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2420.

Uredba o dopolnitvi uredbe o avtonomnem
ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za
določeno blago

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) ter v zvezi s prvim
odstavkom 3. člena uredbe o natančnejših pogojih za določitev avtonomnih ukrepov znižanja ali ukinitve carinskih
stopenj (Uradni list RS, št. 120/00) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi uredbe o avtonomnem ukrepu
znižanja ali ukinitve carinskih stopenj
za določeno blago
1. člen
V uredbi o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve
carinskih stopenj za določeno blago (Uradni list RS, št.
116/02 in 27/03) se v prilogi za besedilom
»8504 40 93 – – – – – polnilniki akumulatorjev
– – – – – drugi:«
doda besedilo, ki se glasi:
»8504 40 94 – – – – – – usmerniki
3.3«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-14/2000-17
Ljubljana, dne 15. maja 2003.
EVA 2003-2111-0046
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2421.

Uredba o ustanovitvi Inšpektorata za
telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in
pošto

Na podlagi 21. člena zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 52/02 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o ustanovitvi Inšpektorata za telekomunikacije,
elektronsko podpisovanje in pošto
1. člen
Ustanovi se Inšpektorat za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat) kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo.
2. člen
Inšpektorat opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na
področju telekomunikacij in pošte, ki jih je do uveljavitve te
uredbe opravljal Inšpektorat Republike Slovenije za pošto in
telekomunikacije, ter naloge inšpekcijskega nadzora v skladu s 40. in 41. členom zakona o elektronskem poslovanju
in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57/00 in
30/01).
3. člen
Vsebino strokovnega izpita za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora na področju elektronskega podpisovanja
predpiše minister, pristojen za informacijsko družbo, v roku
treh mesecev po uveljavitvi te uredbe.
4. člen
Do uveljavitve predpisa iz prejšnjega člena izdaja odločbe na področju inšpekcijskega nadzora elektronskega podpisovanja glavni inšpektor za telekomunikacije, elektronsko
podpisovanje in pošto.
5. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe nadaljuje z delom Inšpektorat Republike Slovenije za pošto in telekomunikacije kot
Inšpektorat za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje
in pošto.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 188-02/2003-1
Ljubljana, dne 16. maja 2003.
EVA 2003-2811-0004
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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2422.

Uredba o spremembi uredbe o emisiji snovi v
zrak iz naprav za proizvodnjo in predelavo lesnih
tvoriv

Na podlagi 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl.
US, 56/99, 22/00 in 67/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o emisiji snovi v zrak
iz naprav za proizvodnjo in predelavo
lesnih tvoriv
1. člen
V 4. členu uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za
proizvodnjo in predelavo lesnih tvoriv (Uradni list RS, št.
73/94) se tabela 2 spremeni tako, da se glasi:
»Tabela 2
Emisije snovi
Mejna koncentracija
Celotni prah (lesni prah vključno z
50 mg/m3*
mineralnim prahom in pepelom pri
(mokri plini)
neposrednem ogrevanju sušilnika)
Lesni prah za naprave s posrednim
ogrevanjem
20 mg/m3*
Lesni prah pri sušenju bukovine in hrastovine
5 mg/m3*
Plinaste organske spojine
ni omejitev
Plinaste anorganske klorovodikove spojine,
30 mg/m3
izražene kot HCl pri količini nad 3 kg/h
(pri neposrednem sušenju in gorivih,
ki vsebujejo žveplo, računska vsebnost kisika
je 17 vol.%)
0,5 g/m3
Dušikovi oksidi (NOx), izražen kot NO2 pri
količini nad 5 kg/h (računska vsebnost kisika
je 17 vol.%)
Ogljikov monoksid (samo za trdna goriva pri
0,25 g/m3
neposrednem sušenju in na merilnem mestu
neposredno na izhodu iz kurišča pred
mešanjem z zunanjim zrakom,
računska vsebnost kisika je 11 vol.%)
organske spojine, izražene kot skupni
organski ogljik (TOC) (samo pri neposrednem 50 mg/m3
sušenju na merilnem mestu neposredno na
izhodu iz kurišča pred mešanjem z
zunanjim zrakom, računska vsebnost kisika
je 11 vol.%)
benzen (računska vsebnost kisika je 17 vol.%) 5 mg/m3«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-18/2003-1
Ljubljana, dne 15. maja 2003.
EVA 2003-2511-0075
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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2423.

Uredba o spremembah uredbe o emisiji snovi v
zrak iz kurilnih naprav

Na podlagi 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl.
US, 56/99, 22/00 in 67/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah uredbe o emisiji snovi v zrak
iz kurilnih naprav
1. člen
V 5. členu uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih
naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00,
50/01 in 46/02) se v prvem odstavku tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– naravni les v vseh oblikah, kot so drva, žagovina,
kosi, odrezki, lubje ali storži, ter lesni ostanki iz pobarvanega, lakiranega, oplemenitenega, lepljenega ali vezanega lesa ali iz ivernih ali vlaknenih plošč, če ne vsebujejo lesnih
zaščitnih sredstev ali so bili z njimi obdelani in ne vsebujejo
oplemenitenj iz halogeniranih organskih spojin,«.
2. člen
Črtata se priloga 1 in priloga 2.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-01/2002-3
Ljubljana, dne 15. maja 2003.
EVA 2003-2511-0076
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2424.

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo
električne energije v hidroelektrarnah do 10 MV
nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno
vodnogospodarsko dovoljenje

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 196. člena zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02) in 23.
člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,
44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99, 22/00 in
67/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo
električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW
nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno
vodnogospodarsko dovoljenje
1. člen
Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se
podeli koncesija na posameznih delih vodnih teles površinskih voda za rabo vode za proizvodnjo električne energije v
hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči.
Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli imetnikom
vodnogospodarskih dovoljenj po zakonu o vodah (Uradni

Uradni list Republike Slovenije
list SRS, št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91 ter
52/00), na podlagi katerih imajo pravico za rabo vode v
obstoječih hidroelektrarnah na delih vodnih teles površinskih voda iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
Pojmi po tej uredbi imajo naslednji pomen:
1. Hidroelektrarna do 10 MW nazivne moči (v nadaljnjem besedilu: hidroelektrarna) je hidroelektrarna, ki je po
merilih iz uredbe o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije (Uradni list RS, št.
29/01 in 99/01) razvrščena med mikro, male ali srednje
elektrarne.
2. Kota zgornje vode je najvišja kota gladine vode pri
srednjem letnem pretoku površinske vode na delu vodnega
telesa, za katerega je podeljena vodna pravica. Kota zgornje vode se izraža v metrih nadmorske višine.
3. Kota spodnje vode je najnižja kota gladine vode pri
srednjem letnem pretoku površinske vode na delu vodnega
telesa, za katerega je podeljena vodna pravica. Kota spodnje vode se izraža v metrih nadmorske višine.
3. člen
Deli vodnih teles površinskih voda, za katere se podeli koncesija, so deli vodnih teles med koto zgornje vode
in koto spodnje vode na površinskih vodah iz priloge te
uredbe.
Imetniki vodnogospodarskih dovoljenj iz drugega odstavka 1. člena te uredbe pridobijo koncesijo za rabo vode
za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni, če:
– je hidroelektrarna priključena na javno električno
omrežje,
– instalirani pretok vode skozi hidroelektrarno ne presega vrednosti, določene v prilogi te uredbe, in
– potencialna energija dela vodnega telesa, izražena v
MWh, ki je v povprečju v obdobju koledarskega leta razpoložljiva za proizvodnjo električne energije, bistveno ne presega vrednosti iz priloge te uredbe.
4. člen
Koncesija na delih vodnih teles iz priloge te uredbe se
podeli za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah
za 30 let.
Začetek izvajanja koncesije se šteje na dan dokončnosti odločbe o izboru koncesionarja.
Oseba, ki je za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni pridobila pravico za rabo dela vodnega telesa
iz priloge te uredbe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar),
mora poleg predpisanih pogojev zagotoviti tudi naslednje
ukrepe:
– zavarovanja zemljišč, objektov, naprav in drugih dobrin pred škodljivimi posledicami delovanja hidroelektrarne,
– omogočanja splošne rabe vode na območju koncesije,
– ohranjanja biološke raznovrstnosti in varstva habitatov ter biološkega ravnotežja tam, kjer je to mogoče in dolgoročno stabilno,
– ohranjanja naravne vrednote v največji možni meri,
če je ta na območju koncesije in
– varstva prebivalcev in njihovega premoženja pred škodo, ki bi nastala zaradi posledic rabe vode.
Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje
določijo v koncesijski pogodbi.
5. člen
Koncesionar mora plačati za koncesijo za vsako leto
rabe vode posebej ves čas trajanja koncesije.
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Višina plačila za koncesijo je sorazmerna razpoložljivosti vode in vrednosti, ki jo za proizvedeno električno energijo imetniki koncesije pridobijo na trgu.
Koncesionar krije tudi vse stroške povzročitelja obremenitve okolja v skladu z zakonom in nadomestne stroške
ureditve prostora, ki nastanejo zaradi izkoriščanja potencialne energije dela vodnega telesa, ki je predmet koncesije.
6. člen
Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna občin, na območju katerih je
del vodnega telesa površinske vode, ki je namenjen za proizvodnjo električne energije.
Plačilo za koncesijo se med državo in občinami razdeli
v razmerju 40:60 v korist občin.
Če je del vodnega telesa površinske vode, za rabo
katerega je podeljena koncesija, na območju več občin, se
del plačila za koncesijo iz prejšnjega odstavka, ki je namenjen občinam, razdeli med občine skladno s pripadajočim
deležem potencialne energije dela vodnega telesa.
7. člen
Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto
posebej na podlagi letne količine proizvedene električne
energije.
Letna količina proizvedene električne energije iz prejšnjega odstavka je električna energija, ki je v koledarskem
letu v hidroelektrarni proizvedena in oddana v javno električno omrežje.
Višina plačila za koncesijo je enaka 3% povprečne
prodajne vrednosti v koledarskem letu proizvedene in v javno električno omrežje oddane električne energije.
8. člen
Višina plačila za koncesijo se določi na podlagi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije in količine električne energije, ki je v koledarskem letu iz hidroelektrarne oddana v javno električno omrežje.
Povprečno prodajno vrednost 1 kWh električne energije določi minister, pristojen za okolje, do 31. decembra za
naslednje leto s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povprečna prodajna vrednost 1 kWh električne energije je enaka letni povprečni vrednosti 1 kWh električne energije, ki jo pod pogoji za kvalificiranega proizvajalca električne energije daje v omrežje hidroelektrarna z električno močjo
nad 1 MW, ki obratuje več kot 10 let.
9. člen
Koncesionar mora Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 31. januarja tekočega leta posredovati vse podatke, potrebne za izračun višine
plačila za koncesijo za preteklo leto.
10. člen
Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati koncesijo po tej uredbi, mora posredovati podatke, potrebne za izračun v tridesetih dneh po prenehanju rabe vode za proizvodnjo
električne energije.
11. člen
Koncesionar mora dokumentacijo, s katero dokazuje
resničnost in pravilnost podatkov, posredovanih za izračun
plačila za koncesijo, hraniti še najmanj pet let od dneva, ko
mu je agencija izstavila račun za plačilo za koncesijo.
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12. člen
Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki
dveh akontacij in poračuna plačil za koncesijo na račun,
določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
Plačilo prve akontacije v letu zapade v plačilo zadnji
delovni dan v juniju, druge akontacije v letu pa zadnji delovni
dan v decembru.
Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom
plačila za koncesijo in višino plačila za koncesijo, se mora
plačati na račun iz prvega odstavka tega člena ali vrniti
koncesionarju v 60 dneh potem, ko je agencija koncesionarju izstavila poračun plačil za koncesijo.
Za nepravočasno plačane zneske plačila za koncesijo
mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
13. člen
Znesek akontacije znaša polovico zadnjega plačila za
koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe povprečne prodajne vrednosti za 1 kWh
električne energije.
14. člen
Če agencija ugotovi, da koncesionar ni posredoval podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo v
predpisanem roku, agencija uporabi za določitev višine plačila za koncesijo podatke o rabi vode iz svojih evidenc o rabi
vode.
15. člen
Izvajanje te uredbe nadzirajo inšpektorji, pristojni za
vode.

17. člen
Višino akontacije plačila za koncesijo v letu 2003 določi agencija na podlagi podatkov o proizvedeni in v javno
električno omrežje oddani električni energiji v letu 2002.
Podatke o proizvedeni in v javno električno omrežje
oddani električni energiji v letu 2002 mora koncesionar
posredovati agenciji najkasneje do 30. septembra 2003.
Če koncesionar agenciji ni posredoval podatkov iz prejšnjega odstavka, se za višino akontacije plačila za koncesijo
v letu 2003 uporabijo podatki ministrstva, pristojnega za
energijo, o proizvodnji električne energije kvalificiranih proizvajalcev električne energije za leto 2001.
18. člen
Koncesionar mora dokumentacijo, s katero dokazuje
resničnost podatkov o proizvedeni in v javno električno omrežje oddani električni energiji za določitev akontacije v letu
2003, hraniti še najmanj pet let po uveljavitvi te uredbe.
19. člen
Ne glede na določbe drugega odstavka 8. člena te
uredbe je za leto 2003 povprečna prodajna vrednost 1 kWh
električne energije 12,2 tolarjev.
20. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-01/2001-7
Ljubljana, dne 15. maja 2003.
EVA 2003-2511-0072
Vlada Republike Slovenije

16. člen
Koncesionar začne plačevati za koncesijo s 1. julijem
2003 dalje pod pogoji in na način iz te uredbe.

