:
1. 10. člen pogodbe med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno
Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo ni v neskladju s
prvim in z drugim odstavkom 72. člena ustave.
2. 11. člen pogodbe iz 1. točke izreka ni v neskladju s
prvim in z drugim odstavkom 72. člena ustave.
3. 3. člen pogodbe iz 1. točke izreka ni v neskladju z
2. členom ter s prvim in z drugim odstavkom 72. člena
ustave.
4. tretji, šesti in sedmi odstavek 2. člena, 3. člen,
sedmi odstavek 5. člena, 8. člen, 9. člen ter drugi in tretji
odstavek 12. člena pogodbe iz 1. točke izreka niso v neskladju z drugim odstavkom 14. člena in s prvim odstavkom
74. člena ustave.

Obrazložitev
A)
I. Predlog tretjine poslancev
1. Tretjina poslancev državnega zbora (v nadaljevanju:
skupina poslancev) je dne 18. 6. 2002 vložila na ustavno
sodišče predlog za izrek mnenja o skladnosti tretjega in
sedmega odstavka 2. člena, 3. člena, sedmega odstavka 5.
člena, 8. člena, 9. člena, 10. člena, 11. člena in drugega
odstavka 12. člena pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih
pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (v nadaljevanju: pogodba ali pogodba o NEK) z ustavo. Skupina poslancev meni, da Pogodba kljub drugačnemu imenu ne
vsebuje niti določb o razgradnji Nuklearne elektrarne Krško
(v nadaljevanju: NEK) niti o odlaganju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva (v nadaljevanju: radioaktivnih odpadkov). 10. in 11. člen, ki se nanašata na
urejanje teh vprašanj, naj bi vse prepuščala bodočemu dogovarjanju. 10. člen naj bi namesto natančne ureditve odlaganja radioaktivnih odpadkov in razgradnje predvideval le
sprejem skupnega programa. Ker naj bi bila rešitev teh
vprašanj odložena na čas po zaključku obratovanja, naj bi
10. člen nedopustno posegal v pravico do zdravega življenjskega okolja (72. člen ustave). “Meglena določba” 11. člena naj bi nadomestila sistem, ki je veljal in naj bi kljub
motnjam tudi deloval na podlagi zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 75/94 in 35/96 – v nadaljevanju: ZFR). S
tem naj bi bilo vprašanje financiranja odlagališča radioaktivnih odpadkov in razgradnje NEK odloženo na prihodnji čas.
Pogodba naj bi celo sama vsebovala možnost, da se državi
do konca obratovalne dobe o tem ne dogovorita. Ker naj bi
se s tako ureditvijo znižala že dosežena raven varstva okolja,
naj bi bil tudi 11. člen pogodbe v neskladju z 72. členom
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ustave. Iz prvega in drugega odstavka 72. člena naj bi
izhajala obveznost države, da v zvezi z izkoriščanjem jedrske
energije za proizvodnjo električne energije zagotovi visoko
raven varstva. Obveznosti države na področju zagotavljanja
jedrske varnosti naj bi izhajale tudi iz Konvencije o jedrski
varnosti (Uradni list RS, št. 61/96, MP, št. 16/96 – v
nadaljevanju: MKJV, odstavek (iii) uvoda, odstavek (i) 2.
člena, 4. člen, odstavka (i) in (ii) 2. točke 7. člena in odstavek (ii) 19. člena), iz skupne konvencije o varnosti ravnanja z
izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki (Uradni list RS, št. 7/99, MP, št. 3/99 – v nadaljevanju: MKVIGRO, odstavki (iii), (vi) in (ix) uvoda) ter 1. in 2.
točke 81. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi
in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije, na drugi strani (Uradni list RS, št. 44/97, MP, št.
13/97 – MESP).
2. Vrsta določb naj bi NEK izvzemala iz pravnega sistema Republike Slovenije in ji dajala neke vrste eksteritorialnost. Take naj bi bile določbe tretjega, šestega in sedmega
odstavka 2. člena, 3. člena, sedmega odstavka 5. člena, 8.
člena, 9. člena ter drugega in tretjega odstavka 12. člena
pogodbe. Izključitev uporabe nekaterih veljavnih zakonov
naj bi bila brez razloga. Te določbe naj bi bile zaradi tega v
neskladju z načelom enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena ustave) in s svobodno gospodarsko pobudo
(74. člen ustave). Poseg naj bi bil nedopusten, ker naj ne bi
bil primeren in nujen za dosego zasledovanega cilja, tj.
varno in nemoteno obratovanje NEK. Raven jedrske varnosti naj bi se z ratifikacijo pogodbe znižala; vsa druga vprašanja bi bilo mogoče urediti z družbeno pogodbo med vlagateljema sredstev iz Slovenije in iz Hrvaške, nujne ukrepe iz
pristojnosti države pa bi sprejela Republika Slovenija.
3. 3. člen pogodbe naj bi bil tudi v neskladju z 72.
členom in z 2. členom ustave. Predpisani sistem odločanja
naj bi bil nejasen in naj bi vodil do položaja, v katerem
odločitve ne bi bilo mogoče sprejeti. Zaradi neučinkovitega
odločanja naj bi bila ogrožena varnost objekta. Skupina
poslancev predlaga, naj ustavno sodišče izreče mnenje, da
so izpodbijane določbe pogodbe v neskladju z ustavo.
4. Skupina poslancev opozarja na neuravnoteženost
pogodbe. Meni, da je Hrvaška dosegla vse, kar je v njenem
interesu. Priznan naj bi ji bil polovični kapitalski delež, povezan z ustreznimi upravljavskimi upravičenji, cena, ki ne vključuje stroškov za odlagališče radioaktivnih odpadkov in za
razgradnjo NEK, ter samostojno zbiranje sredstev za ureditev odlagališča in za razgradnjo.
5. Skupina poslancev predlaga, naj ustavno sodišče
na podlagi drugega odstavka 35. člena zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS)
razpiše javno obravnavo, na kateri bi lahko dodatno obrazložila svoje stališče.
II. Mnenje vlade
6. Vlada zavrača utemeljenost navedb v predlogu za
izrek mnenja. Pogodba naj bi urejala zadeve, ki se nanašajo
na obveznosti lastnika jedrskega objekta in naj ne bi posegala v veljavni pravni red na področju jedrske varnosti.
7. Prvi odstavek 10. člena pogodbe naj bi vseboval
izrecno zavezo dveh lastnic jedrskega objekta, da bosta
spoštovali določbe MKVIGRO. Program iz tretjega odstavka
10. člena pogodbe naj bi vseboval predlog možne delitve
radioaktivnih odpadkov, merila za obdelavo odpadkov pred
odlaganjem, potrebna finančna sredstva in roke za izvedbo.
Četrti odstavek 10. člena naj bi pogodbenici zavezoval k
izdelavi programa razgradnje jedrskega objekta in k predložitvi tega programa v potrditev pristojnemu organu. Tovrsten
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program naj bi bil dolžan izdelati vsak upravljavec jedrskega
objekta in ga predložiti pristojnemu upravnemu organu v
potrditev. Tako zastavljen program naj ne bi posegal v slovensko zakonodajo glede ravnanja z radioaktivnimi odpadki,
ampak naj bi le urejal razmerja med lastnicama NEK na
način, ki naj zagotovi učinkovito odzivanje na zahteve pristojnega upravnega organa. Ker je ponovni pregled programov,
določen v petem odstavku 10. člena, predviden šele v prihodnji zakonodaji o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in
jedrski varnosti,1 naj bi celo zviševal doseženo raven varstva
okolja. Začasno skladiščenje radioaktivnih odpadkov na lokaciji nastanka (šesti odstavek 10. člena pogodbe) naj bi bil
pristojni upravni organ že dovolil in naj ne bi bilo ovir za
takšno skladiščenje do konca obratovanja NEK, če bodo za
to izpolnjeni vsi pogoji jedrske varnosti. Začasnemu skladiščenju naj se ne bi bilo mogoče izogniti, ker naj bi bilo treba
odpadke pred odlaganjem primerno obdelati in zbrati v primerni količini. Táko začasno skladiščenje naj bi bilo uveljavljena praksa v mnogih jedrskih objektih v svetu. Sedmi odstavek 10. člena naj ne bi izključeval možnosti skupnega
ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ampak nasprotno – potrjeval naj bi obveznost vsake od pogodbenic glede reševanja
njihovega odlaganja. 11. člen naj bi z novo ureditvijo finančnih obveznosti obeh lastnic NEK saniral obstoječe stanje,
ko se v sklad, ustanovljen na podlagi ZFR, ne stekajo sredstva za elektriko, dobavljeno Republiki Hrvaški. Tudi ta določba naj bi zaradi tega prispevala k večji ravni jedrske
varnosti.
8. Rešitve, predvidene v določbah pogodbe, ki naj bi
bile v neskladju z drugim odstavkom 14. člena in s 74.
členom ustave, naj bi bile sprejete zaradi tega, ker sicer ne
bi bilo mogoče zaključiti pogajanj. Dogovora o odkupu hrvaškega deleža naj ne bi bilo mogoče doseči. Upoštevaje
polovični delež Hrvaške pri financiranju NEK ter polovični
delež pri upravljanju in izkoriščanju objekta, priznan s sporazumi in pogodbami, sklenjenimi med obema stranema v letih
1970, 1974, 1982 in 1985, naj bi bila pravna ureditev NEK
kot družbe z omejeno odgovornostjo z dvema “polovičnima”
solastnikoma in paritetnim načinom odločanja edina še preostala rešitev. Ker je ustanovitveni akt mednarodna pogodba, naj bi bila sklenitev družbene pogodbe v obliki notarskega zapisa nepotrebna. Podobno naj bi bil zakonodajalec
ravnal v primerih, ko je bila gospodarska družba ustanovljena z zakonom. Dogovorjeni način upravljanja naj bi bil mogoč v vsaki gospodarski družbi, ustanovljeni po slovenskem
pravnem redu. Odločanje o izbiri dobaviteljev in izvajalcev
naj bi bilo vprašanje poslovanja vsake gospodarske družbe.
S pogodbo sta državi kot kapitalska lastnika družb, ki sklepata družbeno pogodbo, le vnaprej uredili ta vprašanja. Ker
bo slovenski družbenik s podpisom družbene pogodbe izrazil soglasje z določbami v njej, naj bi bil očitek o kršitvi 74.
člena ustave neutemeljen. Določba sedmega odstavka 5.
člena pogodbe naj bi bila dejansko v korist slovenske strani.
Če bi bila vsa električna energija, ki jo proizvede NEK, šteta
v okvir slovenskega elektroenergetskega sistema, bi to –
glede na obveznost zagotavljanja rezerv – pomenilo nepotreben strošek za družbo ELES. Dvojnost določanja cene
električne energije pa naj bi bila predvidena v vseh doslej
veljavnih pravnih aktih. Določbe glede sodelovanja delavcev
pri upravljanju (šesti in sedmi odstavek 3. člena), o šolanju
in zaposlovanju (8. in 9. člen) ter o neobremenjevanju NEK
z novimi javnimi dajatvami (drugi in tretji odstavek 12. člena)
1
Zakon, ki ga navaja vlada, je bil po vložitvi mnenja vlade sprejet
in je začel veljati s 1. 10. 2002. Gre za zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 67/02 – v nadaljevanju: ZVISJV).
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naj bi bile kljub odstopanju od siceršnje zakonske ureditve
utemeljene. Njihov namen je bil ohraniti nekatere pravice
hrvaških vlagateljev iz sporazuma iz leta 1970. Drugi razlog
je v posebni naravi NEK kot jedrskega objekta in v obveznosti Hrvaške, da sprejme radioaktivne odpadke.
9. Neutemeljen naj bi bil tudi očitek o neskladnosti
3. člena z 2. členom in z 72. členom ustave. Določba naj bi
namreč bistveno učinkoviteje, kot je bilo to določeno doslej,
urejala način reševanja morebitnih nesoglasij pri upravljanju
NEK. Prejšnji sporazum naj bi bil omogočal blokado in arbitražno reševanje pri pristojnem zveznem organu nekdanje
skupne države. Po pogodbi naj bi do odločitve arbitraže
veljala odločitev predsednika uprave.
B) – I
III. Predlog za izvedbo javne obravnave
10. Ker so okoliščine dovolj pojasnjene in dodatno
pojasnjevanje udeležencev ni potrebno, ustavno sodišče ni
sprejelo predloga skupine poslancev za razpis javne obravnave. Pri tem se ni spuščalo v presojo, ali je javna obravnava
v postopku za oceno ustavnosti mednarodne pogodbe glede na drugi stavek 70. člena ZUstS sploh dopustna.
B) – II
IV. Namen sklenitve in vsebina Pogodbe
11. Izgradnja NEK je bila predvidena s Sporazumom, ki
sta ga sklenili Slovenija in Hrvaška dne 27. 10. 1970, takrat
še republiki nekdanje SFRJ (Uradni list SRS, št. 44/70 – v
nadaljevanju: sporazum). V sporazumu sta izrekli podporo
elektrogospodarskim in drugim zainteresiranim organizacijam,
ki so se odločile za izgradnjo skupne nuklearne elektrarne, in
se zavezali k pomoči pri uresničitvi tega projekta (točka 1).
Dogovorjeno je bilo, da bodo investitorji iz obeh republik
sodelovali pri financiranju z enakimi deli, da si bodo v istem
razmerju delili pravice in obveznosti in da bodo na enakih
načelih določili pravice in obveznosti v času izkoriščanja elektrarne (točka 4). Odločitev o organizacijski obliki nuklearne
elektrarne je bila prepuščena investitorjem. Razmerja med
investitorji in razmerja do elektrarne naj bi se uredila s poslovno pogodbo. Med temi so bile s sporazumom izrecno predvidene pravice in obveznosti investitorjev do skupne elektrarne,
pravni položaj elektrarne ter pravice in obveznosti, povezane
z gradnjo in z izkoriščanjem elektrarne (11. točka).
12. Na podlagi sporazuma iz leta 1970 sta po pooblastilu slovenskih in hrvaških elektrogospodarskih organizacij podjetji Savske elektrarne, Ljubljana, in Elektroprivreda, Zagreb,
dne 22. 3. 1974 sklenili pogodbo o združevanju sredstev
zaradi skupne izgradnje in skupne eksploatacije Nuklearne
elektrarne Krško. Pogodba izpeljuje načelni dogovor iz sporazuma o enaki udeležbi investitorjev pri financiranju, pri upravljanju in pri izkoriščanju NEK. Glede ravnanja z radioaktivnimi
odpadki pogodba vsebuje zavezo strank, da bosta “podvzeli
predpisane mere in predpisana dejanja glede odlaganja radioaktivnih odpadkov” (18.5.1 točka). Z aneksom k pogodbi,
sklenjenim dne 16. 4. 1982, je bila dodana obveznost strank,
da storita vse, da se po dograditvi NEK zagotovijo zaščitni
ukrepi za preprečitev morebitnih škodljivih posledic za človekovo okolje, ter da stroške za realizacijo teh ukrepov in stroške, ki izhajajo iz deponiranja nuklearnega goriva in radioaktivnih odpadnih materialov, pokrivata ustanovitelja v razmerju
50 proti 50 (dodatek k točki 17.4.1).
13. Za ureditev razmerij med ustanovitelji NEK in NEK
je bil dne 16. 4. 1982 sklenjen samoupravni sporazum o
ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti ustanoviteljev in
NEK. Samoupravni sporazum je predvideval paritetno sestavo organov NEK (točki 11.2 in 12) in soglasno sprejemanje
odločitev poslovnega odbora (11.4 točka). Če soglasja ni
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bilo mogoče doseči niti po notranjem postopku usklajevanja, je bila za sprejem odločitve dogovorjena pristojnost
arbitraže pri skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva (točka 15.1).
14. Vlada Republike Slovenije je dne 30. 7. 1998
sprejela Uredbo o preoblikovanju Nuklearne elektrarne Krško, p.o., v javno podjetje Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o. (Uradni list RS, št. 54/98, 57/98 in 106/01 – v
nadaljevanju: uredba). Z uredbo je bila Nuklearna elektrarna
Krško, p.o., Krško, preoblikovana v javno podjetje Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (prvi odstavek 1. člena). Ustanovitelj NEK, d.o.o., je Republika Slovenija (prvi odstavek
5. člena), Republiki Hrvaški oziroma Hrvatski elektroprivredi
pa je bil iz naslova vloženih sredstev dan položaj sovlagateljice (tretji odstavek 1. člena). Upravljanje javnega podjetja je
razdeljeno med ustanovitelja, poslovni odbor (v funkciji nadzornega odbora) in direktorja (prvi odstavek 18. člena). Sovlagatelj ima pravico sodelovati pri upravljanju glede vprašanj, povezanih s prednostno pravico do dobave električne
energije, pri oblikovanju kriterijev za določitev cene električne energije in pri drugih vprašanjih, predvidenih v dotlej
sprejetih aktih o razmerjih med investitorji ter med investitorji
in NEK (v nadaljevanju: akti o NEK, drugi odstavek 18.
člena). Štiri člane poslovnega odbora imenuje ustanovitelj,
štiri pa sovlagatelj. Predsednika poslovnega odbora imenuje
ustanovitelj izmed njih (20. člen). V primeru enakega števila
glasov za in proti odloči predsednikov glas. Če sklepa oziroma odločitve ni mogoče sprejeti, se v osmih dneh skliče
ponovni sestanek poslovnega odbora (21. člen). Elemente
cene moči in energije v skladu z dotlej sprejetimi akti o NEK
določi poslovni odbor (22. člen). Cena in pogoji dobave so
sicer predmet posebne pogodbe med NEK in Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana, ter Hrvatsko elektroprivredo, d.d.,
Zagreb (17. člen). Uredba je ohranila veljavnost dotlej sprejetih aktov o NEK, kolikor niso v neskladju z zakonodajo in z
uredbo. Predvidela je tudi sklenitev meddržavne pogodbe
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, ki naj bi
celovito uredila premoženjskopravna razmerja obeh držav
do javnega podjetja NEK (tretji odstavek 1. člena). Uredba
velja do uveljavitve omenjene pogodbe (28. člen).
15. V takem pravnem položaju je bila 19. 12. 2001
podpisana pogodba kot dvostranski meddržavni dogovor.
Že iz naslova izhaja, naj bi uredila pravni položaj NEK in
njeno izkoriščanje, položaj investitorjev in razgradnjo elektrarne. Pogodba predvideva preoblikovanje NEK, d.o.o., iz
javnega podjetja v gospodarsko družbo z omejeno odgovornostjo. Nekatera vprašanja glede pravnega položaja družbe
so urejena s pogodbo. Ureditev drugih je prepuščena družbeni pogodbi, ki naj bi jo na podlagi Pogodbe sklenila
pravna naslednika investitorjev, tj. ELES Gen, d.o.o., Ljubljana, in Hrvatska elektroprivreda, d.d., Zagreb (2. člen Pogodbe). Druge določbe Pogodbe urejajo predvsem obveznosti pogodbenih strank, tj. Republike Slovenije in Republike Hrvaške, glede urejanja pravnega položaja NEK in njenih
družbenikov ter glede razgradnje NEK in radioaktivnih odpadkov. Pogodba ima štiri priloge: družbeno pogodbo, postopek uveljavljanja predkupne pravice, načela o ureditvi
finančnih razmerij in poslovnik o delu meddržavne komisije.
Prva in zadnja priloga nista sestavni del Pogodbe.
V. Izpodbijane določbe pogodbe
16. Izpodbijane določbe pogodbe se glasijo:
“2. člen (Družba NEK d.o.o.):
(3) Pogodba, ki jo skleneta ustanovitelja (v nadaljnjem besedilu: družbena pogodba), bo temeljila na določbah te pogodbe ter na določbah zakona o gospodarskih družbah Republike Slovenije. … Družbena pogodba
se šteje kot ustanovitveni akt družbe in za njeno veljav-
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nost ni potrebna oblika notarskega zapisa, kot to določa
zakon o gospodarskih družbah. …
(7) Pogodbenici se zavezujeta, da ne bosta delovali
na način, s katerim bi se odvzemale ali omejevale pravice družbenikov.
3. člen (Organi družbe):
(1) Organi družbe so skupščina, nadzorni svet in
uprava, ki so sestavljeni paritetno, razen če ta pogodba
ne določa drugače.
(2) Predsednika uprave ima pravico predlagati slovenski družbenik, namestnika predsednika pa hrvaški družbenik. Kadar se znotraj paritetno sestavljene uprave ne
doseže soglasje, se šteje, da je sprejeta odločitev, za
katero glasuje predsednik uprave (v nadaljnjem besedilu: odločujoči glas). Odločujoči glas predsednika uprave
se uporabi izjemoma, in sicer v primerih, ko bi nesoglasje
v upravi lahko ogrozilo varnost obratovanja, bistveno ogrozilo doseganje ciljev, določenih s sprejetim letnim gospodarskim načrtom, ali povzročilo družbi večjo škodo.
(3) Kadar predsednik uprave uporabi odločujoči
glas, mora takoj zahtevati od predsednika nadzornega
sveta sklic seje nadzornega sveta, na kateri se obravnava
upravičenost uporabe odločujočega glasu, in sprejme
ustrezne odločitve.
(4) V primeru uporabe odločujočega glasu člani
uprave, ki so glasovali proti odločitvi, niso odgovorni za
škodo, ki bi izvirala iz takšne odločitve predsednika uprave.
(5) Predsednika nadzornega sveta ima pravico predlagati hrvaški družbenik, namestnika predsednika pa
slovenski družbenik.
(6) Pri delu in odločanju nadzornega sveta imajo
pravico sodelovati tudi predstavniki zaposlenih NEK d.o.o.
(širša sestava), vendar samo, kadar se razpravlja in odloča neposredno o delovnopravnih vprašanjih, ki se nanašajo na zaposlene v NEK d.o.o. V takšnih primerih je
nadzorni svet sestavljen tripartitno, in sicer iz enakega
števila predstavnikov slovenskega družbenika, hrvaškega družbenika in predstavnikov zaposlenih v NEK d.o.o.,
ki so imenovani v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju. Natančnejše določbe o sestavi in delu nadzornega sveta v širši sestavi vsebuje
družbena pogodba.
(7) Pogodbenici soglašata, da se v NEK d.o.o. ne
bodo uporabljali slovenski predpisi o soupravljanju delavcev, ki se nanašajo na delavskega direktorja.
(8) Skupščina družbe bo imenovala predlagane člane uprave in nadzornega sveta, če so ti predlagani v
skladu s to pogodbo in družbeno pogodbo.
(9) Pogodbenici soglašata, da se vprašanja, o katerih ne morejo odločiti organi družbe zaradi paritetne sestave, rešijo s poslovnotehnično arbitražo, katere odločitev bo dokončna in zavezujoča za družbo. Določbe o
sestavi, pristojnosti in delovanju te arbitraže vsebuje družbena pogodba.
5. člen (Proizvodnja in prenos):
(7) Za električno energijo, proizvedeno v NE Krško,
ki jo skladno z drugim odstavkom tega člena prevzema
hrvaški družbenik, ne veljajo slovenski predpisi o trgu z
električno energijo.
8. člen (Zaposlovanje, šolanje):
(1) Pogodbenici soglašata, da bo v družbeni pogodbi določena obveznost NEK d.o.o., da pri zaposlovanju
upošteva načelo paritete za člane uprave in za druge
delavce s posebnimi pooblastili, ki jih določa družbena
pogodba.