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Priloga: deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se vodna pravica iz vodnogospodarskega dovoljenja spreminja v
koncesijo za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW
Št.

Površinska voda
(ime vodotoka, na katerem je del vodnega telesa,
ki se rabi za proizvodnjo električne energije)

Občina
(Ime)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Radovna
Trebuščica
Radovna
Kamniška Bistrica – mlinščica Mekinje
Ukanška Suha
Selška Sora
Govškarca
Žep
Žep
Kamniška Bistrica-Homška mlinščica
Savica (izvir Save Bohinjke)
Sava Bohinjka-Soteska
Kokra
Savinja – Podvinska Struga
Radovna - HE Zasip
Radovna - HE Vintgar
Radovna - HE Gorje
Javorniški potok - HE Rovt
Javorniški potok – HE Javornik
Potočnikov potok

Bled
Tolmin
Bled
Kamnik
Bohinj
Železniki
Idrija
Ljubno
Ljubno
Domžale
Bohinj
Bohinj
Kranj
Žalec
Bled
Bled
Bled
Jesenice
Jesenice
Dravograd

Kota zgornje
Kota spodnje
vode
vode
vodnega telesa vodnega telesa
Hzg
Hsp
(m.n.m.)
(m.n.m.)

606,00
500,00
574,50
403,47
690,00
426,36
338,60
795,00
880,00
307,30
764,50
475,00
372,50
257,70
507,25
536,72
650,00
1010,00
942,00
503,00

603,00
466,00
569,00
394,21
538,00
422,20
306,75
770,00
798,00
305,60
538,75
467,75
362,59
255,00
453,50
507,25
630,00
942,00
608,00
415,00

Pretok
Q
(m3/s)

Faktor
pretočnosti
Fp**

Potencialna
energija
vodnega
telesa
Wp*
(MWh)

0,800
0,400
3,200
0,300
0,090
4,200
0,080
0,220
0,480
0,900
2,000
19,000
5,600
1,800
7,500
3,900
3,000
0,150
0,550
0,020

0,56
0,28
0,20
0,35
0,26
0,27
0,44
0,40
0,22
0,35
0,51
0,40
0,24
0,27
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,30

116
326
300
84
300
408
97
190
731
46
19.931
4.774
1.136
112
6.400
1.783
914
155
2.834
46
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Površinska voda
(ime vodotoka, na katerem je del vodnega telesa,
ki se rabi za proizvodnjo električne energije)

Občina
(Ime)

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Pritok Kanomlje
Mlinca
Kokra
Brložnica
Reka
Dovžanka
Kamniška Bistr. – mlinščica
Sora – struga
Mlinščica-pritok Trnave
Strojnska Reka
Ručnik
Velka
Tbin
Lamprehtov potok
Lamprehtov potok
Smeč
Jerman
Košutnik
Tržiška Bistrica – mlinščica
Hladnik
Kavčnikov potok
Mošenik
Mlinca
Milbach
Zali potok
Ložekarjev in Pastirkov graben
Svobodni potok
Lašek
Savinja – Grušoveljska struga
Savinja -Podvinsko Žalska struga
Sora – Koširjev (Kapucinski) jez
Sedučnikov potok
Krotnjek
Radovna
Selška Sora
Črn
Pritok Kanomljice
Savinja-Podvinsko Žalska struga
Zmrzla in Višnica
Ojstrški potok
Šumc
Bela
Mura
Gadiča
Praznikov (Pavčev) graben
Trebiža
Belca
Zabukovški potok
Velka
Kokra
Strojnska reka
Babnica
Kokra
Kokra
Bohinjska Bistrica
Jerman
Meža PE I
Meža PE II
Mangartski potok
Koritnica
Glijun
Hlevški graben

Idrija
Kranjska Gora
Preddvor
Luče
Mislinja
Mislinja
Domžale
Medvode
Mozirje
Ravne na Koroškem
Solčava
Ribnica na Pohorju
Tolmin
Ruše
Ruše
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Tržič
Tržič
Kranjska Gora
Dravograd
Tržič
Kranjska Gora
Tolmin
Tržič
Solčava
Jesenice
Mozirje
Mozirje
Polzela
Škofja Loka
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Bled
Železniki
Ravne na Koroškem
Idrija
Polzela
Cerkno
Dravograd
Mežica
Kobarid
Šentilj
Tolmin
Luče
Kranjska Gora
Kranjska Gora
Jezersko
Radlje ob Dravi
Preddvor
Ravne na Koroškem
Luče
Preddvor
Preddvor
Bohinj
Kranjska Gora
Mežica
Mežica
Bovec
Bovec
Bovec
Logatec
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Kota zgornje
Kota spodnje
vode
vode
vodnega telesa vodnega telesa
Hzg
Hsp
(m.n.m.)
(m.n.m.)

510,00
749,00
459,25
689,00
525,00
836,50
310,20
315,14
647,00
492,00
875,00
492,00
370,00
724,00
497,00
903,50
1017,00
1071,00
461,15
905,00
457,00
757,00
1056,00
505,00
945,00
1139,00
833,00
712,00
352,50
277,60
350,00
942,00
924,00
602,29
412,15
1100,00
360,00
289,20
640,00
413,60
667,00
513,00
244,51
210,00
705,00
930,00
840,00
882,00
477,60
445,70
471,00
900,00
562,60
628,60
518,00
802,00
570,70
509,10
1118,35
580,00
423,50
380,00

440,00
650,00
455,70
686,00
515,00
736,60
306,75
310,64
464,00
471,00
820,00
483,00
200,00
497,00
271,00
785,00
950,00
845,00
458,85
743,00
374,00
747,80
752,00
483,00
800,00
935,00
806,50
676,50
350,35
275,70
348,00
777,50
874,00
598,78
408,55
960,00
355,00
287,20
550,00
408,00
500,00
326,00
242,97
195,00
565,00
890,00
690,00
776,00
467,10
442,20
460,00
670,00
559,10
623,70
514,40
755,00
509,10
408,91
670,35
550,00
354,50
350,00

Pretok
Q
(m3/s)

Faktor
pretočnosti
F p**

Potencialna
energija
vodnega
telesa
Wp*
(MWh)

0,060
0,220
1,120
0,630
0,200
0,164
2,000
8,400
0,033
0,120
0,100
0,200
0,130
0,250
0,370
0,070
0,095
0,200
2,000
0,360
0,020
2,600
0,200
0,100
0,330
0,020
0,240
0,085
3,000
2,500
1,600
0,023
0,080
1,600
2,200
0,100
0,193
0,560
0,030
0,080
0,080
0,400
45,000
0,240
0,040
0,090
0,600
0,230
0,600
0,730
0,120
0,200
1,000
1,700
0,380
0,045
4,000
4,000
0,350
2,500
1,310
0,035

0,25
0,30
0,37
0,27
0,13
0,27
0,19
0,31
0,39
0,46
0,15
0,14
0,30
0,61
0,31
0,55
0,59
0,55
0,52
0,35
0,14
0,42
0,26
0,26
0,16
0,15
0,21
0,21
0,35
0,25
0,52
0,15
0,31
0,47
0,20
0,10
0,97
0,16
0,35
0,24
0,37
0,27
0,46
0,14
0,09
0,27
0,33
0,18
0,31
0,25
0,20
0,12
0,35
0,52
0,51
0,58
0,13
0,13
0,30
0,32
0,25
0,81

89
563
126
44
23
380
110
1.006
203
100
73
22
569
2.999
2.194
392
320
2.130
206
1.762
20
865
1.373
48
640
54
112
55
197
101
142
49
107
227
137
119
80
16
82
9
421
1.744
2.748
43
44
82
2.568
387
168
55
23
457
105
369
59
106
2.743
4.571
4.068
2.066
6.308
23
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Površinska voda
(ime vodotoka, na katerem je del vodnega telesa,
ki se rabi za proizvodnjo električne energije)

Občina
(Ime)

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Tržiška Bistrica-mlinščica
Jereka
Otuška
Zapoška
Barbarski potok
Kamniška Bistr. – mlinščica
Kamniška Bistr. – mlinščica
Bistriški potok
Snovišek
Paka
Kamniška Bistr. – mlinščica KIK
Bankov in Hudi graben
Medija
Kotredeščica
Jablaniški potok

Tržič
Bohinj
Idrija
Cerkno
Slovenj Gradec
Kamnik
Kamnik
Maribor
Kamnik
Mislinja
Kamnik
Dravograd
Zagorje ob Savi
Zagorje ob Savi
Šmartno pri Litiji

Uradni list Republike Slovenije

kjer je:
Wp … potencialna energija je energija dela vodnega
telesa izražena v MWh, ki je v koledarskem letu razpoložljiva
za proizvodnjo električne energije in je izračunana na naslednji način:
Wp = ρ * g * Hb * T * Q * Fp / 106
** Fp … je faktor pretočnosti izračunan kot razmerje
med večletnim povprečjem letne proizvodnje električne energije in letno razpoložljivo potencialno energijo vodnega telesa, pomnoženo s konstanto 0,91425:
E (MWh)
Fp = ——————————— ⋅ 0,91425
Wb1 (MWh)
kjer je:
E
– je večletno povprečje letne proizvodnje električne energije v posamezni hidroelektrarni do 10 MW, izražene v MWh,
Wb1 = ρ . g . Qi . Hb . T / 106 (MWh); je letno
razpoložjiva potencialna energija vodnega telesa,
ρ
– gostota vode 1000 (kg/m3),
g
– gravitacijski pospešek 9,81 (m/s2),
Hb – (Hzg – Hsp) bruto padec elektrarne (m),
T
– 8760 ur v letu (h),
Q
– pretok vodotoka (m3/s),
Qi – instalirani pretok elektrarne (m3/s),
106 – pretvornik med W in MW.

2425.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredb o
koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode za
proizvodnjo električne energije, ki so bile izdane
do uveljavitve zakona o vodah

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl.
US, 56/99, 22/00 in 67/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

Kota zgornje
Kota spodnje
vode
vode
vodnega telesa vodnega telesa
Hzg
Hsp
(m.n.m.)
(m.n.m.)

452,80
775,00
670,00
496,00
485,00
338,10
381,26
478,00
525,00
537,80
384,00
452,40
230,00
265,00
262,00

447,30
640,00
535,00
475,00
480,00
336,20
378,95
403,50
494,00
532,90
382,50
363,00
218,00
260,00
257,00

Pretok
Q
(m3/s)

Faktor
pretočnosti
Fp**

Potencialna
energija
vodnega
telesa
Wp*
(MWh)

2,000
0,090
0,080
0,180
0,200
2,200
1,500
0,170
0,100
0,234
0,950
0,025
2,440
0,350
0,300