Stran

16152 / Št. 117 / 28. 12. 2002

(2) Družba bo določila tista strokovna delovna mesta, za katera se ob upoštevanju načela varnosti, optimalnega obratovanja jedrske elektrarne in primerne zastopanosti strokovnih kadrov iz obeh pogodbenic zagotavlja
prosto zaposlovanje.
(3) Republika Slovenija se zavezuje, da bo v skladu
s prvim in drugim odstavkom tega člena osebam, ki imajo status tujca, na predlog družbe omogočila prosto zaposlovanje.
(4) Pri šolanju, štipendiranju in strokovnem usposabljanju bo NEK d.o.o. upoštevala načelo enakih pravic
ne glede na državljanstvo.
(5) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za že
zaposlene delavce v NEK d.o.o.
9. člen (Izvajalci del):
(1)Pogodbenici soglašata, da NEK d.o.o. za potrebe
rednega obratovanja kot tudi v izrednih primerih zagotovi
sodelovanje podjetij in institucij, ki izpolnjujejo pogoje
kvalificiranih izvajalcev del v jedrskih elektrarnah. Pri izpolnjevanju prej navedenih pogojev in pogojev konkurenčnosti bo NEK d.o.o. okvirno enako zagotavljala sodelovanje dobaviteljev in izvajalcev iz obeh pogodbenic.
(2) Pogodbenici soglašata, da se bodo dobavitelji in
izvajalci iz držav pogodbenic za potrebe NEK d.o.o. v
vsem obravnavali enako.
10. člen (Razgradnja, radioaktivni odpadki in izrabljeno
jedrsko gorivo):
(1) Razgradnja NE Krško, odlaganje radioaktivnih
odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva, kot je določeno v skupni konvenciji iz preambule te pogodbe, je skupna obveznost pogodbenic.
(2) Pogodbenici soglašata, da bosta zagotovili učinkovito skupno rešitev za razgradnjo in za odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva z
gospodarskega stališča in s stališča varovanja okolja.
(3) Odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz obratovanja in razgradnje se bo
izvajalo skladno s programom odlaganja radioaktivnih
odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva (v nadaljnjem
besedilu: program odlaganja RAO in IJG). Program odlaganja RAO in IJG bosta skladno z mednarodnimi standardi ob sodelovanju NEK d.o.o. izdelali strokovni organizaciji, ki ju bosta določili pogodbenici v 60 dneh po uveljavitvi te pogodbe. Program odlaganja RAO in IJG med
drugim vključuje: predlog možne delitve in prevzema
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva,
kriterije sprejemljivosti za odlaganje in oceno potrebnih
finančnih sredstev ter roke za izvedbo. Program odlaganja RAO in IJG bo izdelan v 12 mesecih od uveljavitve te
pogodbe in ga potrdi meddržavna komisija iz 18. člena
te pogodbe. Program odlaganja RAO in IJG se revidira
najmanj vsakih pet let.
(4) Razgradnja se bo izvajala skladno s programom
razgradnje. Program razgradnje vključuje tudi ravnanje z
vsemi radioaktivnimi in drugimi odpadki, nastalimi pri
razgradnji, do njihovega odvoza z lokacije NE Krško,
oceno potrebnih finančnih sredstev in roke za njegovo
izvedbo.
(5) Program razgradnje bosta izdelali strokovni organizaciji iz tretjega odstavka tega člena skupaj z NEK
d.o.o. skladno z mednarodnimi standardi najkasneje v
12 mesecih od dneva uveljavitve te pogodbe. Program
razgradnje potrjuje meddržavna komisija iz 18. člena te
pogodbe in odobri upravni organ Republike Slovenije,
pristojen za jedrsko varnost. Program razgradnje se revidira najmanj vsakih 5 let.
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(6) Lokacija NE Krško se lahko uporablja za začasno
skladiščenje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva do konca življenjske dobe.
(7) Če se pogodbenici do konca redne življenjske
dobe ne dogovorita o skupni rešitvi odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva, se obvezujeta, da bosta najkasneje v dveh letih po tem roku
končali s prevzemom in odvozom radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva z lokacije NE Krško,
in to vsaka polovico. Nadaljnje prevzemanje in odvažanje
bo potekalo skladno s programom odlaganja RAO in IJG
ter programom razgradnje, najmanj pa vsakih pet let, če
z odobrenimi programi ni drugače določeno.
(8) Če pride do predčasnega zapiranja NE Krško
zaradi dejanj oblasti Republike Slovenije, ki niso posledica višje sile ali naključja v smislu 6. člena te pogodbe, bo
Republika Hrvaška sodelovala pri razgradnji in odlaganju
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva
sorazmerno z električno energijo, prevzeto od hrvaškega
družbenika, glede na električno energijo, ki bi jo NE Krško proizvedla v normalnih okoliščinah od začetka obratovanja do konca življenjske dobe.
11. člen (Financiranje razgradnje in odlaganja):
(1) Pogodbenici se obvezujeta, da bosta v enakih
delih zagotovili financiranje stroškov izdelave programa
razgradnje, stroškov njegovega izvajanja in tudi stroškov
izdelave programa odlaganja RAO in IJG.
(2) Če se pogodbenici sporazumeta o skupni rešitvi odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva, se tudi ti stroški financirajo v enakih
delih. Če se tak dogovor ne doseže, bosta pogodbenici
samostojno pokrivali stroške vseh tistih dejavnosti pri
izvajanju programa odlaganja RAO in IJG, ki niso skupne narave.
(3) Pogodbenici bosta v dvanajstih mesecih od uveljavitve te pogodbe sprejeli ustrezne predpise za zagotovitev sredstev za financiranje stroškov iz prvega in drugega odstavka tega člena, in sicer tako, da bo vsaka pogodbenica zagotavljala redno vplačevanje sredstev v svoj
posebni sklad v znesku, predvidenem v odobrenih programih iz 10. člena te pogodbe. Pogodbenici oziroma
posebna sklada financirata vsak polovico vseh dejavnosti v zvezi z razgradnjo in odlaganjem vseh radioaktivnih
odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva, nastalih v
času obratovanja in razgradnje NE Krško, ki jih odobri
meddržavna komisija iz 18. člena te pogodbe.
12. člen (Zaščita vlaganj):
(2) Pogodbenici se obvezujeta, da ne bosta obremenjevali proizvodnje in prevzema električne energije iz
NEK d.o.o. s kakršnimi koli javnimi dajatvami, ki jih predpiše država ali lokalna skupnost, ki niso obstajale v času
podpisovanja te pogodbe in se nanašajo na NE Krško kot
jedrski objekt, oziroma teh javnih dajatev ne bosta realno
povečevali. Pri drugih javnih dajatvah pa Republika Slovenija zagotavlja, da bo NEK d.o.o. enako obravnavana
kot druge pravne osebe v Republiki Sloveniji.
(3) Če bi se za proizvodnjo električne energije določila obveznost dodelitve ustrezne koncesije, se Republika Slovenija zavezuje, da takšno koncesijo brez nadomestila dodeli NEK d.o.o, in sicer s trajanjem do konca
življenjske dobe elektrarne.”
VI. Ustavna podlaga za presojo
17. Določbe ustave, ki so podlaga za presojo, se glasijo:
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“2. člen : Slovenija je pravna in socialna država.
14. člen (enakost pred zakonom):
(2) Vsi so pred zakonom enaki.
72. člen (zdravo življenjsko okolje):
(1) Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja.
(2) Država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.
74. Člen (svobodna gospodarska pobuda):
(1) Gospodarska pobuda je svobodna. …”
B) – III
VII. Pristojnost in obseg presoje ustavnega sodišča
18. Drugi odstavek 160. člena ustave se glasi: “Na
predlog Predsednika republike, Vlade ali tretjine poslancev
državnega zbora izreka ustavno sodišče v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe mnenje o njeni skladnosti z ustavo.
Državni zbor je vezan na mnenje ustavnega sodišča.” Z navedeno ureditvijo je ustavnemu sodišču poleg pristojnosti, ki so
navedene v prvem odstavku 160. člena ustave, dana posebna pristojnost predhodne (a priori) ustavnosodne kontrole
mednarodnih pogodb. Ta pristojnost je omejena le na presojo
skladnosti z ustavo, ne pa z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in s splošnimi načeli mednarodnega prava, kot velja
za skladnost zakonov in drugih notranjepravnih predpisov po
drugi alinei prvega odstavka 160. člena ustave. Zato ustavno
sodišče morebitnega neskladja pogodbe z mednarodnimi pogodbami, navedenimi v predlogu skupine poslancev, ni ugotavljalo (enako v mnenju št. Rm-1/97 z dne 5. 6. 1997,
Uradni list RS, št. 40/97 in Odl US VI, 86).
19. Namen predhodne ustavnosodne kontrole mednarodnih pogodb je preprečiti, da bi država v trenutku ratifikacije mednarodne pogodbe prevzela mednarodnopravno obveznost, ki bi bila v neskladju z ustavo. Navedeno stališče
izhaja že iz mnenja št. Rm-1/97, v katerem je bilo zavzeto
stališče, da bi mednarodnopravna zaveza nasprotovala ustavi, če bi ob uveljavitvi mednarodne pogodbe v notranjem
pravu ustvarila neposredno uporabne protiustavne pravne
norme ali če bi zavezala državo, da sprejme akt notranjega
prava, ki bi nasprotoval ustavi.
20. Mnenje ustavnega sodišča, izdano po določbi drugega odstavka 160. člena ustave, ni posvetovalno mnenje.
Kljub drugačnemu imenu gre za odločitev ustavnega sodišča, katere pravna narava je po učinkih vsebinsko enaka
drugim odločbam ustavnega sodišča. Od odločb se razlikuje po tem, da ustavno sodišče z njo ne sme poseči v sámo
mednarodno pogodbo, tako kot lahko posega v notranjepravne akte. Ker je mednarodna pogodba rezultat dogovora
med pogodbenimi strankami, ustavno sodišče posameznih
določb pogodbe ne more razveljaviti ali odpraviti, državnemu zboru pa tudi ne more naložiti, naj jo uskladi z ustavo
tako, da v njej uredi neko vprašanje, ki ga ne ureja.
21. Kadar ustavno sodišče izreče mnenje, da so posamezne določbe mednarodne pogodbe v neskladju z ustavo,
je učinek takšne odločitve lahko dvojen: 1) če je mogoče
pogodbo ratificirati s pridržkom, jo Državni zbor lahko ratificira samo pod pogojem, da na ustrezne določbe, za katere
je bilo izrečeno mnenje o neskladnosti, izjavi pridržek, 2) če
pogodba ne dovoljuje pridržka oziroma ta po določbah Dunajske konvencije o pogodbenem pravu (Uradni list SFRJ,
št. 30/72 – v nadaljevanju: DKPMP) ni dopusten, Državni
zbor ob veljavni ustavni ureditvi ne sme ratificirati takšne
mednarodne pogodbe oziroma jo lahko ratificira potem, ko
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poprej ustrezno spremeni ustavo. Kadar pa ustavno sodišče
izreče mnenje, da mednarodna pogodba ni v neskladju z
ustavo, je odločitev o sprejemu zakona o ratifikaciji stvar
politične presoje državnega zbora. Tako kot pri presoji predpisov se ustavno sodišče tudi pri odločanju o skladnosti
mednarodne pogodbe z ustavo ne more spuščati v vprašanje primernosti posameznih rešitev, še manj pa v vprašanje,
ali so posamezne rešitve za državo ugodne ali ne.
22. Predmet presoje v postopku za izdajo mnenja o skladnosti mednarodne pogodbe z ustavo so le določbe mednarodne pogodbe v besedilu, ki je v postopku ratifikacije (glej že
navedeno mnenje št. Rm-1/97). Republika Hrvaška kot sopogodbenica je z zakonom o potvrđivanju ugovora između
Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o
uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrarne Krško i zajedničke izjave povodom potpisivanja ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o
uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrarne Krško (Narodne novine, št. 9/02 z dne 23. 7. 2002) ratificirala
Pogodbo, ki je predmet presoje v tem postopku. Zakon o
ratifikaciji je pričel veljati osem dni po njegovi objavi v Narodnih
novinah. Po prvem odstavku 3. člena navedenega zakona
smejo hrvaški predstavniki v meddržavni komisiji potrditi program odlaganja radioaktivnih odpadkov in program razgradnje
NEK le ob predhodnem soglasju Hrvaškega sabora.2 Po drugem odstavku 3. člena navedenega zakona mora hrvaška delegacija v meddržavni komisiji zahtevati predhodno soglasje Hrvaškega sabora pred odobritvijo vseh dejavnosti v zvezi s programom odlaganja radioaktivnih odpadkov in programom razgradnje NEK, če je to potrebno zaradi varstva narave in zdravja
ljudi.3 Ker je, kot je že bilo navedeno, predmet presoje v
postopku pred ustavnim sodiščem pogodba v besedilu, v katerem je predmet ratifikacijskega postopka v Državnem zboru
(drugi odstavek 160. člena ustave). Ustavnemu sodišču ni bilo
treba odgovoriti na vprašanje, ali določbi predstavljata pridržek
v smislu določb DKPMP. Državni zbor pa bo moral v postopku
ratifikacije presoditi, ali gre še za pogodbo z isto vsebino ali ne.
23. Ustavno sodišče se je omejilo na presojo skladnosti tistih določb pogodbe z ustavo, ki so v predlogu za izrek
mnenja izrecno navedene, in v obsegu, ki ga predlog –
izhajajoč iz njegove obrazložitve – izpodbija.
24. Skupina poslancev zatrjuje neskladnost izpodbijanih določb pogodbe z določbami 72. člena ustave o zdravem življenjskem okolju, s pravico do enakosti pred zakonom iz 14. člena ustave in s pravico do svobodne gospodarske pobude iz 74. člena ustave.
25. Ker se na zdravo življenjsko okolje nanašata le prvi
in drugi odstavek 72. člena ustave, ne pa tudi njegov tretji
(ta ureja odškodninsko odgovornost za škodo v življenjskem
okolju) in četrti odstavek (ta se nanaša na mučenje živali), se
je ustavno sodišče omejilo na presojo skladnosti izpodbijanih določb s tem delom ustavne določbe. Ker v zvezi s 14.
členom ustave skupina poslancev zatrjuje le kršitev enakosti
pred zakonom, ne pa uporabe katerekoli diskriminacijske
okoliščine, je izpodbijane določbe presodilo z vidika druge-

2
Določba se glasi: “Izaslanstvo Republike Hrvatske u
Međudržavnom povjerenstvu iz članka 18. ugovora, zauzet će stajalište o potvrđivanju programa odlaganja RAO i ING i programa
razgradnje NE Krško uz prethodnu suglasnost Hrvatskog sabora.”
3
Določba se glasi: “Izaslanstvo Republike Hrvatske u
Međudržavnom povjerenstvu iz članka 18. ugovora zatražit će prethodnu suglasnost Hrvatskog sabora i kada odobrava druge aktivnosti u svezi s programima iz stavka 1. ovoga članka ukoliko je to
potrebno radi zaštite prirode i zdravlja ljudi.”
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ga odstavka 14. člena. Tudi pri sklicevanju na kršitev 74.
člena ustave predlog govori le o pravici do svobodne gospodarske pobude. Ta je določena v prvem odstavku 74. člena,
kar je razlog za omejitev presoje na skladnost s to določbo.
B) – IV
VIII. Presoja skladnosti pogodbe z 2. členom ter s
prvim in z drugim odstavkom 72. člena ustave
26. Skupina poslancev zatrjuje, da je več členov pogodbe v neskladju z 72. členom ustave. 10. člen naj bi bil v
neskladju s to ustavno določbo, ker ravnanje z radioaktivnimi odpadki in razgradnja NEK nista urejena oziroma ker se
odločitev o tem odlaga na čas po zaključku obratovanja
NEK. 11. člen pogodbe naj bi bil v neskladju z 72. členom
ustave, ker naj bi zniževal že doseženo raven varstva okolja
glede financiranja razgradnje in odlaganja radioaktivnih odpadkov. 3. člen pogodbe naj bi bil zaradi nejasnosti v neskladju z 2. členom ustave. Ker naj bi bila zaradi neučinkovitosti predvidenega načina odločanja uprave ogrožena varnost objekta, naj bi bila določba tudi v neskladju s prvim in z
drugim odstavkom 72. člena ustave.
Vsebina prvega in drugega odstavka 72. člena ustave
27. Po prvem odstavku 72. člena ustave ima vsakdo
pravico do zdravega življenjskega okolja. Drugi odstavek
72. člena nalaga državi skrb za zdravo življenjsko okolje in ji
še posebej nalaga, da v ta namen določi pogoje in načine za
opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti. Po ustaljeni
presoji ustavnega sodišča izhaja iz teh določb obveznost
države, da sprejme take standarde oziroma okvire dovoljenih posegov v prostor, da ne bo ogroženo zdravje ljudi
(prim. sklep št. U-I-24/96 z dne 9. 12. 1999, OdlUS VIII,
279 in odločbo št. U-I-315/97 z dne 16. 3. 2000, Uradni
list RS, št. 31/2000 in OdlUS IX, 57).
28. Upoštevaje vpliv uporabe jedrske energije na ljudi
in na okolje je jedrska varnost sestavni del zdravega življenjskega okolja. Zaradi velike nevarnosti za življenje in zdravje
ljudi in za okolje, ki jo lahko povzroči uporaba jedrske energije, je država hkrati z odločitvijo za uporabo jedrske energije dolžna sprejeti tehnične, organizacijske idr. ukrepe, ki
bodo tveganje zmanjšali na najnižjo možno raven. Ustava z
besedami zakonodajalca zahteva sprejetje vseh ukrepov, ki
omogočajo, da se škoda za zdravje ljudi in radioaktivna
kontaminacija življenjskega okolja zaradi ionizirajočih sevanj
kot posledice uporabe virov takih sevanj zmanjša do najmanjše možne mere, ki še dopušča razvoj, proizvodnjo in uporabo virov sevanj in izvajanje sevalnih dejavnosti (prvi odstavek 1. člena ZVISJV). Prvi in drugi odstavek 72. člena ustave nalagata torej državi dolžnost, da zagotovi visoko stopnjo
jedrske varnosti. Gre za nedoločen pravni pojem, ki ga je
treba napolniti ob upoštevanju vsakokratnega stanja razvoja
znanosti in tehnike.
29. Kot je bilo navedeno zgoraj, je merilo presoje v
postopku predhodne kontrole mednarodnih pogodb le ustava, ne pa tudi ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe. To pa ne pomeni, da mednarodne pogodbe ne morejo
napolnjevati vsebine ustavne norme. V obravnavanem kontekstu sta pomembni MKJV in MKVIGRO. V zvezi z zagotavljanjem jedrske varnosti izhaja iz teh mednarodnih pogodb
enaka obveznost države, kot je določena v prvem in v drugem odstavku 72. člena ustave. Posamezne vidike, ki sestavljajo pojem jedrske varnosti, je zato mogoče opredeliti s
pomočjo omenjenih pogodb. Na drugi strani je za opredelitev obveznosti države – ob splošni zakonodaji z okoljevarstvenega področja, iz katere je v kontekstu obravnavane
zadeve treba izpostaviti načelo obveznega subsidiarnega
ukrepanja države – z vidika posameznih elementov jedrske
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varnosti relevanten ZVISJV. Kot izhaja iz zgoraj navedene
opredelitve predmeta urejanja v 1. členu ZVISJV, ta zakon
operacionalizira določbo prvega in drugega odstavka
72. člena USTAVE z vidika jedrske varnosti.
30. Tako obe navedeni konvenciji kot ZVISJV določajo
oziroma uresničujejo obveznost države, da sprejme ustrezne predpise za zagotovitev jedrske varnosti. Po MKJV odgovornost za jedrsko varnost nosi država, ki ima jurisdikcijo
nad jedrskim objektom (odstavek (iii) uvoda). V zvezi z varnostjo ravnanja z radioaktivnimi odpadki je država po MKVIGRO dolžna sprejeti primerne ukrepe, s katerimi si prizadeva izogniti se ravnanju, katerega vplive na prihodnje generacije je mogoče logično napovedati in so večji od dovoljenih
za sedanjo generacijo, in ukrepe z namenom izogniti se
prelaganju pretiranih bremen na prihodnje generacije (točki
(vi) in (vii) drugega odstavka 4. člena in točki (vi) in (vii)
drugega odstavka 11. člena). V skladu s temeljnimi varnostnimi načeli mednarodne agencije za atomsko energijo, ki
se nanašajo na ravnanje z radioaktivnimi odpadki,4 iz načela
prepovedi nepotrebnega obremenjevanja bodočih generacij izhaja med drugim odgovornost sedanje generacije, da
načrtuje ravnanje s temi odpadki in da zagotovi sistem finančnih skladov (Načelo 5: Obremenjevanje bodočih generacij). Po obeh konvencijah je država dolžna sprejeti v notranjem pravu predpise in druge ukrepe, potrebne za izvajanje
obveznosti po konvenciji (4. člen MKJV in 18. člen MKVIGRO). Država je dolžna s predpisi določiti primerne državne
varnostne zahteve in predpise, sistem obveznih dovoljenj za
jedrske objekte z možnostjo preklica ter sistem upravne
inšpekcije in ocenjevanja jedrskih objektov zaradi preverjanja skladnosti z ustreznimi predpisi in pogoji dovoljenj
(7. člen MKJV). Zakoni in predpisi za urejanje varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki morajo urejati določitev primernih državnih varnostnih zahtev glede varstva pred sevanjem, sistem izdajanja dovoljenj, sistem prepovedi obratovanja objektov brez dovoljenja, sistem primernega institucionalnega nadzora, pregledovanja, dokumentiranja in
poročanja, zagotavljanje spoštovanja predpisov in pogojev
iz dovoljenj ter jasno delitev odgovornosti med organizacijami, vključenimi v različne faze ravnanja z radioaktivnimi odpadki (19. člen MKVIGRO). Država je nadalje dolžna sprejeti primerne ukrepe, s katerimi zagotovi, da so na voljo ustrezni finančni viri, potrebni za zagotavljanje varnosti objektov za ravnanje z radioaktivnimi odpadki med njihovo
obratovalno življenjsko dobo ter za njihovo razgradnjo (točka
(ii) 22. člena MKVIGRO). Sprejeti mora tudi primerne ukrepe, ki naj zagotovijo varnost razgradnje jedrskega objekta.
Med njimi so tudi ukrepi za zagotovitev ustreznih finančnih
virov za razgradnjo (26. člen MKVIGRO).
31. ZVISJV ureja sistem dovoljenj tako za gradnjo,
delovanje in razgradnjo jedrskih objektov kot za odlaganje
radioaktivnih odpadkov (predvsem 57. do 87. člen in 110.
do 117. člen). Določa tudi obveznosti države pri ravnanju z
radioaktivnimi odpadki (predvsem 93. do 99. člen ZVISJV).
Poudarja, da mora imetnik radioaktivnih odpadkov zagotoviti, da se v največji možni meri izogne prelaganju bremen
odlaganja teh odpadkov na prihodnje generacije (druga alinea prvega odstavka 93. člena ZVISJV). Glede financiranja
razgradnje jedrskega objekta in odlaganja radioaktivnih odpadkov ZVISJV kot pravilo določa, da mora imeti upravljavec
jedrskega objekta za izvajanje predpisanih ukrepov jedrske
varnosti zagotovljena finančna sredstva v vsej obratovalni
življenjski dobi objekta. Ta sredstva morajo zadostovati tudi
4
Po točki (xiv) uvoda k MKVIGRO se države zavezujejo k spoštovanju teh načel.