0,17
0,15
0,35
0,27
0,32
0,46
0,55
0,44
0,16
0,14
0,30
0,15
0,31
0,10
0,32

159
155
324
89
27
166
165
484
42
14
37
28
640
16
41

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredb
o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
za proizvodnjo električne energije, ki so bile
izdane do uveljavitve zakona o vodah
1. člen
V uredbah o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
vode na posameznih odsekih vode za proizvodnjo električne energije, ki so bile izdane do uveljavitve zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02), in sicer v:
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina,
Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mitroviškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople, Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne
energije (Uradni list RS, št. 66/94, 71/94, 26/95, 38/96,
57/98 in 86/99 – odl. US),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in
Vipave za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št.
9/95, 26/95 in 86/99 – odl. US),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Jezernice in Tržiške
Bistrice za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS,
št. 21/95 in 26/95),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Jezernice in Polskave za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št.
17/96),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mirna, Nemiljščica,
Hruševka, Temenica, Savinja – na Strugi, Suha, Pretovka
ob Mostnici in Sopota za proizvodnjo električne energije
(Uradni list RS, št. 17/96),
– uredbi o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode
na odseku vodotoka Dravinje za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 62/96),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Idrijca-na mlinščici,
Sava Bohinjka-na mlinščici, Šošnarjev graben, Reka (Dobrunjica), Soriški potok in Črna za proizvodnjo električne
energije (Uradni list RS, št. 63/96),
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– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Gračnica, Mišičev
graben, Savinja – Na strugi, Savinja – Kolenčeva struga,
Dravinja in Jahodnica za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 31/96),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Črna (Dolenji Novaki), Dovžanka, Krka, Kazarska, Polskava in Sevniščica za
proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 23/97 in
57/98),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Bača, Hobovščica,
Jezernica, Krumpah, Lešanščica, Lobnica, Poljanšček- območje mlina, Polskava, Radovna, Roja, Sava Bohinjka – na
mlinščici, Savinja in Velka za proizvodnjo električne energije
(Uradni list RS, št. 57/98),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja, Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski
potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramšakov graben, Rečki
potok, Zadnja Sora, Savinja za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 5/00),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mlečni potok, Zapajliška grapa, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja in
Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije (Uradni
list RS, št. 34/01),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov: Dravinja, Idrijca, Luknjica (pritok Idrijce), Poljanska Sora in Vipava za proizvodnjo
električne energije (Uradni list RS, št. 53/01 in 93/01) in
– uredbi o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode
na odseku vodotoka Krumpah za proizvodnjo električne
energije (Uradni list RS, št. 28/02)
se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Koncesionar mora plačati za koncesijo za vsako leto
rabe vode posebej ves čas trajanja koncesije.
Višina plačila za koncesijo je sorazmerna razpoložljivosti vode in vrednosti, ki jo za proizvedeno električno energijo imetniki koncesije pridobijo na trgu.«.
2. člen
Za 8. členom se dodajo novi členi 8.a, 8.b, 8.c, 8.d,
8.e, 8.f, 8.g, 8.h in 8.i, ki se glasijo:
»8.a člen
Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna občin, na območju katerih je
del vodnega telesa površinske vode, ki je namenjen za proizvodnjo električne energije.
Plačilo za koncesijo se med državo in občinami razdeli
v razmerju 40:60 v korist občin.
Če je del vodnega telesa površinske vode, za rabo
katerega je podeljena koncesija, na območju več občin, se
del plačila za koncesijo iz prejšnjega odstavka, ki je namenjen občinam, razdeli med občine skladno s pripadajočim
deležem potencialne energije dela vodnega telesa.
8.b člen
Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto
posebej na podlagi letne količine proizvedene električne
energije.
Letna količina proizvedene električne energije iz prejšnjega odstavka je električna energija, ki je v koledarskem
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letu v hidroelektrarni proizvedena in oddana v javno električno omrežje.
Višina plačila za koncesijo je enaka 3% povprečne
prodajne vrednosti v koledarskem letu proizvedene in v javno električno omrežje oddane električne energije.
8.c člen
Višina plačila za koncesijo se določi na podlagi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije in količine električne energije, ki je v koledarskem letu iz hidroelektrarne oddana v javno električno omrežje.
Povprečno prodajno vrednost 1 kWh električne energije določi minister, pristojen za okolje, do 31. decembra za
naslednje leto s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povprečna prodajna vrednost 1 kWh električne energije je enaka letni povprečni vrednosti 1 kWh električne energije, ki jo pod pogoji za kvalificiranega proizvajalca električne energije daje v omrežje hidroelektrarna z električno močjo
nad 1 MW, ki obratuje več kot 10 let.
8.d člen
Koncesionar mora Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 31. januarja tekočega leta posredovati vse podatke, potrebne za izračun višine
plačila za koncesijo za preteklo leto.
8.e člen
Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati koncesijo po tej uredbi, mora posredovati podatke, potrebne za izračun v tridesetih dneh po prenehanju rabe vode za proizvodnjo
električne energije.
8.f člen
Koncesionar mora dokumentacijo, s katero dokazuje
resničnost in pravilnost podatkov, posredovanih za izračun
plačila za koncesijo, hraniti še najmanj pet let od dneva, ko
mu je agencija izstavila račun za plačilo za koncesijo.
8.g člen
Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki
dveh akontacij in poračuna plačil za koncesijo na račun,
določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
Plačilo prve akontacije v letu zapade v plačilo zadnji
delovni dan v juniju, druge akontacije v letu pa zadnji delovni
dan v decembru.
Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom
plačila za koncesijo in višino plačila za koncesijo, se mora
plačati na račun iz prvega odstavka tega člena ali vrniti
koncesionarju v 60 dneh potem, ko je agencija koncesionarju izstavila poračun plačil za koncesijo.
Za nepravočasno plačane zneske plačila za koncesijo
mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
8.h člen
Znesek akontacije znaša polovico zadnjega plačila za
koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe povprečne prodajne vrednosti za 1 kWh
električne energije.
8.i člen
Če agencija ugotovi, da koncesionar ni posredoval podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo v
predpisanem roku, agencija uporabi za določitev višine plačila za koncesijo podatke o rabi vode iz svojih evidenc o rabi
vode.«.
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3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen
Razlogi in način prenehanja koncesije se določijo v
koncesijski pogodbi skladno z zakonom o vodah.«.
4. člen

Uradni list Republike Slovenije

2426.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredb o
koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode za
vzrejo salmonidnih vrst rib, ki so bile izdane do
uveljavitve zakona o vodah

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl.
US, 56/99, 22/00 in 67/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

12. člen se črta.
5. člen
Za 14. členom se dodajo novi členi 14.a, 14.b, 14.c in
14.d, ki se glasijo:
»14.a člen
Koncesionar, ki na dan uveljavitve te uredbe uporablja
objekte ali naprave za proizvodnjo električne energije pod
pogoji iz koncesijske pogodbe, začne plačevati za koncesijo ne glede na določbe iz koncesijske pogodbe od 1. julija
2003 dalje pod pogoji in na način iz te uredbe.
Koncesionar, ki na dan uveljavitve te uredbe uporablja
objekte ali naprave za proizvodnjo električne energije, koncesijske pogodbe pa do uveljavitve te uredbe še ni podpisal, začne plačevati za koncesijo od 1. julija 2003 dalje pod
pogoji in na način iz te uredbe.
Koncesionar, ki je začel z oddajanjem električne energije v javno omrežje po 1. juliju 2003, začne plačevati koncesijo z dnem začetka oddajanja.
14.b člen
Višino akontacije plačila za koncesijo v letu 2003 določi agencija na podlagi podatkov o proizvedeni in v javno
električno omrežje oddani električni energiji v letu 2002.
Podatke o proizvedeni in v javno električno omrežje
oddani električni energiji v letu 2002 mora koncesionar
posredovati agenciji najkasneje do 30. septembra 2003.
Če koncesionar agenciji ne posreduje podatkov v roku
iz prejšnjega odstavka, se za višino akontacije plačila za
koncesijo v letu 2003 uporabijo podatki ministrstva, pristojnega za energijo, o proizvodnji električne energije kvalificiranih proizvajalcev električne energije za leto 2001.
14.c člen
Koncesionar mora dokumentacijo, s katero dokazuje
resničnost podatkov o proizvedeni in v javno električno omrežje oddani električni energiji za določitev akontacije v letu
2003, hraniti še najmanj pet let po uveljavitvi te uredbe.
14.d člen
Ne glede na določbe drugega odstavka 8.c člena te
uredbe je za leto 2003 povprečna prodajna vrednost 1 kWh
električne energije 12,2 tolarjev.«.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-01/2001-8
Ljubljana, dne 15. maja 2003.
EVA 2003-2511-0071
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredb
o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
za vzrejo salmonidnih vrst rib, ki so bile izdane
do uveljavitve zakona o vodah
1. člen
V uredbah o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
vode na posameznih odsekih vode za vzrejo salmonidnih
vrst rib, ki so bile izdane do uveljavitve zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02), in sicer v:
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mošenika in Trebuščice za vzrejo salmonidnih rib (Uradni list RS, št. 66/94,
71/94 in 26/95),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Hotoveljščica, Temenica, Briški potok, Brestrniški potok, Polskava, Ločnica in
Hudičev graben, Trnavca, Blanščica, Petrovbrška grapa,
Mišca, Bistrica, Češnjica, Milova, Hudinja, Sušjek in Sopota, Mlinščica ob Trnjekovem potoku, Mlinščica ob potoku
Lokavšček, Tinščica, Pendirjevka-Maharovški potok-Čadraški potok, Ljubija, Kolenčeva struga ob Savinji za vzrejo
salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 37/95),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Sopet-Strmec, Mlinščica ob Podlipščici, Drtijščica, Bistričica ob Kamniški Bistrici, Mlinščica ob Želimeljščici, Artišnica in Krka za vzrejo
salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 31/96),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Rača, Prekopski potok (Lačni potok), Mlinščica ob Bistrici na Dolenjskem, Piroški potok, Lipovški graben, Ljubija, Polskava, Struga – pritok
Sore in Lepenja za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list
RS, št. 45/96),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mučka Bistrica, Studena in Brestanica (Topliški potok) za vzrejo salmonidnih
vrst rib (Uradni list RS, št. 45/96),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Šujica, Mlinščica ob
Besnici, Krka, Brložnica in Lobnica za vzrejo salmonidnih
vrst rib (Uradni list RS, št. 18/97),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mašelj z Divjim potokom, mlinščica ob Reki v Zavrstniku in Briški potok za vzrejo
salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 49/97),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na odseku vodotoka Šujica pri Horjulu in izvirov ob potoku Dobruša pri Mošnjah za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 57/98),
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Artišnica, Zaplaninščica, Limovski graben in Sušica za vzrejo salmonidnih vrst
rib (Uradni list RS, št. 5/00) in
– uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Ljubnica in Letuška
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struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list
RS, št. 76/01),
se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Koncesija se plačuje za vsako leto posebej v celotnem
času trajanja koncesije.
Višina plačila za koncesijo je sorazmerna razpoložljivosti vode in vrednosti, ki jo za vzrejene vodne organizme
imetniki koncesije pridobijo na trgu.«.
2. člen
Za 8. členom se dodajo novi členi 8.a, 8.b, 8.c, 8.d,
8.e, 8.f, 8.g, 8.h in 8.i, ki se glasijo:
»8.a člen
Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna občin, na območju katerih je
del vodnega telesa površinske vode, ki je namenjen za rabo
vode iz 1. člena te uredbe.
Plačilo za koncesijo se med državo in občinami razdeli
v razmerju 40:60 v korist občin.
Če je del vodnega telesa površinske vode, za katerega
je podeljena koncesija, na območju več občin, se del plačila za koncesijo iz drugega odstavka tega člena, ki je namenjen občinam, razdeli med občine skladno s pripadajočim
deležem površine dela vodnega telesa.
8.b člen
Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto
posebej na podlagi ocenjene letne količine vzrejenih salmonidnih vrst rib.
Letna količina vzrejenih salmonidnih vrst rib iz prejšnjega odstavka se izračuna kot zmnožek osnove plačila za
koncesijo za rabo vode in instaliranega pretoka vode za
ribogojnico, izraženega v l/s, ki je s koncesijo dodeljen za
vzrejo salmonidnih vrst rib.
Višina plačila za koncesijo je enaka 2% prodajne vrednosti letne količine vzrejenih vrst rib.
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8.g člen
Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki
dveh akontacij in poračuna plačil za koncesijo na račun,
določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
Plačilo prve akontacije v letu zapade v plačilo zadnji
delovni dan v juniju, druge akontacije v letu pa zadnji delovni
dan v decembru.
Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom
plačila za koncesijo in višino plačila za koncesijo, se mora
plačati na račun iz prvega odstavka tega člena ali vrniti
koncesionarju v 60 dneh potem, ko je agencija koncesionarju izstavila poračun plačil za koncesijo.
Za nepravočasno plačane zneske plačila za koncesijo
mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
8.h člen
Znesek akontacije znaša polovico zadnjega plačila za
koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe cene osnove plačila za koncesijo.
8.i člen
Če agencija ugotovi, da koncesionar ni posredoval podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo v
predpisanem roku, agencija uporabi za določitev višine plačila za koncesijo podatke o rabi vode iz svojih evidenc o rabi
vode.«.
3. člen
11. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»11. člen
Razlogi in način prenehanja koncesije se določijo v
koncesijski pogodbi skladno z zakonom o vodah.«.
4. člen
12. člen se črta.
5. člen
Za 14. členom se dodajo novi členi 14.a, 14.b in 14.c,
ki se glasijo:

8.c člen
Osnova plačila za koncesijo je količina 100 kg šarenke
(oncorhynchus mykiss) na 1 l/s instaliranega pretoka vode
za ribogojnico.
Ceno osnove plačila za koncesijo določi minister, pristojen za okolje, do 31. decembra za naslednje leto.
Cena osnove plačila za koncesijo se določi kot letna
povprečna vrednost 100 kg šarenke, izračunana na podlagi
statističnih podatkov o odkupni ceni salmonidnih vrst rib.

»14.a člen
Koncesionar začne plačevati za koncesijo dve leti po
začetku rabe vode za vzrejo salmonidnih vrst rib pod pogoji
in na način iz te uredbe, vendar ne pred 1. julijem 2003.

8.d člen
Koncesionarju se plačilo za koncesijo obračuna na
podlagi cene osnove plačila za koncesijo in instaliranega
pretoka vode za ribogojnico.

14.c člen
Ne glede na določbe drugega odstavka 8.c člena te
uredbe je za leto 2003 cena osnove plačila za koncesijo
60.000 tolarjev za 100 kg šarenke.«.