Uradni list Republike Slovenije
za plačilo vseh stroškov ravnanja z radioaktivnimi odpadki in
razgradnje objekta. Ustreznost zagotavljanja finančnih sredstev, njihove višine in jamstev se presoja že v postopku
izdaje dovoljenja za obratovanje (prvi, drugi in šesti odstavek
61. člena ZVISJV).
32. Iz navedenega izhaja, da je država tista, ki je dolžna s sprejetjem predpisov in z njihovim izvajanjem zagotoviti visoko raven jedrske varnosti. Bistveno za presojo 3., 10.
in 11. člena pogodbe z vidika prvega in drugega odstavka
72. člena ustave je zato vprašanje, ali navedene določbe
onemogočajo izpolnjevanje te obveznosti države. Kot je bilo
že zgoraj navedeno, bi bile izpodbijane določbe v nasprotju
z ustavo, če bi državi preprečile izpolnitev obveznosti, ki jih
ima pri zagotavljanju visoke ravni jedrske varnosti na podlagi
prvega in drugega odstavka 72. člena ustave, oziroma če bi
bila država na njihovi podlagi dolžna sprejeti predpis, ki bi ji
preprečil izpolnitev teh obveznosti.
33. Ker pogodba še ni postala del notranjega pravega
reda Republike Slovenije, je ustavno sodišče za njeno razlago uporabilo razlagalne določbe DKPMP.5 Ta v prvem odstavku 31. člena določa, da je treba mednarodno pogodbo
razlagati v dobri veri in ob tem upoštevati v pogodbi uporabljene izraze v njihovem običajnem pomenu, v okviru besedila
kot celote ter v luči njenega predmeta in cilja.6 Za namen
razlage spadajo v vsebino pogodbe kot celote tudi preambula (uvod) in priloge ter sporazumi in instrumenti, ki so bili
sklenjeni v zvezi s sklenitvijo pogodbe, za katere razlago gre
(drugi odstavek 31. člena). Ob besedilu kot celoti je treba
med drugim upoštevati tudi vsa relevantna pravila mednarodnega prava, ki veljajo med pogodbenicama (točka c) tretjega odstavka 31. člena). Pri jezikovni razlagi je treba razlagati
izraze v njihovem običajnem pomenu besede, poseben pomen pa se jim pripiše le, če se ugotovi, da sta se tako
odločili pogodbenici (četrti odstavek 31. člena). Ustavno
sodišče torej presoja skladnost mednarodne pogodbe z
ustavo po njeni vsebini, kakor je zapisana.
34. Pri razlagi izpodbijanih določb pogodbe je ustavno
sodišče upoštevalo, da se njena preambula sklicuje med
drugim na MKJV in MKVIGRO. Teorija mednarodnega javnega prava zavzema stališče, da med več mednarodnimi
pogodbami praviloma ni hierarhije, kar pa pogodbenih strank
ne ovira, da je ne vzpostavijo same. Morebitna neskladja
med mednarodnimi pogodbami je treba presojati po načelih, kot so lex posterior in lex specialis. Če se kasnejša
pogodba sklicuje na prejšnjo na način, ki kaže, da ji je
podrejena oziroma da je ni razumeti tako, kot da nasprotuje
prejšnji, ima prejšnja pogodba prednost.7 Iz navedenega
izhaja, da je sklicevanje na MKJV in na MKVIGRO treba
razumeti tako, da ti mednarodni pogodbi Pogodbo dopolnjujeta. V primeru neskladja med njima in Pogodbo imata
prednost prvi dve. Če je določba pogodbe specialnejša, ima
prednost ta.
5
Člen 31, Splošno pravilo razlage, 32. člen, pomožne metode
razlage in 33. člen, Razlaga pogodb v dveh ali več avtentičnih besedilih.
6
Prvi in drugi odstavek. Načelo dobrovernosti, jezikovna in
namenska razlaga so med seboj izenačene. Zaradi pravne varnosti in
v izogib prevelike svobode pogodbenic pri namenski razlagi daje
mednarodnopravna judikatura in doktrina poseben poudarek jezikovni
razlagi mednarodne pogodbe. UN Conference on the Law of Treaties, Vienna, 26 March-24 May 1968 and 9 April-22 May 1969,
Official Records, Documents of the Conference, str. 38-42.
7
Jennings, Watts, Oppenheim’s International Law, Vol. 1,
Parts 2 to 4, Longman, London in New York, 1996, str. 1275;
Daillier, Pellet, Droit International Public, L.G.D.J., Pariz, 1999, str.
115 in 269; Verdross, Simma, Universelles Völkerrecht, Duncker&Humblot, Berlin, 1984, str. 504.
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35. Pri presoji skladnosti mednarodne pogodbe ustavno sodišče izhaja iz predpostavke, da bodo pogodbenice
pri njenem izvrševanju ravnale v dobri veri v skladu načelom
pacta sunt servanda (26. člen DKPMP). Ustavno sodišče
torej pri presoji izpodbijanih določb pogodbe izhaja iz predpostavke, da bosta pogodbenici obveznosti iz Pogodbe izpolnili. V primeru morebitnega neizvrševanja Pogodbe je
pogodbenicama na voljo postopek, predviden v 20. členu
Pogodbe (Mirno reševanje sporov), oziroma so jima na voljo
ukrepi, predvideni za primer kršitev mednarodne pogodbe
po mednarodnem pravu.
Presoja 10. člena pogodbe
36. Po 10. členu pogodbe sta odlaganje radioaktivnih
odpadkov in razgradnja NEK skupna obveznost pogodbenih
strank. Odlaganje radioaktivnih odpadkov in razgradnja NEK
se izvajata v skladu s programom. Pogodbenici sta dolžni v
60 dneh po uveljavitvi pogodbe določiti strokovni organizaciji, ki bosta izdelali programa (v skladu z mednarodnimi
standardi in ob sodelovanju NEK). Programa morata biti
izdelana v enem letu po uveljavitvi pogodbe. Potrditi ju mora
meddržavna komisija iz 18. člena pogodbe. Program razgradnje mora odobriti upravni organ Republike Slovenije,
pristojen za jedrsko varnost.8 Če program odlaganja radioaktivnih odpadkov ni potrjen do konca redne življenjske
dobe NEK, sta se pogodbenici zavezali, da v dveh letih
zatem prevzameta vsaka polovico radioaktivnih odpadkov
(prvi stavek sedmega odstavka 10. člena).
37. Iz prvega in drugega odstavka 72. člena ustave
izhaja obveznost države, da v času redne življenjske dobe
jedrskega objekta zagotovi načrtovanje glede njegove razgradnje in glede ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Sprejete
rešitve morajo v skladu z načelom prepovedi pretiranega
obremenjevanja bodočih generacij spoštovati najstrožje varnostne standarde.
38. 10. člen 10 v delu, v katerem se nanaša na odlaganje radioaktivnih odpadkov, pogodbenici zavezuje k pogajanjem glede tega vprašanja. Če pogodbenici sprejmeta
skupno rešitev do konca redne življenjske dobe NEK, sta
dolžni to rešitev izpeljati. Za primer, če pogajanja do konca
redne življenjske dobe NEK ne bi privedla do skupne rešitve, Pogodba predvideva rešitev v sedmem odstavku 10. člena. Glede na obveznosti države iz prvega in drugega odstavka 72. člena ustave mora država ne glede na pogodbo
načrtovati ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Ne glede na to,
ali bo sprejeta skupna rešitev glede ravnanja z radioaktivnimi
odpadki ali ne, kljub morebitni uveljavitvi pogodbe državi
ostaja tudi odgovornost, da bo katerakoli sprejeta rešitev v
skladu z najvišjimi varnostnimi standardi, katerih spoštovanje zahteva navedena ustavna določba. Glede na to 10. člen
pogodbe v delu, v katerem se nanaša na odlaganje radioaktivnih odpadkov, ni v neskladju s prvim in z drugim odstavkom 72. člena ustave.
39. Tudi v delu, v katerem se 10. člen pogodbe nanaša na razgradnjo NEK, ni v neskladju s prvim in z drugim
odstavkom 72. člena ustave. Pogodbenici sta se dogovorili,
da se bosta o skupni rešitvi glede razgradnje NEK pogajali.
Peti odstavek 10. člena, po katerem program razgradnje
poleg meddržavne komisije potrdi pristojni organ v Republiki
Sloveniji, zagotavlja, da bo program v skladu z domačim
pravnim redom. V nasprotju z ureditvijo ravnanja z radioaktivnimi odpadki pa Pogodba ne vsebuje določb za primer, ko
8
Ob upoštevanju prvega odstavka 3. člena zakona, s katerim je
Republika Hrvaška ratificirala pogodbo in ki je naveden v 22. točki
obrazložitve, smejo hrvaški predstavniki v meddržavni komisiji potrditi
program le ob predhodnem soglasju sabora.
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bi pogodbenici do trenutka, ko bo treba pričeti z razgradnjo,
ne sprejeli skupne rešitve. V pogodbi ni predvidena rešitev
za primer, ko meddržavna komisija ne potrdi programa razgradnje, ki ga pripravita strokovni organizaciji.