8.e člen
Koncesionar mora Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 31. januarja tekočega leta posredovati vse podatke, potrebne za izračun višine
plačila za koncesijo za preteklo leto.

6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

8.f člen
Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati koncesijo po tej uredbi, mora posredovati podatke, potrebne za izračun plačila
za koncesijo v tridesetih dneh po prenehanju rabe vode za
vzrejo salmonidnih vrst rib.

14.b člen
Višino akontacije za plačilo koncesije v letu 2003 določi agencija po določbah te uredbe na podlagi podatkov o
pravici za rabo vode, ki je bila s koncesijo pridobljena, in
cene osnove plačila za koncesijo za to leto.

Št. 328-00/2001-2
Ljubljana, dne 15. maja 2003.
EVA 2003-2511-0069
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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2427.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
preoblikovanju dela Inštituta za geologijo,
geotehniko in geofiziko v javni razgiskovalni
zavod Geološki zavod Slovenije

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 –
odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00) in 32. člena zakona o
raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02)
je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa
o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo,
geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod
Geološki zavod Slovenije
1. člen
V sklepu o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo,
geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki
zavod Slovenije (Uradni list RS, št. 66/98, 65/99 in 88/02)
se v prvem odstavku 3. člena doda nova alinea, ki se glasi:
»K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Inštitut v okviru svoje dejavnosti opravlja naloge geološke strokovne službe v naslednjem obsegu:
– geološke raziskave nacionalnega pomena, zbira in
posreduje geološke podatke in dokumentacije za namene
splošne geološke evidence ter izdeluje geološke karte in
drugo geološko dokumentacijo v skladu s predpisi na področju varstva okolja,
– pripravlja strokovne geološke podlage za namene
podeljevanja rudarskih pravic in izdelovanja programov gospodarjenja z mineralnimi surovinami v skladu s predpisi o
rudarstvu, izdeluje bilance stanja mineralnih surovin in izdeluje druge strokovne podlage za upravne naloge države na
področju rudarstva,
– pripravlja strokovne podlage v zvezi s plazljivimi območji,
– pripravlja evidence podzemnih voda ter v zvezi s tem
strokovne podlage za načrte upravljanja z vodami, vodne
pravice in varovanje podzemnih voda,
– vzpostavlja in vzdržuje geološki informacijski sistem.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in
peti odstavek.
2. člen
V 4. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Inštitut opravlja naloge geološke strokovne službe iz
tretjega odstavka 3. člena tega sklepa v skladu z letnim
programom, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za okolje in
rudarstvo. Medsebojna razmerja med inštitutom in ministrstvom, pristojnim za okolje in rudarstvo, se podrobneje uredijo s pogodbo.«.
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– iz državnega proračuna za izvajanje nalog geološke
strokovne službe ter
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.«.
5. člen
Četrta alinea prvega odstavka 14. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»- za izvajanje nalog geološke strokovne službe iz tretjega odstavka 3. člena tega sklepa v skladu z merili ministrstva, pristojnega za okolje in rudarstvo.«.
V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da
se glasi:
»Inštitut pridobiva sredstva iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka na podlagi programa dela inštituta,
h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije.«.
Sedma alinea drugega odstavka se črta.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Inštitut pridobiva sredstva iz četrte alinee prvega odstavka tega člena na podlagi letnega programa geološke
strokovne službe, v skladu s predpisi in merili ministrstva,
pristojnega za okolje in rudarstvo.«.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-09/2001-7
Ljubljana, dne 15. maja 2003.
EVA 2003-3311-0028
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2428.

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov
za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z
več odjemalci

Na podlagi 94. člena energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 79/99, 8/00, 52/02 in 110/02) in za njegovo
izvrševanje izdaja minister za okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto
v stanovanjskih in drugih stavbah
z več odjemalci

3. člen
V šesti alinei prvega odstavka 8. člena se besedi »zaključni račun« nadomestita z besedama »letno poročilo«.

1. člen
Ta pravilnik določa način ugotavljanja porabniških
deležev ter razdelitev in obračunavanje stroškov za toploto v
stavbah, kjer tehnične možnosti ne dopuščajo merjenja
dobavljene toplote posameznemu odjemalcu.

4. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe na
področju raziskovalne dejavnosti,

2. člen
Ta pravilnik se uporablja za tiste stanovanjske in druge
stavbe z več stanovanji oziroma poslovnimi prostori (v
nadaljevanju: stavbe), v katerih se večina etažnih lastnikov
odloči za vgraditev naprav, ki omogočajo določanje deležev
za porabljeno toploto pri posameznem odjemalcu.
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3. člen
Izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– celotni stroški za toploto so stroški za toploto,
dobavljeno iz sistema daljinskega ogrevanja, oziroma za
dobavo goriva v primeru proizvodnje toplote v skupni napravi.
Celotni stroški za toploto so sestavljeni iz odvisnih in
neodvisnih stroškov;
– delilnik toplote (v nadaljevanju: delilnik) je naprava, ki
omogoča določitev deležev stroškov za porabljeno toploto,
ki se nanašajo na posamezne odjemne enote. Kot delilniki
se za določitev stroškov za toploto za pripravo tople vode
lahko uporabljajo tudi števci za toplo vodo;
– neodvisni stroški so tisti del celotnih stroškov za
toploto iz sistema daljinskega ogrevanja oziroma za gorivo,
ki je neodvisen od porabe toplote oziroma goriva za njeno
proizvodnjo in je ločeno prikazan v računu za dobavljeno
toploto oziroma gorivo. To so na primer stroški za priključno
moč, stroški za vzdrževanje merilne opreme in drugi od
porabe iz prejšnjega stavka neodvisni stroški;
– odvisni stroški so tisti del celotnih stroškov za toploto,
ki je odvisen od porabe toplote in ločeno prikazan v računu
za dobavljeno toploto iz sistema daljinskega ogrevanja
oziroma v računu za dobavo goriva. Odvisni stroški so
sestavljeni iz stroškov za toploto za ogrevanje (v nadaljevanju:
stroški za ogrevanje) in stroškov za toploto za pripravo tople
vode (v nadaljevanju: stroški za toplo vodo);
– odjemna enota je s toploto oskrbljeno stanovanje
oziroma poslovni prostor, za katerega se stroški
obračunavajo ločeno. Med odjemne enote ne sodijo skupni
deli stavbe, namenjeni skupni rabi lastnikov;
– ogrevana površina je neto površina odjemne enote,
ki je ogrevana s pomočjo skupne naprave,
– porabniški delež je delež stroškov za toploto, ki se
nanaša na posamezno odjemno enoto;
– skupna naprava so vse naprave in oprema, ki
proizvajajo, razdeljujejo in dobavljajo toploto več odjemnim
enotam;
– temperaturni primanjkljaj je vsota razlik med
temperaturo zraka v ogrevanem prostoru (20 °C) in
povprečno dnevno zunanjo temperaturo zraka. Pri tem se
upoštevajo le dnevi, ko je bila povprečna zunanja
temperatura zraka nižja od 12 °C.
4. člen
Etažni lastniki (v nadaljevanju: lastniki) lahko sklenejo
pisni sporazum o načinu delitve in obračunu stroškov za
toploto (v nadaljevanju: sporazum).
Lastniki, ki podpišejo sporazum, lahko le-tega
spremenijo po koncu obračunskega obdobja, opredeljenega
v 17. členu tega pravilnika, in sicer do 15. septembra z
veljavnostjo za tekoče obračunsko obdobje. Sprememba
sporazuma, sprejeta po 15. septembru, se upošteva za
naslednje obračunsko obdobje.
5. člen
Upravnik oziroma lastniki, če stavba nima upravnika (v
nadaljevanju: upravnik), lahko prenesejo svoje obveznosti
glede razdeljevanja in obračunavanja stroškov dobavljene
toplote na drugega, za to usposobljenega izvajalca.
6. člen
Če ugotavljanje porabniških deležev in razdeljevanje
stroškov za toploto na podlagi sporazuma po določbah tega
pravilnika ni mogoče iz kakršnegakoli razloga, se poraba
toplote posamezne odjemne enote za ogrevanje in za toplo
vodo določi na osnovi porabe v primerljivih predhodnih
obračunskih obdobjih. Če pa to ni mogoče, se navedena
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poraba določi na osnovi porabe v primerljivih odjemnih
enotah v obravnavanem ali, če tudi to ni mogoče,
primerljivem obračunskem obdobju. Tako določena poraba
je osnova za razdelitev stroškov.
7. člen
Stroški za ogrevanje posamezne odjemne enote, katere
lastnik ne dopusti vgradnje delilnikov v svoji odjemni enoti,
ne omogoči njihovega odčitavanja, če je to pogojeno z
vstopom v stanovanjske ali poslovne prostore ali ne spoštuje
sporazuma, se obračunajo po ključu ogrevane površine in
povečajo za izravnalni faktor 1,2. Dobljeni znesek stroškov
se odšteje od skupnega stroška za ogrevanje vseh odjemnih
enot, preostanek pa se razdeli med ostale odjemne enote
skladno s sprejetim sporazumom.
Stroški za toplo vodo posamezne odjemne enote,
katere lastnik ne dopusti vgradnje delilnikov v svoji odjemni
enoti, ne omogoči njihovega odčitavanja če je to pogojeno z
vstopom v stanovanjske ali poslovne prostore ali ne spoštuje
sporazuma, se obračunajo po ključu števila prebivalcev te
odjemne enote in povečajo za izravnalni faktor 1,2. Dobljeni
znesek stroškov se odšteje od skupnega stroška za
porabljeno toplo vodo vseh odjemnih enot, preostanek pa
se razdeli med ostale odjemne enote skladno s sprejetim
sporazumom.
8. člen
Odjemalec, ki preneha uporabljati odjemno enoto
znotraj obračunskega obdobja, mora pred izselitvijo odčitati
v njej nameščene delilnike.
Če vmesno odčitavanje v odjemni enoti v primeru iz
prejšnjega odstavka ni mogoče, se stroški za toploto za
ogrevanje in stroški za toplo vodo določijo z upoštevanjem
pravil tehnike, kot na primer temperaturnega primanjkljaja in
časovne sorazmernosti.
9. člen
Posamezna odjemna enota mora biti opremljena z
delilniki tistega tipa, za katerega se je v sporazumu odločila
večina lastnikov (v nadaljevanju: izbrani tip delilnika).
Izbrani tip delilnika mora biti združljiv z ogrevalnim
sistemom, posamezni delilniki pa morajo biti nameščeni
skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja.
10. člen
Izbrani tip delilnika mora s svojimi tehničnimi lastnostmi
omogočati določitev porabniških deležev.
Delilnik izpolnjuje zahtevo iz prejšnjega odstavka, če je
izdelan skladno s standardoma SIST EN 834 in
SIST EN 835. Toplotni merilnik, ki je uporabljen kot delilnik,
izpolnjuje zahteve iz prejšnjega odstavka, če je izdelan
skladno s prvim in drugim delom standarda SIST EN 1434.
Standardi, navedeni v prejšnjem odstavku, se hranijo
in so na vpogled pri slovenskem nacionalnem organu za
standardizacijo.
11. člen
Proizvajalec ali dobavitelj delilnika mora podati izjavo o
skladnosti s standardi iz prejšnjega člena ali pridobiti
certifikat o tipskem preizkusu, ki potrjuje, da ima delilnik
ustrezne tehnične značilnosti po zakonu, ki ureja tehnične
zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti.
12. člen
V stavbah s centralno pripravo tople vode, kjer toplota
za pripravo tople vode ni merjena, se stroški za ogrevanje
določijo tako, da se od odvisnih stroškov odštejejo stroški
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za toplo vodo, ki se določijo s pomočjo ene od enačb iz
priloge, ki je sestavni del tega pravilnika, če to ni mogoče,
na osnovi porabe toplote za pripravo tople vode v obdobju
izven ogrevalne sezone, če pa tudi to ni mogoče, pa
pavšalno v višini med 15. in 30. odstotki odvisnih stroškov.
13. člen
55 do 75 odstotkov stroškov za ogrevanje se lahko
razdeli med odjemne enote na osnovi porabniških deležev,
določenih z delilniki, preostali del teh stroškov pa se med
odjemne enote razdeli sorazmerno z velikostjo njihove
ogrevane površine.
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20. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega pravilnika
izvajajo inšpektorji, pristojni za nadzor obratovanja
energetskih naprav, napeljav in postrojenj.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-21/2003
Ljubljana, dne 20. maja 2003.
EVA 2003-2511-0086
mag. Janez Kopač l.r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

14. člen
55 do 75 odstotkov stroškov za toplo vodo se lahko
razdeli med odjemne enote na osnovi porabniških deležev,
določenih z delilniki, preostali del teh stroškov pa se med
odjemne enote razdeli sorazmerno s številom prebivalcev
posamezne odjemne enote.
15. člen
Neodvisni stroški se razdelijo med odjemne enote
sorazmerno z velikostjo ogrevane površine posamezne
odjemne enote.
16. člen
Upravnik mora spremljati stroške za toploto in
porabniške deleže med obračunskim obdobjem. O tem mora
voditi ustrezno evidenco, ki mora vsebovati tudi tehnično
dokumentacijo o grelnih telesih in skupni napravi.
17. člen
Upravnik mora najkasneje v dveh mesecih po
končanem obračunskem obdobju, ki traja dvanajst mesecev
in se zaključi s 30. aprilom, izdelati pisno poročilo o stroških
za toploto, ugotovljenih v obračunskem obdobju, za vsako
odjemno enoto posebej (v nadaljevanju: poročilo).
18. člen
Poročilo mora vsebovati najmanj podatke o:
– začetku in koncu obračunskega obdobja, skupni
ogrevani površini stavbe in ogrevani površini vsake odjemne
enote;
– ugotovljeni skupno porabi toplote za celotno stavbo;
– celotnih stroških za toploto, razdeljenih na neodvisne
stroške ter stroške za toploto za ogrevanje in za toplo vodo;
– stroških za toploto, ki odpadejo na vsako odjemno
enoto, podanih ločeno za ogrevanje in za toplo vodo ter
neodvisne stroške;
– porabniških deležih;
– letni porabi toplote stavbe v obravnavanem letu in v
vsaj treh predhodnih letih, pri čemer se porabo toplote
preračuna z dejanskega na referenčni temperaturni
primanjkljaj.
19. člen
Upravnik poročilo posreduje lastniku odjemne enote,
na njegovo zahtevo pa mu mora omogočiti tudi vpogled v
temeljno dokumentacijo.
Lastniku, ki ne prebiva v stavbi in je sporočil upravniku
naslov, na katerega naj se pošiljajo pisna poročila, ali je
določil svojega pooblaščenca, je treba poročilo iz prejšnjega
odstavka tega člena poslati na sporočeni naslov oziroma
pooblaščencu. Če lastnik ne sporoči naslova, se šteje za
obveščenega z dnem objave poročila na oglasni deski
stavbe.

PRILOGA
Izračun toplote za pripravo tople vode
Enačba 1
Pri napravah s centralno pripravo tople vode pri dobavi
toplote iz sistema daljinskega ogrevanja, kjer toplota za
pripravo tople vode ni merjena posebej, se toplota za
pripravo tople vode izračuna po enačbi:
Q = 2 x V x (ttv – 10)
kjer je:
Q – toplota za pripravo tople vode [kWh],
V – količina vode [m3],
ttv – srednja temperatura tople vode [°C].
Enačba 2
Pri napravah s centralno pripravo tople vode z lastnim
kotlom, kjer toplota za pripravo tople vode ni merjena
posebej, se toplota za pripravo tople vode izračuna po
enačbi:
G = 2,5 x V x (ttv – 10) / Hsp
kjer je:
G – količina goriva v litrih, kubičnih metrih ali kilogramih
(enota),
V – količina vode [m3],
ttv – srednja temperatura tople vode [°C],
Hsp – kurilna vrednost goriva [kWh/enoto].
Za potrebe tega izračuna so priporočene naslednje kurilne
vrednosti Hsp:
kurilno olje ELKO
zemeljski plin
tekoči naftni plin
rjavi premog

10,0 kWh/liter,
9,5 kWh/Sm3,
12,8 kWh/kg,
3,9 kWh/kg.

V primeru uporabe biomase je potrebno upoštevati ustrezne
kurilne vrednosti.

Uradni list Republike Slovenije

2429.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za
spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe
obnovljivih virov energije

Za izvrševanje 66. člena energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 79/99 in 8/00) izdaja minister za okolje, prostor
in energijo

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev za spodbujanje
učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih
virov energije
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije in merila za dodeljevanje
sredstev ministrstva, pristojnega za energijo (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo) na področju spodbujanja učinkovite
rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodeljujejo na podlagi pogojev in postopkov, določenih v 70. do 84. členu
pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01, 103/01, 53/02, 80/02
in 88/02).
2. člen
Sredstva iz prvega odstavka prejšnjega člena so namenjena za:
1 spodbujanje izvajanja energetskih pregledov;
2. spodbujanje izdelave študij izvedljivosti, investicijske in projektne dokumentacije za projekte učinkovite rabe
energije, izrabe obnovljivih virov energije in sistemov daljinskega ogrevanja;
3. spodbujanje izdelave energetskih zasnov občin;
4. spodbude za izvedbo investicijskih projektov učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije in
sistemov daljinskega ogrevanja.
3. člen
V tem pravilniku določene najvišje vrednosti nepovratnih sredstev pomenijo skupno višino prejetih pomoči in so
vsota vseh oblik pomoči, ki jih prejemnik (samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status,
organizacijo ali lastništvo, ter fizična oseba, ki se ukvarja s
tržno proizvodnjo blaga ali storitev, vključno z upravniki večstanovanjskih zgradb; v nadaljevanju besedila: prejemnik)
pridobi iz državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti in mednarodnih virov za posamezno investicijo.
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2. prosilec mora imeti sklenjeno pogodbo z zunanjim
izvajalcem, ki ga izbere na osnovi kriterijev, navedenih v
razpisni dokumentaciji. V pogodbi mora biti natančno opredeljen obseg dela, skladen z metodologijo izdelave energetskega pregleda, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
3. prosilec mora imeti z izvajalcem sklenjeno veljavno
pogodbo, ki se še ni začela realizirati pred dnem objave
javnega razpisa,
4. prosilec v zadnjih petih letih od ministrstva ni prejel
spodbude za energetski pregled in
5. prosilec nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova
dosedanjih pogodb z ministrstvom s področja, ki ga ureja ta
pravilnik.
6. člen
Do sredstev za spodbujanje izdelave študij izvedljivosti
in priprave investicijske in projektne dokumentacije za projekte učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije in sistemov daljinskega ogrevanja so upravičeni prejemniki, ki imajo v primeru, ko gre za gospodarske družbe,
status majhnega in srednje velikega podjetja v skladu z
uredbo.
Investicijska dokumentacija iz prejšnjega odstavka je
dokumentacija, ki je izdelana skladno z uredbo o enotni
metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98, 43/99,
79/99 in 39/00).
Projektna dokumentacija iz prvega odstavka tega člena je dokumentacija, ki je izdelana skladno s pravilnikom o
podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Uradni list RS,
št. 35/98)
Višina spodbude znaša največ 2,5% predvidene investicijske vrednosti obravnavanega projekta in največ 50%
vrednosti pogodbe, sklenjene med prosilcem in zunanjim
izdelovalcem študije. Višina spodbude v odvisnosti od višine
stroškov projekta in zahtevnosti priprave dokumentacije je
natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V izjemnih primerih, ko je interes države večji od lokalnega interesa, lahko znaša višina spodbude 100% upravičenih stroškov študije za podporo uporabe obnovljivih virov
energije.

4. člen
Do sredstev za spodbujanje izvajanja energetskih pregledov so upravičeni prejemniki, ki imajo v primeru, ko gre
za gospodarske družbe, status majhnega in srednje velikega podjetja v skladu z uredbo o namenih in pogojih za
dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03; v nadaljevanju besedila: uredba).
Višina spodbude znaša največ 50% vrednosti pogodbe, sklenjene med prosilcem in zunanjim izdelovalcem energetskega pregleda. Višina spodbude je natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

7. člen
Za dodelitev sredstev iz prejšnjega člena morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:
1. prosilec mora imeti sklenjeno pogodbo z zunanjim
izdelovalcem študije izvedljivosti, oziroma priprave investicijske ali projektne dokumentacije, z natančno navedenim in
razčlenjenim obsegom dela,
2. prosilec mora imeti z izvajalcem sklenjeno veljavno
pogodbo, ki se še ni začela realizirati pred dnem objave
javnega razpisa,
3. prosilec v zadnjih treh letih od ministrstva ni prejel
subvencije za izdelavo študije izvedljivosti ali priprave investicijske ali projektne dokumentacije in
4. prosilec nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova
dosedanjih pogodb z ministrstvom s področja, ki ga ureja ta
pravilnik.

5. člen
Za dodelitev sredstev iz prejšnjega člena morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:
1. porabljena energija prosilca v preteklem letu mora
biti večja od 300 MWh,

8. člen
Do dodelitve spodbud opredeljenih v 4. do 7. členu
tega pravilnika, so po določbi 87. člena uredbe, upravičene
tudi gospodarske družbe, ki ne ustrezajo pogojem za majhna in srednje velika podjetja.
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9. člen
Možnost za pridobitev sredstev za subvencioniranje
izdelave energetske zasnove imajo občine.
Višina spodbude, ki znaša največ 50% višine zneska,
določenega v pogodbi med občino in zunanjim izvajalcem,
je odvisna od števila prebivalcev občine in je natančneje
določena v razpisni dokumentaciji.
10. člen
Do dodelitev sredstev iz prejšnjega člena so upravičene občine, ki:
1. imajo sklenjeno pogodbo o pripravi energetske zasnove občine z zunanjim izvajalcem. Program dela, naveden v pogodbi, mora biti skladen z obsegom del, ki jih
predpisuje razpisna dokumentacija,
2. so izbor izvajalca izpeljale v skladu z zakonom o
javnih naročilih, kar morajo v vlogi dokazati z ustrezno dokumentacijo in
3. so ustanovile komisijo za spremljanje in usmerjanje
dela pri izdelavi energetske zasnove ter zagotovile dostop
do vseh podatkov, potrebnih pri izdelavi zasnove.
11. člen
Do spodbud za izvedbo investicijskih projektov učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije in sistemov daljinskega ogrevanja so upravičeni prejemniki ter fizične osebe.
Spodbude iz prejšnjega odstavka so:
1. spodbude za projekte učinkovite rabe energije;
2. spodbude za investicije v soproizvodnjo toplote in
električne energije moči do 10 MWe, ki za primarni vir uporabljajo fosilna goriva in niso toplarne za daljinsko ogrevanje
v skladu z 8. členom uredbe o pogojih za pridobitev statusa
kvalificiranega proizvajalca električne energije (Uradni list
RS, št. 29/01, 31/01) in ki pri pretvorbi energije dosegajo
prihranek primarne energije, ki je v skladu z 28. členom
uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS št. 91/02);
3. spodbude za investicije v projekte za izrabo obnovljivih virov energije, in sicer za:
– sisteme za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov
energije;
– elektrarne do moči 10 MW, ki kot primarni energetski vir izkoriščajo obnovljive vire energije in niso priključene
na javno elektroenergetsko omrežje;
– elektrarne do moči 10 MW, ki kot primarni energetski vir izkoriščajo obnovljive vire energije in uporabljajo nove
ali neuveljavljene tehnologije pri katerih zaradi visokih lastnih stroškov proizvodnje električne energije odkupna cena električne energije ne zadošča za zagotavljanje rentabilnosti naložbe. Vrsta tehnologij za dodelitev spodbud se
določi v vsakokratnem javnem razpisu;
4. spodbude za investicije v izgradnjo sistemov daljinskega ogrevanja z energetsko izrabo lesne biomase ali drugih obnovljivih virov energije.
12. člen
Spodbude iz prejšnjega člena se dodeljujejo do višine
največ 40% upravičenih stroškov in se lahko povišajo do
10%, če so prejemniki, ki imajo v primeru, ko gre za gospodarske družbe, status majhnega in srednje velikega podjetja
v skladu z uredbo.
Upravičeni stroški investicij, za katere se dodeljujejo
sredstva po tem pravilniku, so tisti povečani stroški investicij, ki omogočajo izrabo obnovljivih virov energije.

Uradni list Republike Slovenije
V primeru izgradnje soproizvodnje toplote in električne
energije so investitorji upravičeni samo do povečanih stroškov investicije glede na investicijo v proizvodnjo toplote
enake moči.
Spodbude iz 3. in 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena se lahko povišajo za dodatnih 10%, če je to edini
vir oskrbe z energijo na zaokroženem območju.
Spodbude iz 4. točke drugega odstavka prejšnjega
člena lahko v izjemnih primerih, ko je interes države večji od
lokalnega interesa, znašajo 100% upravičenih stroškov.
V regijah, ki so upravičene do regionalne pomoči, se
spodbude lahko povečajo za 10%.
13. člen
Za dodelitev sredstev iz prejšnjega člena morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:
1. izdelana investicijska in projektna dokumentacija za
projekt,
2. pridobljena ustrezna dovoljenja za investicijo,
3. izdelana finančna konstrukcija investicijskega projekta,
4. prosilec nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova
dosedanjih pogodb z ministrstvom s področja, ki ga ureja ta
pravilnik in
5. ostali pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. člen
Pri dodelitvi spodbude ministrstvo, pristojno za energetiko, upošteva razpoložljiva sredstva ter izpolnjevanje pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o kriterijih za dodeljevanje sredstev za intervencije v
obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije (Uradni
list RS, št. 74/01).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-00-18/2003
Ljubljana, dne 20. maja 2003.
EVA 2003-2511-0087
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

2430.