40. Taka ureditev niti ne zmanjšuje odgovornosti države niti ne preprečuje izpolnitve njenih obveznosti, ki jih ima v
zvezi z razgradnjo NEK po ustavi. 10. člen pogodbe v tem
pogledu dopolnjuje MKJV, po kateri je za jedrsko varnost
odgovorna država, ki ima jurisdikcijo nad jedrskim objektom
(točka (iii) Uvoda). V skladu s splošnimi pravili razlage (prvi
odstavek 31. člena DKPMP) 10. člena Pogodbe ni mogoče
razumeti tako, da sme Republika Slovenija v nedogled čakati na morebiten sprejem skupne rešitve glede razgradnje
NEK. Država je dolžna izpolniti svoj del obveznosti iz pogodbe. Po poteku redne življenjske dobe NEK mora kot država,
na katere ozemlju je NEK, poskrbeti za njeno razgradnjo, in,
če bo nujno, tudi sama sprejeti vse za to potrebne ukrepe
41. Po navedenem 10. člen pogodbe ni v neskladju s
prvim in z drugim odstavkom 72. člena ustave (1. točka
izreka). Vprašanje, ali je vlada v pogajanjih o pogodbi dosegla uravnoteženo ter za obe pogodbenici pravično in sprejemljivo rešitev oziroma ali Republika Slovenija s tem ne
prevzema dodatnih obveznosti, ni predmet ustavnosodne
presoje, temveč stvar politične ocene Državnega zbora. Gre
za okoliščine, ki jih mora pred odločitvijo o ratifikaciji pretehtati državni zbor, ki je za svojo odločitev tudi politično
odgovoren.
Presoja 11. člena pogodbe
42. V 11. členu pogodbe sta se pogodbenici zavezali,
da se financiranje stroškov izdelave obeh programov iz 10.
člena pogodbe, tj. programa razgradnje in programa odlaganja radioaktivnih odpadkov deli med njiju na polovico.
Enako se deli financiranje izvedbe programa razgradnje (prvi
odstavek). Financiranje odlaganja radioaktivnih odpadkov
se v primeru sprejetja skupne rešitve deli med pogodbenici
na polovico. V nasprotnem primeru vsaka pogodbenica sama nosi stroške tistih dejavnosti, ki niso skupne narave
(drugi odstavek). Stroški ostalih dejavnosti v zvezi z razgradnjo in odlaganjem radioaktivnih odpadkov se delijo na polovico (tretji odstavek). Financiranje vseh tistih dejavnosti, ki
se deli na polovico, se izvrši ob pogoju, da jih odobri meddržavna komisija.9
43. Pogodbenici sta se nadalje zavezali, da bosta v
dvanajstih mesecih od uveljavitve pogodbe sprejeli ustrezne
predpise za zagotovitev sredstev za financiranje stroškov,
navedenih v prejšnji točki obrazložitve. Državi sta dolžni
zagotoviti redno vplačevanje sredstev vsaka v svoj sklad v
znesku, predvidenem v odobrenih programih iz 10. člena
pogodbe.
44. Izpodbijana določba bo z uveljavitvijo pogodbe
nadomestila sistem financiranja, določen z ZFR. S tem zakonom je bil ustanovljen Sklad za financiranje razgradnje
NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK. Zakon je
predvidel, da bo prispevek, ki naj bi se mesečno vplačeval v
omenjeni sklad, vračunan v ceno električne energije, proizvedene v NEK. Višina zneska naj bi se določila s programom, katerega pripravo je zakon predvidel v 6. členu. Za
čas do sprejetja programa je zakon določil znesek, ki se
vračuna v ceno električne energije, proizvedene v NEK. Ta
9
V skladu z drugim odstavkom 3. člena zakona, navedenega v
22. točki obrazložitve tega mnenja, mora hrvaška delegacija v meddržavni komisiji zahtevati predhodno soglasje hrvaškega sabora pred
odobritvijo vseh dejavnosti v zvezi s programom odlaganja radioaktivnih odpadkov in programom razgradnje NEK, če je to potrebno zaradi
varstva narave in zdravja ljudi.
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znesek je NEK dolžna mesečno vplačevati v sklad (tretji
odstavek 4. člena in 5. člen ZFR). Te ureditve ZVISJV ne
spreminja. Tudi po uveljavitvi ZVISJV obveznost NEK do
rednega vplačevanja sredstev v Sklad, ustanovljenega z ZFR,
še obstaja. Peti odstavek 61. člena posebej ureja položaj,
ko se gradnja odlagališča oziroma razgradnja jedrskega objekta financirata iz sredstev namenskega sklada, ustanovljenega z zakonom. Določba hkrati pomeni, da bo ta obveznost NEK prenehala z morebitno uveljavitvijo pogodbe. Določba namreč na splošno govori, da se financiranje razgradnje jedrskega objekta in odlagališča radioaktivnih odpadkov
zagotavlja v skladu s predpisi, ki urejajo to vprašanje. Z
uveljavitvijo pogodbe tak predpis, ki ureja vprašanje financiranja razgradnje in odlaganja radioaktivnih odpadkov, ne bo
več ZFR, temveč pogodba.
45. Iz prvega in drugega odstavka 72. člena ustave
izhaja obveznost države, da sprejme ukrepe za zagotovitev
finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo dejavnosti v zvezi z
odlaganjem radioaktivnih odpadkov in za razgradnjo jedrskega objekta. Ukrepi morajo biti taki, da je ob koncu redne
življenjske dobe jedrskega objekta na razpolago dovolj sredstev za končno odlaganje radioaktivnih odpadkov in za razgradnjo jedrskega objekta.
46. Z 11. členom pogodbe se je Republika Slovenija s
sopogodbenico dogovorila le o tem, kako si bosta porazdelili finančno breme glede razgradnje NEK in glede odlaganja
radioaktivnih odpadkov. Ustavno sodišče ni pristojno za presojo, ali je navedeni način zagotavljanja sredstev najbolj
primeren. Tega dogovora pa ni mogoče razumeti tako, da bi
se z njim Republika Slovenija razbremenila odgovornosti za
varno odlaganje radioaktivnih odpadkov in razgradnjo NEK,
ki temelji neposredno na 72. členu ustave in prevzetih mednarodnih obveznostih. Ta odgovornost tudi po ratifikaciji
pogodbe ostaja državi. To pomeni, da mora država tudi po
morebitni uveljavitvi pogodbe poskrbeti, da bodo ves čas
zagotovljena sredstva za razgradnjo NEK in za odlaganje
radioaktivnih odpadkov.
47. Po navedenem 11. člen pogodbe ni v neskladju s
prvim in z drugim odstavkom 72. člena ustave. Kot je bilo
poudarjeno pri presoji 10. člena pogodbe, tudi glede 11.
člena velja, da je ocena (ekonomsko-)politične in siceršnje
sprejemljivosti take rešitve v pristojnosti državnega zbora.
Presoja 3. člena pogodbe
48. Očitek, da določba ni dovolj jasna, da bi jo bilo
mogoče izvajati, in da je zaradi tega v neskladju z načeli pravne
države (2. člen ustave), ne drži. Uprava je po 3. členu pogodbe
sestavljena paritetno, pri čemer ima predsednika uprave pravico imenovati slovenski družbenik. Za primer najpomembnejših
odločitev, ki niso sprejete soglasno – med njimi so tudi primeri,
ko bi nesoglasje v upravi lahko ogrozilo varnost obratovanja – je
odločujoča teža začasno dana predsednikovemu glasu. Predsednik uprave mora v takem primeru takoj sklicati sejo nadzornega sveta, ki obravnava upravičenost uporabe odločujočega
glasu in sprejme ustrezne odločitve. Če nadzorni svet zaradi
paritetne zastopanosti ne more priti do odločitve, se njen sprejem zaupa poslovnotehnični arbitraži.
49. Da do končne odločitve bodisi nadzornega sveta
bodisi arbitraže velja odločitev predsednika uprave, v pogodbi sicer ni izrecno določeno. Vendar pa to izhaja iz
narave instituta “odločujočega glasu”. V nasprotnem primeru namreč ta institut, ki je izrecno določen v 3. členu pogodbe, ne bi imel nobenega pomena. Določbe 3. člena torej
omogočajo sprejem končne odločitve, v vmesnem času do
sprejetja končne odločitve pa velja odločitev predsednika
uprave. Glede na navedeno 3. člen pogodbe ni v neskladju
z 2. členom ustave.
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50. Izpodbijani del 3. člena pogodbe tudi ni v neskladju s prvim in drugim odstavkom 72. člena ustave. Paritetna
sestava uprave res deli odgovornost pri upravljanju na dva
dela in s tem zaradi potrebe po usklajevanju oziroma z
vključitvijo arbitraže podaljšuje pot do sprejetja končne odločitve. Vendar je prav za primer, ko bi bila ogrožena varnost
obratovanja NEK, v ta proces vgrajen institut odločujočega
glasu, ki omogoča sprejem takojšnje odločitve. Tudi sicer
sporna ureditev upravljanja družbe ne preprečuje izvrševanja pristojnosti države v zvezi z nadzorom nad delovanjem
NEK in predvsem pri zagotavljanju jedrske varnosti (inšpekcijski pregledi itd.).
51. Po navedenem ustavno sodišče ocenjuje, da 3.