Pravilnik o spremembah odredbe o
homologaciji vozil

Na podlagi 20. člena zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99, 31/00 – popr. in 54/00-ZKme) izdaja minister za
promet

PRAVILNIK
o spremembah odredbe o homologaciji vozil
1. člen
V odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98
in 59/99), se v naslovu in celotnem besedilu odredbe izraz
“odredba“ nadomesti z izrazom “pravilnik“, v ustreznem
sklonu.

Uradni list Republike Slovenije
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2. člen
Besedilo petega odstavka 3. člena odredbe se nadomesti z naslednjim besedilom:
“[5] Vozila v smislu te odredbe so vozila, ki so navedena v Poglavju A Priloge 1. “.
3. člen
Vzorci obrazcev “USM-H 007/4 in USM-H 008/4 se iz priloge 1 prenesejo v prilogo 2, besedilo priloge 1 pa se
spremeni tako, da se glasi:
“Priloga 1
DEFINICIJA KATEGORIJ IN TIPOV VOZIL
A) Kategorije vozil
Kategorije vozil so določene po naslednji klasifikaciji:
(V naslednjih definicijah je treba izraz “največja masa“ razumeti kot “največja tehnično dovoljena masa obremenjenega
vozila“)
1 Kategorija M: Motorna vozila z vsaj štirimi kolesi, namenjena prevozu potnikov.
Kategorija M1:
Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika.
Vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg sedeža voznika in največjo maso do vključno 5
Kategorija M2:
ton.
Kategorija M3:
Vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg sedeža voznika in največjo maso večjo od 5
ton.
Tipi nadgradnje in kodiranje, ki se nanašajo na vozila kategorije M1, so določeni v prvem odstavku (vozila kategorije M1)
in v drugem odstavku (vozila kategorije M2 in M3) poglavja D.
2 Kategorija N:
Motorna vozila z vsaj štirimi kolesi, namenjena prevozu blaga.
Kategorija N1:
Vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.
Kategorija N2:
Vozila za prevoz blaga z največjo maso večjo od 3,5 tone, vendar do vključno 12 ton.
Kategorija N3:
Vozila za prevoz blaga z največjo maso večjo od 12 ton.
Pri vlečnem vozilu, namenjenem za vleko polpriklopnika ali priklopnika s centralno osjo, je masa, ki se upošteva za
klasifikacijo vozila, masa vlečnega vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo, povečana za maso, ki ustreza največji statični
navpični obremenitvi, preneseni na vlečno vozilo s polpriklopnika ali priklopnika s centralno osjo, in največjo maso tovora
vlečnega vozila, kjer pride v poštev.
Tipi nadgradnje in kodiranje, ki se nanašajo na vozila kategorije N, so določeni v tretjem odstavku poglavja D.
3 Kategorija O:
Priklopna vozila (vključno s polpriklopniki).
Kategorija O1:
Priklopna vozila z največjo maso do vključno 0,75 tone.
Kategorija O2:
Priklopna vozila z največjo maso večjo od 0,75 tone, vendar do vključno 3,5 tone.
Kategorija O3:
Priklopna vozila z največjo maso večjo od 3,5 tone, vendar do vključno 10 ton.
Kategorija O4:
Priklopna vozila z največjo maso večjo od 10 ton.
Pri polpriklopnikih ali priklopnikih s centralno osjo je največja masa, ki se šteje za kvalifikacijo priklopnega vozila,
statična navpična obremenitev, prenesena na tla z osjo ali osmi polpriklopnika ali priklopnika s centralno osjo, ko je ta
povezan z vlečnim vozilom in nosi svoj največji tovor.
Tipi nadgradnje in kodiranje, ki se nanašajo na vozila kategorije O, so določeni v četrtem odstavku poglavja D.
4 Kategorija L:
Kategorija L1:

Kategorija L2:

Kategorija L3:
Kategorija L4:
Kategorija L5

Dvo- in trikolesna vozila
Mopedi (kolesa z motorjem) – dvokolesna motorna vozila (brez stranske prikolice), katerih največja
konstrukcijsko določena hitrostjo ne presega 45 km/h in katerih delovna prostornina motorja z
notranjim zgorevanjem ne presega 50 cm3 oziroma trajna nazivna moč njihovega elektromotorja ne
presega 4 kW.
Mopedi (kolesa z motorjem) – trikolesna motorna vozila (s stransko prikolico), katerih največja
konstrukcijsko določena hitrostjo ne presega 45 km/h in katerih delovna prostornina motorja z
notranjim zgorevanjem ne presega 50 cm3, največja nazivna moč drugih motorjev z notranjim
zgorevanjem ne presega 4 kW oziroma največja trajna nazivna moč njihovega elektromotorja ne
presega 4 kW.
Motorna kolesa – dvokolesna motorna vozila (brez stranske prikolice) z največjo konstrukcijsko
določeno hitrostjo večjo od 45 km/h in/ali katerih delovna prostornina motorja, če je to motor z
notranjim zgorevanjem, presega 50 cm3.
Motorna kolesa – trikolesna motorna vozila (s stransko prikolico) z največjo konstrukcijsko določeno
hitrostjo večjo od 45 km/h in/ali katerih delovna prostornina motorja, če je to motor z notranjim
zgorevanjem, presega 50 cm3.
Motorna trikolesa – motorna vozila s tremi simetrično nameščenimi kolesi z največjo konstrukcijsko
določeno hitrostjo večjo od 45 km/h in/ali katerih delovna prostornina motorja, če je to motor z
notranjim zgorevanjem, presega 50 cm3.
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Lahka štirikolesa – motorna vozila s štirimi kolesi, z maso neobremenjenega vozila do 350 kg (brez
mase baterij pri električnih vozilih), katerih največja konstrukcijsko določena hitrostjo ne presega 45
km/h in katerih delovna prostornina motorja, če je to motor na prisilni vžig, ne presega 50 cm3 ali
največja nazivna moč drugih motorjev z notranjim zgorevanjem ne presega 4 kW oziroma največja
trajna nazivna moč njihovega elektromotorja ne presega 4 kW. Za ta vozila veljajo tehnične zahteve kot
za vozila kategorije L2.
Štirikolesa – motorna vozila s štirimi kolesi, katerih masa neobremenjenega vozila ne presega 400 kg
oziroma 550 kg za vozila za prevoz blaga (brez mase baterij pri električnih vozilih), katerih največja
nazivna moč ne presega 15 kW. Za ta vozila veljajo tehnične zahteve kot za vozila kategorije L5.
B) Dodatna razvrstitev vozil

1

Poleg navedenih osnovnih kategorij lahko vozila nekaterih kategorij razvrstimo še v dve vrsti, in sicer:
Terenska vozila (simbol G)

1.1 Vozila kategorije N1 z največjo maso do vključno 2 toni in vozila kategorije M1 štejejo za terenska vozila, če izpolnjujejo
naslednji zahtevi:
– vozilo ima najmanj eno sprednjo os in najmanj eno zadnjo os, ki sta konstruirani tako, da sta gnani sočasno,
vključno z vozili, pri katerih se lahko pogon ene od osi tudi izklopi;
– vozilo ima najmanj eno zaporo diferenciala ali najmanj en mehanizem s podobnim učinkom delovanja in mora samo
(brez priklopnega vozila) premagati 30-odstotni vzpon, kar se lahko dokaže z izračunom;
Vozilo mora poleg tega izpolnjevati najmanj pet od šestih spodaj naštetih dodatnih zahtev:
– prednji pristopni kot mora biti najmanj 25o,
– zadnji pristopni kot mora biti najmanj 20o,
– kot rampe mora biti najmanj 20o,
– najmanjša razdalja od tal pod prednjo osjo mora biti najmanj 180 mm,
– najmanjša razdalja od tal pod zadnjo osjo mora biti najmanj 180 mm,
– najmanjša razdalja od tal med osema mora biti najmanj 200 mm.
1.2 Vozila kategorije N1 z največjo maso nad 2 toni kot tudi vozila kategorij N2 in M2 ter kategorije M3, katerih največja masa
ne presega 12 ton, štejejo za terenska vozila, če so konstruirana tako, da so gnana vsa kolesa, vključno z vozili, pri
katerih se lahko pogon ene osi izklopi, ali če izpolnjujejo vse tri naslednje zahteve:
– vozilo ima najmanj eno sprednjo os in najmanj eno zadnjo os, ki sta konstruirani tako, da sta gnani sočasno,
vključno z vozili, pri katerih se lahko pogon ene osi izklopi;
– vozilo ima najmanj eno zaporo diferenciala ali najmanj en mehanizem s podobnim učinkom delovanja;
– vozilo mora samo (brez priklopnega vozila) premagati 25-odstotni vzpon, kar se lahko dokaže z izračunom.
1.3 Vozila kategorije M3 z največjo maso več kot 12 ton ali vozila kategorije N3 štejejo za terenska vozila, če so lahko vsa
kolesa gnana sočasno, vključno z vozili, pri katerih se lahko pogon ene osi izklopi, oziroma če so izpolnjene naslednje
zahteve:
– najmanj 50% koles je gnanih;
– vozilo ima najmanj eno zaporo diferenciala ali najmanj en mehanizem s podobnim učinkom delovanja;
– vozilo mora samo (brez priklopnega vozila) premagati 25-odstotni vzpon, kar se lahko dokaže z izračunom;
– poleg tega mora vozilo izpolnjevati najmanj štiri od šestih spodaj naštetih dodatnih zahtev:
– prednji pristopni kot mora biti najmanj 25o,
– zadnji pristopni kot mora biti najmanj 25o,
– kot rampe mora biti najmanj 25o,
– najmanjša razdalja od tal pod prednjo osjo mora biti najmanj 250 mm,
– najmanjša razdalja od tal med osema mora biti najmanj 300 mm,
– najmanjša razdalja od tal pod zadnjo osjo mora biti najmanj 250 mm.
1.4 Kombinirano označevanje
Simbol “G“ se kombinira s simbolom “M“ oziroma “N“. Na primer, vozilo kategorije N1, ki se lahko uporabi kot terensko
vozilo, se označi kot N1G.
2
2.1

2.2
2.3
2.4

Vozila za posebne namene
Vozila za posebne namene so vozila kategorije M, N ali O za prevoz potnikov ali blaga in za opravljanje posebnih
opravil, ki zahtevajo posebno prilagoditev nadgradnje in/ali opremo.
“Bivalno vozilo” je vozilo kategorije M za posebne namene, konstruirano tako, da vključuje bivalni prostor z vsaj
naslednjo opremo:
– sedeži in miza,
– ležišča, ki se lahko sestavijo iz sedežev,
– oprema za kuhanje in
– oprema za hrambo.
Ta oprema mora biti togo pritrjena v bivalnem prostoru, vendar sme biti mogoče mizo na enostaven način odstraniti.
“Neprebojna vozila” so vozila, namenjena zaščiti potnikov in/ali blaga, ki ustrezajo zahtevam oklepne zaščite pred
izstrelki.
“Reševalna vozila” so motorna vozila kategorije M, namenjena za prevoz bolnih ali poškodovanih oseb, ki so posebej
opremljena za ta namen.
“Pogrebna vozila” so vozila kategorije M, namenjena za prevoz umrlih oseb, ki so posebej opremljena za ta namen.
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2.5 “Bivalne prikolice” glej standard SIST ISO 3833:2000, definicija št. 3.2.1.3.
2.6 “Avto-dvigala” so vozila za posebne namene kategorije N3, ki niso predvidena za prevoz blaga, opremljena pa so z
dvigalom, katerega dvižni moment je enak ali večji od 400 kNm.
2.7 “Druga vozila za posebne namene” so vozila, ki so opredeljena v točki 2, z izjemo tistih, ki so navedena v točkah 2.1 do
2.6.
Kodiranje, ki se nanaša na vozila za posebne namene, je določeno v petem odstavku poglavja D.
C) Definicija tipa vozila
1 Za vozila kategorije M1:
“Tip” zajema vozila, ki se ne razlikujejo v vsaj naslednjih značilnostih:
– proizvajalec,
– proizvajalčeva oznaka tipa,
– bistvene lastnosti izdelave in konstrukcije:
– šasija / podvozje (očitne in bistvene razlike),
– motor (z notranjim zgorevanjem / električni / hibrid).
“Varianta“ tipa označuje vozila istega tipa, ki se ne razlikujejo vsaj v naslednjih pomembnih značilnostih:
– oblika karoserije (npr. limuzina, vozilo z dvižnimi vrati zadaj, kupe, kabriolet, karavan, večnamensko vozilo),
– pogonski motor:
– način delovanja (prisilni ali kompresijski vžig, dvo ali štiri taktni),
– število in razmestitev valjev,
– razlika v moči ni večja kot 30% (največja je 1,3-krat večja od najmanjše),
– razlika v delovni prostornini ni večja kot 20% (največja je 1,2-krat večja od najmanjše),
– gnane osi (število, položaj, medsebojne povezave),
– krmiljene osi (število in položaj).
“Izvedenka“ variante označuje vozila, ki so sestavljena iz kombinacij različnih lastnosti.
Večkraten vpis naslednjih parametrov v okviru ene izvedenke ni dovoljen:
– največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila,
– delovna prostornina motorja,
– največja nazivna moč motorja,
– vrsta menjalnika in število prestav,
– največje število sedežev.
2 Za vozila kategorij M2 in M3:
“Tip” zajema vozila, ki se ne razlikujejo v vsaj naslednjih značilnostih:
– proizvajalec,
– proizvajalčeva oznaka tipa,
– kategorija,
– bistvene lastnosti izdelave in konstrukcije:
– šasija / samonosna karoserija, eno- ali večnivojska, toga / zgibna konstrukcija (očitne in bistvene razlike),
– število osi,
– motor (z notranjim zgorevanjem / električni / hibrid).
“Varianta” tipa označuje vozila istega tipa, ki se ne razlikujejo vsaj v naslednjih pomembnih značilnostih:
– razred, kot je opredeljen v poglavju D,
– stanje dodelanosti (npr. dokončano/nedokončano),
– pogonski motor:
– način delovanja (prisilni ali kompresijski vžig, dvo- ali štiritaktni),
– število in razmestitev valjev,
– razlika v moči ni večja kot 50% (največja je 1,5-krat večja od najmanjše),
– razlika v delovni prostornini ni večja kot 50% (največja je 1,5-krat večja od najmanjše),
– namestitev (spredaj, v sredini, zadaj)
– razlika v največji tehnično dovoljeni masi obremenjenega vozila ni večja kot 20% (največja je 1,2-krat večja od
najmanjše),
– gnane osi (število, položaj, medsebojne povezave),
– krmiljene osi (število in položaj).
“Izvedenka” variante označuje vozila, ki so sestavljena iz kombinacij različnih lastnosti.
3 Za vozila kategorij N1, N2 in N3:
“Tip” zajema vozila, ki se ne razlikujejo vsaj v naslednjih značilnostih:
– proizvajalec,
– proizvajalčeva oznaka tipa,
– kategorija,
– bistvene lastnosti izdelave in konstrukcije:
– šasija / podvozje (očitne in bistvene razlike),
– število osi,
– motor (z notranjim zgorevanjem / električni / hibrid).
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“Varianta” tipa označuje vozila istega tipa, ki se ne razlikujejo vsaj v naslednjih pomembnih značilnostih:
– konstrukcija karoserije (npr. tovorno vozilo s kesonom/prekucna karoserija/cisterna/sedlasti vlačilec) (samo za
dokončana vozila),
– stanje dodelanosti (npr. dokončano/nedokončano),
– pogonski motor:
– način delovanja (prisilni ali kompresijski vžig, dvo- ali štiritaktni),
– število in razmestitev valjev,
– razlika v moči ni večja kot 50% (največja je 1,5-krat večja od najmanjše),
– razlika v delovni prostornini ni večja kot 50% (največja je 1,5-krat večja od najmanjše),
– razlika v največji tehnično dovoljeni masi obremenjenega vozila ni večja kot 20% (največja je 1,2-krat večja od
najmanjše),
– gnane osi (število, položaj, medsebojne povezave),
– krmiljene osi (število in položaj).
“Izvedenka” variante označuje vozila, ki so sestavljena iz kombinacij različnih lastnosti.
4 Za vozila kategorij O1, O2, O3 in O4:
“Tip“ zajema vozila, ki se ne razlikujejo vsaj v naslednjih pomembnih značilnostih:
– proizvajalec,
– proizvajalčeva oznaka tipa,
– kategorija,
– bistvene lastnosti izdelave in konstrukcije:
– šasija / samonosna karoserija (očitne in bistvene razlike),
– priklopniki z vrtljivim ojesom / polpriklopniki / priklopniki s centralno osjo,
– tip zavornega sistema (npr. nezavirani / z naletno zavoro / z običajno zavoro.
“Varianta” tipa označuje vozila istega tipa, ki se ne razlikujejo vsaj v naslednjih pomembnih značilnostih:
– stanje dodelanosti (npr. dokončano / nedokončano),
– oblika karoserije (npr. bivalno vozilo / keson / cisterna) (samo za dokončana / dodelana vozila),
– razlika v največji tehnično dovoljeni masi obremenjenega vozila ni večja kot 20% (največja je 1,2-krat večja od
najmanjše),
– krmiljene osi (število in položaj).
“Izvedenka” variante označuje vozila, ki so sestavljena iz kombinacij različnih lastnosti.
5 Za vozila kategorij L
“Tip“ zajema vozila, ki se ne razlikujejo vsaj v naslednjih pomembnih značilnostih:
– proizvajalec,
– proizvajalčeva oznaka tipa,
– kategorija,
– bistvene lastnosti izdelave in konstrukcije:
– šasija /okvir /pomožni okvir / pod / konstrukcija, na katero so pritrjeni glavni sestavni deli (očitne in bistvene razlike),
– tip pogonskega motorja (npr. z notranjim zgorevanjem, elektromotor, hibridni…)
“Varianta” tipa označuje vozila istega tipa, ki se ne razlikujejo vsaj v naslednjih pomembnih značilnostih:
– oblika nadgradnje (osnovne značilnosti),
– pogonski motor:
– način delovanja (na prisilni ali kompresijski vžig, dvo- ali štiritaktni),
– število in razmestitev valjev,
– razlika v moči ni večja kot 30% (največja je 1,3-krat večja od najmanjše),
– razlika v delovni prostornini ni večja kot 30% (največja je več kot 1,3-krat večja od najmanjše),
– za elektromotorje – način delovanja
– razlika v masi vozila, pripravljenega za vožnjo, ni večja kot 20% (največja je 1,2-krat večja od najmanjše),
– razlika v največji tehnično dovoljeni masi obremenjenega vozila ni večja kot 20% (največja je 1,2-krat večja od
najmanjše),
– tip menjalnika (ročni, avtomatski).
“Izvedenka” variante označuje vozila, ki so sestavljena iz kombinacij različnih lastnosti, pod pogojem, da obstaja samo
ena vrednost za:
– maso vozila, v stanju pripravljenem za vožnjo,
– največjo tehnično dovoljeno maso,
– moč motorja in
– delovno prostornino motorja.
D) Definicija tipa nadgradnje
Tip nadgradnje se označi z naslednjimi kodami:
1 Osebni avtomobili (M1)
AA – limuzina
AB – vozilo z dvižnimi vrati zadaj
AC – karavan

Standard SIST ISO 3833:2000, definicija številka 3.1.1.1, vendar vključno z
vozili z več kot štirimi bočnimi okni.
Limuzina (AA) z dvižnimi vrati zadaj na vozilu (hatch back).
Standard SIST ISO 3833:2000, definicija številka 3.1.1.4.
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AD – kupe
AE – kabriolet
AF – večnamensko vozilo
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Standard SIST ISO 3833:2000, definicija številka 3.1.1.5.
Standard SIST ISO 3833:2000, definicija številka 3.1.1.6.
Motorno vozilo, ki je drugačno od navedenih v AA do AE in je namenjeno za
prevoz potnikov in njihove prtljage ali blaga v enem samem prostoru. Takšno
vozilo ne šteje za vozilo kategorije M1, če izpolnjuje oba naslednja pogoja:
(a) število sedežev, poleg vozniškega, ni večje od šest,
šteje se, da “sedež“ obstaja, če je vozilo opremljeno z “dostopnimi“ pritrdišči
sedežev,
izraz “dostopna“ pomeni pritrdišča, ki se lahko uporabljajo. Da bi proizvajalec
preprečil “dostopnost“ pritrdišč, mora fizično preprečiti njihovo uporabo tako,
da npr. nanje zavari ploščice ali pa vgradi podobno trajno opremo, ki je ni
mogoče odstraniti z običajnim orodjem; in
(b) P – (M + N x 68) > N x 68
kjer je:
P = največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila v kg,
M = masa v stanju, pripravljenem za vožnjo v kg,
N = število sedežev, razen vozniškega.

2 Motorna vozila kategorije M2 ali M3
Vozila razreda I
(avtobusi, načrtovani s prostori za stoječe potnike, in ki omogočajo pogosto
izmenjavo potnikov)
CA – enonivojski
CB –dvonivojski
CC –zgibni enonivojski
CD –zgibni dvonivojski
CE – nizkopodni enonivojski
CF – nizkopodni dvonivojski
CG –zgibni nizkopodni enonivojski
CH –zgibni nizkopodni dvonivojski
Vozila razreda II

(avtobusi, načrtovani predvsem za prevoz sedečih potnikov in prirejeni tako, da
dopuščajo tudi prevoz stoječih potnikov v sredinskem prehodu in/ali v prostoru,
ki ne sme presegati prostora za dva dvojna sedeža)

CI – enonivojski
CJ – dvonivojski
CK – zgibni enonivojski
CL – zgibni dvonivojski
CM – nizkopodni enonivojski
CN –nizkopodni dvonivojski
CO – zgibni nizkopodni enonivojski
CP – zgibni nizkopodni dvonivojski
Vozila razreda III
CQ –
CR –dvonivojski
CS – zgibni enonivojski
CT – zgibni dvonivojski

(avtobusi načrtovani izključno za prevoz sedečih potnikov)
enonivojski

Vozila razreda A

(avtobusi za prevoz do 22 potnikov, načrtovani za prevoz sedečih in stoječih
potnikov)

CU –enonivojski
CV – nizkopodni enonivojski
Vozila razreda B
CW – enonivojski
3 Motorna vozila kategorije N
BA – Tovorno vozilo s kesonom
BB – Furgon

(avtobusi za prevoz do 22 potnikov, načrtovani za prevoz samo sedečih potnikov)

tovorno vozilo z odprtim zabojem, ki je lahko pokrit s ponjavo;
tovorno vozilo z zaprto nadgradnjo, katerega kabina je lahko integrirana v
nadgradnjo;
BC –Sedlasti vlačilec
vlečno vozilo, ki je načrtovano izključno ali predvsem za vleko polpriklopnikov;
BD – Cestni vlačilec
vlečno vozilo, ki je načrtovano izključno ali predvsem za vleko priklopnih vozil
razen polpriklopnikov.
– Vendar vozilo, opredeljeno kot BB, z največjo tehnično dovoljeno maso, ki ni večja od 3500 kg, ne šteje za vozilo
kategorije N, če:
– ima več kot šest sedežev poleg vozniškega sedeža
ali
– če izpolnjuje oba naslednja pogoja:
(a)
če število sedežev, poleg vozniškega sedeža, ni večje od šest, in
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(b)
P − (M + N × 68 ) ≤ N × 68
– Vendar vozilo, opredeljeno kot BA, BB z največjo tehnično dovoljeno maso večjo od 3500 kg, BC ali BD ne šteje za
vozilo kategorije N, če ustreza vsaj eni izmed naslednjih zahtev:
(a)
če je število sedežev, poleg vozniškega, večje od osem, ali
(b)
P − (M + N × 68 ) ≤ N × 68
Glej poglavje D, točko 1, ki opredeljuje “sedeže”, P, M in N.
4 Priklopna vozila kategorije O
DA – polpriklopnik
DB – priklopnik z vrtljivim ojesom
DC –priklopnik s centralno osjo

priklopno vozilo, načrtovano za priklop na sedlasti vlačilec in ki v navpični smeri
znatno obremenjuje vlečno vozilo;
priklopno vozilo z vsaj dvema osema od katerih je vsaj ena krmiljena in je
opremljeno z ojesom, ki lahko niha v navpični smeri in ne prenaša navpične
obremenitve na vlečno vozilo (manj kot 100 daN);
priklopno vozilo s togim ojesom, pri katerem je os (skupina osi) vgrajena v bližini
težišča vozila tako, da se na vlečno vozilo prenaša le manjša statična obremenitev
(do 10% največje mase priklopnika oziroma do 1000 daN – kar je manjše).

5 Vozila za posebne namene
SA – bivalna vozila
SB – neprebojna vozila
SC – reševalna vozila
SD – pogrebna vozila
SE – bivalne prikolice
SF – avto-dvigala
SG –druga vozila za posebne namene

(glej poglavje B, točka 2.1)
(glej poglavje B, točka 2.2)
(glej poglavje B, točka 2.3)
(glej poglavje B, točka 2.4)
(glej poglavje B, točka 2.5)
(glej poglavje B, točka 2.6)
(glej poglavje B, točka 2.7)“

4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 26400-4/2001
Ljubljana, dne 7. maja 2003.
EVA 2003-2411-0033
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet

2431.