člen pogodbe ni v neskladju z 2. členom ter s prvim in z
drugim odstavkom 72. člena ustave (3. točka izreka).
B) – V
IX. Presoja skladnosti z drugim odstavkom 14. člena
in s prvim odstavkom 74. člena ustave
52. Skupina poslancev zatrjuje, da meddržavna pogodba sme vsebovati določbe, ki odstopajo od siceršnje
zakonske ureditve, vendar pa naj bi izvzetje NEK iz slovenskega pravnega sistema in oženje njene gospodarske avtonomnosti nedopustno posegalo v prvi odstavek 74. člena in
v drugi odstavek 14. člena ustave.
53. Določbe, ki naj bi bile v neskladju z navedenimi
določbami ustave, urejajo obličnost družbene pogodbe (tretji odstavek 2. člena), dolžnost držav pogodbenic, da ne
bosta omejevali pravic družbenikov (sedmi odstavek 2. člena), organe družbe, njihovo oblikovanje in način odločanja
(3. člen), izključitev uporabe slovenskih predpisov o trgu
električne energije za električno energijo, proizvedeno v
NEK in dobavljeno hrvaškemu družbeniku (sedmi odstavek
5. člena), spoštovanje paritetnega načela pri zaposlovanju
članov uprave in delavcev s posebnimi pooblastili in druga
pravila, ki naj se upoštevajo pri zaposlovanju in šolanju zaposlenih (8. člen), upoštevanje načela enakega obravnavanja
pri izbiri dobaviteljev in izvajalcev ter sodelovanju z njimi (9.
člen), obveznosti pogodbenih strank, povezanih z obremenitvijo NEK z javnimi dajatvami (drugi odstavek 12. člena), in
obveznost Slovenije, da morebitno koncesijo za proizvodnjo
električne energije dodeli NEK brez nadomestila (tretji odstavek 12. člena). Očitki niso utemeljeni.
54. S svobodno gospodarsko pobudo ustava zagotavlja svobodno sprejemanje gospodarskih odločitev na podjetniški ravni.10 Gre za varstvo svobodnega delovanja zasebnih gospodarskih subjektov zoper državne posege (odločba št. U-I-296/96 z dne 19. 3. 1998, Uradni list RS, št.
42/98 in OdlUS VII, 153).
55. Razen določb 3., 8. in 9. člena pogodbe ni razvidno, kako bi druge določbe, ki jih kot neskladne s prvim
odstavkom 74. člena ustave navaja skupina poslancev, sploh
lahko posegale v omenjeno ustavno določbo. Druge določbe namreč kvečjemu krepijo gospodarski položaj NEK.
56. Vendar pa tudi določbe 3., 8. in 9. člena pogodbe
niso v neskladju s prvim odstavkom 74. člena ustave. Vse tri
določbe upoštevajo načelo paritete pri upravljanju, zaposlovanju in šolanju zaposlenih ter pri poslovanju NEK. Razlog
za določitev predvidenega načina upravljanja je deloma v
zagotovitvi ustrezne stopnje varnega delovanja NEK. V tem
delu je omejitev svobode ravnanja NEK utemeljena z ustavno pristojnostjo zakonodajalca, da določi pogoje in načine
za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti z namenom
10
Prim. Pernuš–Grošelj, v: Šturm (ured.), Komentar ustave
Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske
študije, Ljubljana, 2002, str. 714.
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zagotavljanja zdravega življenjskega okolja (drugi odstavek
72. člena ustave). Drugi razlog za upoštevanje načela paritete izvira iz obveznosti, ki jo je nekdanja Republika Slovenija sprejela s sporazumom iz leta 1970. S tem sporazumom
se je zavezala, da bodo pravice in obveznosti investitorjev
določene v sorazmerju z deležem financiranja. Kot odgovor
na očitek skupine poslancev, da je 9. člen v delu, v katerem
se nanaša na dolžnost uravnoteženega najemanja izvajalcev
iz obeh držav, v neskladju s tržnim gospodarskim sistemom,
ustavno sodišče dodaja, da je vsebina določbe prav taka,
kot skupina poslancev meni, da bi morala biti. Iz določbe
izhaja, da se izvajalec izbere ob izpolnjevanju določenih
pogojev, prepoveduje pa le, da bi bilo dejstvo, od kod
izvajalec prihaja, pri izbiri izločitveni kriterij.
57. Prav tako ni utemeljen očitek o neskladnosti določb pogodbe, navedenih v 53. točki obrazložitve te odločbe, z načelom enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14.
člena ustave). Po ustaljeni praksi ustavnega sodišča to načelo ne pomeni, da bi predpis ne smel različno urejati položajev pravnih subjektov, pač pa, da tega ne sme početi
samovoljno, brez razumnega in stvarnega razloga.
58. Drugi odstavek 12. člena ne vzpostavlja neenakosti z drugimi gospodarskimi subjekti glede obremenjevanja z
javnimi dajatvami. Določba izrecno zagotavlja prav enako
obravnavanje z drugimi pravnimi osebami v Republiki Sloveniji na omenjenem področju. V ostalem določba preprečuje
le predpisovanje novih javnopravnih obremenitev, ki niso
obstajale v času uveljavitve pogodbe, oziroma realno povečevanje obstoječih. Tako prevzeta mednarodnopravna obveznost sama po sebi še ni v neskladju z ustavo.
59. Razlog za izjemo od obveznosti sklenitve družbene
pogodbe v obliki notarskega zapisa (tretji odstavek 2. člena
Pogodbe) je v tem, da so bistveni elementi družbene pogodbe določeni že s pogodbo. S tem je na drug enakovreden
način zagotovljen namen predpisane obličnosti.
60. Razlog za izključitev veljavnosti predpisov o trgu z
električno energijo (sedmi odstavek 5. člena pogodbe) je v
tem, da slovenskemu skrbniku za sistemske storitve ni treba
zagotavljati rezerve moči tudi za tisto moč, instalirano v NEK,
ki se zagotavlja hrvaškemu elektroenergetskemu sistemu.
Temu razlogu ni mogoče oporekati razumnosti.
61. Namen sedmega odstavka 2. člena, 3. člena, 8.
člena in 9. člena pogodbe je v ohranitvi enakopravnega
položaja hrvaškega in slovenskega investitorja, kot je bilo
dogovorjeno že v Sporazumu iz leta 1970. Tak razlog je
razumen tudi ob upoštevanju solastninskih deležev obeh
družbenikov, ki je dogovorjen s pogodbo. Prav tako razumnosti ni mogoče oporekati določbi, ki predvideva omejitev
sodelovanja predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu na
vprašanja, ki se neposredno nanašajo na delovnopravni položaj zaposlenih v NEK (šesti odstavek 3. člena pogodbe).
Razlog je v posebni funkciji nadzornega sveta NEK pri zagotavljanju varnosti obratovanja elektrarne. Zagotovitev paritetnega odločanja uprave in varnost obratovanja NEK utemeljujeta tudi izključitev slovenskih predpisov o soupravljanju
delavcev, ki se nanašajo na delavskega direktorja (sedmi
odstavek 3. člena pogodbe).
62. Razumen razlog za dodelitev morebitne koncesije
brez nadomestila (tretji odstavek 12. člena pogodbe) je v
položaju NEK in v njegovem pomenu za slovenski elektroenergetski sistem.
63. Očitek, ki se nanaša na domnevno izvzetje NEK iz
pravnega sistema Republike Slovenije, se po navedenem
izkaže kot neutemeljen. Sporne določbe pogodbe ne izvzemajo NEK iz pravnega sistema, ampak iz razumnih razlogov
urejajo njen pravni položaj deloma drugače kot položaj drugih gospodarskih subjektov.
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64. Iz navedenega izhaja, da 3., 8. in 9. člen pogodbe
niso v neskladju s prvim odstavkom 74. člena ustave in da
tretji odstavek 2. člena, sedmi odstavek 2. člena, 3. člen,
sedmi odstavek 5. člena, 8. člen, 9. člen ter drugi in tretji
odstavek 12. člena pogodbe niso v neskladju z drugim
odstavkom 14. člena ustave (4. točka izreka).
C)
65. Ustavno sodišče je sprejelo to mnenje na podlagi
70. člena ZUstS in šeste alinee 52. člena poslovnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98
in 30/02) v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić
ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer,
Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Prvo
in četrto točko izreka je sprejelo soglasno. Drugo točko
izreka je sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta
glasovala sodnik Ribičič in sodnica Škrk. Tretjo točko izreka
je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval
sodnik Ribičič. Sodnik Ribičič in sodnica Škrk sta dala
delno odklonilni in delno pritrdilni ločeni mnenji.
Št. Rm-2/02-24
Ljubljana, dne 5. decembra 2002.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

VSEBINA
VLADA
5683. Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
ter začasni uporabi sklepa št. 5 skupnega odbora
po sporazumu o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni
uporabi sklepa št. 6 skupnega odbora po
sporazumu o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško
15809
5684. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih
pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od
1. januarja do 30. junija 2003
15960
5685. Uredba o metodologiji za določitev osnov za
izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture za leto 2003
15977
5686. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
višini, časovnih obdobjih ter načinu dodelitve
začasne subvencije avtobusnim prevoznikom, ki
opravljajo javne medkrajevne linijske prevoze
potnikov v notranjem cestnem prometu
15978
5687. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu
2003 izdajo priložnostni kovanci
15978
5688. Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem
električne energije
15978
5689. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda
za leto 2003
15994
5690. Odlok o določitvi tarife storitev organizatorja trga
za električno energijo za leto 2003
15994

MINISTRSTVA
5691. Pravilnik za predložitev in prevzem podatkov s
plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v
računalniški obliki
15996

5692. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in
obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu 16007
5693. Pravilnik o spremembah pravilnika za upravljanje z
likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega
računa
16007
5694. Pravilnik o spremembah in dopolnitvahpravilnika o
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava
16008
5695. Pravilniko spremembah in dopolnitvah pravilnika o
pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
za namene zdravstvenega varstva rastlin in o
pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov
16009
5696. Pravilnik o pogojih za uvoz krompirja, da se
prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov 16011
5697. Pravilnik o spremembi pravilnika o pridobitvi
certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje
fitofarmacevtskih sredstev
16013
5698. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Radeče
16013
5699. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Mokrice
16014
5700. Sklep o javni razgrnitvi gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Rogaška
Slatina
16014
5701. Sklep o javni razgrnitvi gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Bled
16015
5702. Pravilnik o ravnanju z živalskimi odpadki in minimalnih
higiensko-tehničnih pogojih, ki jih morajo pri tem
izpolnjevati objekti in prevozna sredstva
16015
5703. Pravilnik o spremembah pravilnika o tehničnih in
organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil
16025
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5704. Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij na
področju kulture
16025
5705. Pravilnik za izvajanje zakona o javnih zbiranjih 16026
5706. Pravilnik o vozniških dovoljenjih
16031
5707. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
16037
5708. Pravilnik o označevanju zavarovanih območij
naravnih vrednot
16037
5709. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v
visokem šolstvu
16051
5710. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah navodila
centrom za socialno delo o načinu izvajanja nalog
šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami
16055
5711. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za gostinsko
posodo
16056
5712. Pravilnik o načinu izvajanja meroslovnega nadzora
nad merili v prometu
16057
5713. Pravilnik o dovoljenjih za voznika inštruktorja,
učitelja predpisov in vodjo avto šole
16057
5714. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije Roka
Petrovića, ustanove
16061
5715. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o živilih za posebne prehranske namene
16061
5716. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o formulah za dojenčke
16061
5717. Pravilnik o spremembi pravilnika o žitnih kašicah,
namenjenih dojenčkom in malim otrokom
16062
5718. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o označevanju hranilne vrednosti živil
16062
5719. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o varnosti zamrznjenih živil
16064
5720. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil 16064
5721. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe
o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje
hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi Verticillium alboatrum Reinke at Berthold in Verticillium
dahliae Klebahn
16065

USTAVNO SODIŠČE
5792. Mnenje o skladnosti pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo z ustavo
16149

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5722. Metodološko navodilo za vodenje poslovnega
registra Slovenije
16066
5723. Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za
statistične in druge z zakoni določene namene 16073
5724. Tarifa nadomestil za določene storitve Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve
16079
5725. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini prospekta, izvlečka prospekta
in javnega poziva za vpis in vplačilo vrednostnih
papirjev
16081
5726. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih
družb
16084
5727. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem obsegu in načinu izračuna posebnih rezervacij borzno posredniške družbe
16085
5728. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega
poročila borzno posredniške družbe
16086
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5729. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini poslovnega poročila borzno posredniške družbe
16086
5730. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o poslovnih knjigah borzno posredniških družb
16087
5731. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati borzno posredniška družba
16091
5732. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kapitalski ustreznosti borzno posredniške družbe 16091
5733. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o poročanju o poslih oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije
16092
5734. Spremembe in dopolnitve tarife za nadomestila
za storitve v zvezi z nematerializiranimi vrednostnimi papirji
16092
5735. Sklep o spremembah sklepa o načinu in obsegu
upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših
lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri
izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske ustreznosti zavarovalnice
16093
5736. Sprememba navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada
16096
5737. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2003
16096
5738. Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na
podlagi sklepa o razvrščanju zdravil na liste
16098
5739. Uradna razlaga 2. člena pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga – kalo, razsip, razbitje, okvara
16112

OBČINE
ČRNA NA KOROŠKEM
5740. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Črna na
Koroškem
16113
5741. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Črna na Koroškem
16113
ČRNOMELJ
16113
5742. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj
16113
DOBJE
16114
5743. Sklep o začasnem financiranju občine Dobje za
leto 2003
16114
DOLENJSKE TOPLICE
16114
5744. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2002 16114
5745. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Dolenjske Toplice
16115
5746. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Dolenjske Toplice v letu 2003
16116
GORENJA VAS – POLJANE
16116
5747. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja
vas – Poljane za leto 2003
16116
GORNJA RADGONA
16117
5748. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja
Radgona v letu 2003
16117
HAJDINA
16117
5749. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Hajdina v letu 2003
16117
5750. Program priprave zazidalnega načrta za ureditveno območje P10-S8/I Hajdina
16118

Stran

16160 / Št. 117 / 28. 12. 2002

HODOŠ
16119
5751. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Hodoš
16119
5752. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Hodoš za leto 2003
16119
5753. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hodoš 16120
KAMNIK
16120
5754. Program priprave ureditvenega načrta Zdravilni gaj
Tunjice
16120
5755. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev Občine Kamnik
16121
5756. Program priprave za zidalnega načrta K 7 Alprem 16123
5757. Program priprave zazidalnega načrta K 24 Kamnik–Schlenk
16124
5758. Program priprave ureditvenega načrta za kamnolom R O70 Rudnik
16126
5759. Program priprave zazidalnega načrta B 12 Bakovnik
16127
5760. Program priprave zazidalnega načrta B 7 Kovinarska–zahodni del
16128
5761. Program priprave ureditvenega načrta B 10 Kamniška Bistrica – južni cel
16130
KOČEVJE
16131
5762. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kočevje
16131
KOZJE
16132
5763. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Kozje za leto 2002
16132
KRŠKO
16133
5764. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Krško za leto 2002
16133
5765. Ugotovitev, da je mandat člana občinskega sveta
prešel na naslednjega kandidata
16134
KUNGOTA
16134
5766. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Kungota za leto 2003
16134
LAŠKO
16135
5767. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2003 16135
5768. Sklep o določitvi cen socialno varstvenih programov
16136
LOGATEC
16137
5769. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003
16137
POSTOJNA
16137
5770. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Postojna v letu 2003
16137
PUCONCI
16137
5771. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v letu 2003
16137
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RAZKRIŽJE
16138
5772. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2002
16138
5773. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2003 16139
5774. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2003
16141
SODRAŽICA
16141
5775. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Sodražica za leto 2002
16141
5776. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Sodražica za leto 2003
16141
SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
16142
5777. Spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča
16142
5778. Sklep o izhodiščni vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
16142
ŠENTJUR PRI CELJU
5779. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šentjur
16142
TURNIŠČE
16144
5780. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Turnišče za leto 2003
16144
VODICE
16144
5781. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vodice v letu 2003
16144
ZREČE
16144
5782. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Zreče za leto 2002
16144
5783. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče
16145
5784. Sklep o začasnem financiranju Občine Zreče v
letu 2003
16145
5785. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno
takso v Občini Zreče za leto 2003
16146
5786. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2003
16146
5787. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003 16146
5788. Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne
stanovanjske površine v Občini Zreče
16147
5789. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Zreče
16147
5790. Sklep o imenovanju podžupana
16148
ŽIRI
16148
5791. Sklep o začasnem financiranju potreb in proračuna Občine Žiri v obdobju od 1. 1. 2003 do
31. 3. 2003
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