Pravilnik o posebnih proizvodih, ki so
neposredni ali posredni vir beljakovin v prehrani
živali

Na podlagi šestega odstavka 4. člena in tretjega odstavka 6. člena zakona o krmi (Uradni list RS, št. 13/02)
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

P R A V I L N I K*
o posebnih proizvodih, ki so neposredni
ali posredni vir beljakovin v prehrani živali
1. člen
(1) Ta pravilnik določa vrsto proizvodov, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin v prehrani živali kot posamično
krmilo ali v krmnih mešanicah in so izdelani po določenih
tehnoloških postopkih (v nadaljnjem besedilu: proizvodi),
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati takšni proizvodi, način označevanja in postopek za vpis in izbris s seznama dovoljenih
proizvodov.
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo v primeru strokovnih in znanstvenih preskusov proizvodov na živa* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivi št. 82/471/EEC
in št. 83/228/EEC.

lih, če se preskusi izvajajo pod nadzorom veterinarske
inšpekcije.
(3) Če se proizvod izvaža v državo, ki ni članica Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), se določbe tega pravilnika ne uporabljajo, če veljajo drugačni standardi kot v
državah EU.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– označevanje so vse besedne označbe, blagovna
znamka, zaščitna znamka, slikovne označbe ali simboli, ki
se nanašajo na proizvode in se nahajajo na embalaži, etiketi, dokumentu, obročku ali ovoju, ki spremlja tak proizvod ali
se nanj nanaša;
– številka registracije je številka, ki je obratu dodeljena
v skladu z veterinarskimi predpisi.
3. člen
Proizvodi, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin
po tem pravilniku, se razvrščajo v naslednje skupine:
– beljakovinski proizvodi, pridobljeni iz mikroorganizmov;
– spojine z nebeljakovinskim dušikom;
– aminokisline in njihove soli;
– analogi aminokislin.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
(1) Proizvodnja, promet in uporaba proizvodov za krmljenje živali je dovoljena le za tiste proizvode, ki so uvrščeni
na seznam iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in
izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.
(2) Proizvodi iz Priloge 1 tega pravilnika morajo poleg
prevladujoče analitske sestavine ali referenčnega mikroorganizma, gojišča in sestave, ki so določeni v Prilogi 1 tega
pravilnika, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– imeti hranilno vrednost za živali zaradi vsebnosti dušika, aminokislin ali beljakovin,
– pri pravilni uporabi ne smejo imeti škodljivih oziroma
neželenih učinkov na zdravje ljudi, živali ali okolje,
– ne smejo imeti negativnih vplivov na živalske proizvode,
– morajo biti določljivi v krmi.
5. člen
Proizvodi iz Priloge 1 tega pravilnika, ki se dajejo v
promet kot posamično krmilo ali v krmnih mešanicah, morajo biti v prometu označeni v skladu s pravilnikom, ki ureja
kakovost, označevanje in pakiranje krme. Na označbi oziroma kadar je proizvod v razsutem stanju, na spremni dokumentaciji, morajo biti navedeni tudi vsi podatki, ki so za
posamezen proizvod določeni v Prilogi 1 tega pravilnika.
6. člen
Proizvode iz Priloge 1 tega pravilnika, razen proizvodov
iz 1.2.1 in 2. točke Priloge 1 tega pravilnika, lahko dajejo v
promet samo tisti obrati in posredniki, ki so registrirani v
skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati obrati na področju živalske prehrane.
7. člen
(1) Postopek za uvrstitev proizvoda na seznam v Prilogi
1 tega pravilnika (registracija) ter izbris iz seznama registriranih proizvodov izvede Komisija EU.
(2) Če se na podlagi novih podatkov in dognanj ugotovi, da proizvod, ki je uvrščen na seznam iz Priloge 1 tega
pravilnika, predstavlja nevarnost za zdravje ljudi ali živali,
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, začasno prepove ali omeji uporabo proizvoda in o tem nemudoma obvesti Komisijo
EU in države članice EU ter v obvestilu navede razloge za
svoje odločitev. Komisija EU nemudoma pregleda razloge,
ki jih je navedla država članica EU, poda svoje mnenje in
izvede ustrezne ukrepe.

Št.
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(3) Določbe prvega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo tudi za druge spremembe že registriranih proizvodov, ki jih je treba izvesti zaradi znanstvenega in tehnološkega napredka.
8. člen
(1) Dokumentacija za uvrstitev proizvodov na seznam iz
Priloge 1 tega pravilnika mora biti za proizvode iz 1.1. in 1.2.
točke Priloge 1 pripravljena v skladu z navodili, ki so kot
Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
(2) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, pošlje dokumentacijo pristojnim organom za krmo v državah članicah
EU, komisiji ter, kadar je izražena zahteva po posvetovanju,
tudi posameznim znanstvenim odborom EU.
(3) Predlagatelj registracije mora v zadostnem številu
izvodov posredovati dokumentacijo ministrstvu, pristojnemu
za kmetijstvo.
(4) Prejemniki spisov morajo na zahtevo vlagatelja zagotoviti tajnost informacij, če gre za takšne podatke, katerih
razkritje bi lahko škodljivo vplivalo na pravice iz industrijske
lastnine.
(5) Poslovna tajnost ne velja za:
– imena in sestavo proizvoda,
– informacije glede gojišča in mikroorganizmov,
– fizikalne, kemijske in biološke lastnosti proizvoda,
– razlago farmakoloških, toksikoloških in ekotoksikoloških podatkov,
– analizne metode za ugotavljanje prisotnosti proizvoda v krmi.
9. člen
(1) Določbe 7. in 8. člena tega pravilnika se začnejo
uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k EU.
(2) Proizvodi morajo biti označeni v skladu s tem pravilnikom najkasneje do dneva pristopa Republike Slovenije k EU.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 324-02-19/2003
Ljubljana, dne 14. aprila 2003.
EVA 2002-2311-0010
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

1.1.2 Bakterije gojene na
zemeljskem plinu

1.1.1 Bakterije gojene na
metanolu

1. Beljakovinski
proizvodi dobljeni iz
mikroorganizmov
1.1 Bakterije

1
Ime skupine proizvodov

1.1.2.1 Beljakovinski
proizvod dobljen s
fermentacijo zemeljskega
plina s kulturami
Methylococcus capsulatus
(Bath), Alcaligenes
acidovorans, Bacillus brevis
in Bacillus firmus. Celice
katerih so bile ubite.

1.1.1.1 Beljakovinski
proizvod, dobljen s
fermentacijo Methylophilus
methylotrophus gojenih v
hranilni raztopini metanola

2
Ime proizvoda

Bacillus firmus sev
NCIMB 13280

Bacillus brevis sev
NCIMB 13288

Alcaligenes acidovorans
sev NCIMB 12387

Methylococcus capsulatus
(Bath) NCIMB sev 11132

Methylophilus
methylotrophus NCIB sev
10.515

3
Prevladujoþa analitska
sestavina ali vrsta
referenþnega
mikroorganizma

Seznam posebnih proizvodov, ki so vir dušika za prehrano živali

Priloga 1

Zemeljski plin:
(okoli
91 % metana,
5 % etana,
2 % propana,
0,5 % izobutana,
0,5 % n-butana in
1 % drugih sestavin),
amoniak, rudninske soli

Metanol

4
Gojišþe

Surove beljakovine: najmanj
65 %

50

- refleksijsko število: najmanj

68%

- surove beljakovine: najmanj

5
Sestava proizvoda

- Ribe
Prašiþi pitanci
od 25-60 kg
Teleta težja od
80 kg
Lososi

- Perutnina

- Teleta

- Prašiþi

6
Vrsta živali

5774 / Št. 49 / 26. 5. 2003

Oznaþba krmne mešanice:
- Navedba: “Beljakovinski proizvod,
pridobljen z bakterijsko fermentacijo
zemeljskega plina”
- Vsebnost proizvoda v krmni mešanici.

surove beljakovine,
surovi pepel,
surove mašþobe,
vsebnost vlage,
navodila za uporabo,
najveþja dovoljena vsebnost v krmni
mešanici:
- 8 % prašiþi pitanci,
- 8 % teleta,
- 19 % losos (sladkovodni),
- 33 % losos (morski),
- navedba “ne vdihavaj”,
- številka registracije.

-

- navedba: “ Beljakovinski proizvod
dobljen s fermentacijo zemeljskega
plina s kulturami Methylococcus
capsulatus (Bath), Alcaligenes
acidovorans, Bacillus brevis in
Bacillus firmus,”

Oznaþba proizvoda:

Oznaþba proizvoda:
ime proizvoda,
surove beljakovine,
surovi pepel,
surove mašþobe,
vsebnost vlage,
navodila za uporabo,
navedba: ”ne vdihavaj”,
številka registracije.
Oznaþba krmne mešanice:
-vsebnost proizvoda v krmni mešanici.

7
Dodatne zahteve

Stran
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2.1 Urea in njeni derivati

dušikom

2. Spojine z nebeljakovinskim

1.2.2. Kvasovke, ki so gojene
na drugaþnem gojišþu kot je
navedeno v razdelku 1.2.1
1.3 Alge
1.4 Nižje glive
1.4.1 Proizvodi pri proizvodnji
antibiotikov, dobljeni s
fermentacijo

1.2.1 Kvasovke gojene na
gojišþu živalskega ali
rastlinskega izvora

1.2 Kvasovke

celice so bile ubite

dobljene iz
mikroorganizmov in
gojišþ naštetih v tretjem
in þetrtem stolpcu

2.1.1 Urea, tehniþno þista

toplotno obdelan

inaktiviranja penicilina in

siliran, z namenom

sake in Streptococcusa lacti,

collinoides, L. plantarum, L.

Lactobacillusa brevis, L.

penicilina s pomoþjo

proizvod pridobivanja

1.4.1.1 Micelij, stranski

-

-

Vse kvasovke

CO(NH2)2

Dušikove spojine
Penicillium chrysogenum
ATCC 48271

Kluyveromyces lactis,
Kluyveromyces fragilis

Saccharomyces
cerevisiae,
Saccharomyces
carlsbergiensis

Razliþni viri ogljikovih
hidratov in njihovih
hidrolizatov

Melasa, ostanki
pridobivanja alkohola, žita
in proizvodi, ki vsebujejo
škrob, sadni sok, sirotko,
mleþno kislino,
hidrolizirana rastlinska
vlakna

Urea:

min. 97 %

Dušik, izražen kot surove
beljakovine najmanj 7 %

Prežvekovalci z
razvitimi
predželodci

Prežvekovalci
Prašiþi

Vse živalske vrste

Oznaþba krmne mešanice:
navedba:”urea”,
vsebnost proizvoda v krmni
mešanici,
odstotek skupnih surovih
beljakovin iz NPN,
v navodilih za uporabo, navedba
najveþje dovoljene vsebnosti
skupnega NPN, ki ne sme biti
presežena v dnevnem obroku, za
posamezno vrsto in kategorijo
živali.

Oznaþba proizvoda:
navedba:”urea”,
vsebnost dušika,
vrsta in kategorija živali,
številka registracije.

- navedba:”micelij, siliran, stranski
proizvod pridobivanja penicilina”.

Oznaþba krmne mešanice:

Oznaþba proizvoda:
navedba:”micelij, siliran, stranski
proizvod pridobivanja penicilina”,
dušik izražen kot surove
beljakovine,
surovi pepel,
vsebnost vlage,
vrsta in kategorija živali,
številka registracije.
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(CONH2)2-NH

CO(NH2)2. H3PO4

(CH3)2-(CH)2(NHCONH2)2

2.1.2 Biuret, tehniþno þist

2.1.3 Urea fosfat, tehniþno
þist

2.1.4 Diureidoizobutan,
tehniþno þist

Prežvekovalci z
razvitimi
predželodci

Prežvekovalci z
razvitimi
predželodci

Dušik: najmanj 16,5 %

Dušik: najmanj 30 %

Izobutiraldehid: najmanj 35%

Fosfor: najmanj 18 %

Prežvekovalci z
razvitimi
predželodci

Biuret: najmanj 97 %

5776 / Št. 49 / 26. 5. 2003

Oznaþba krmne mešanice:
navedba:”diureidoizobutan”,
vsebnost proizvoda v krmni
mešanici,
odstotek skupnih surovih
beljakovin iz NPN,
- v navodilih za uporabo, navedba
najveþje dovoljene vsebnosti skupnega
NPN, ki ne sme biti presežena v
dnevnem obroku, za posamezno vrsto in
kategorijo živali.

Oznaþba krmne mešanice:
navedba:”ureafosfat”,
vsebnost proizvoda v krmni
mešanici,
odstotek skupnih surovih
beljakovin iz NPN,
- v navodilih za uporabo, navedba
najveþje dovoljene vsebnosti skupnega
NPN, ki ne sme biti presežena v
dnevnem obroku, za posamezno vrsto in
kategorijo živali.
Oznaþba proizvoda:
navedba:”diureidoizobutan”,
vsebnost dušika,
vrsta in kategorija živali,
številka registracije.

Oznaþba krmne mešanice:
-navedba:” biuret”,
-vsebnost proizvoda v krmni mešanici,
-odstotek skupnih surovih beljakovin iz
NPN,
-v navodilih za uporabo, navedba
najveþje dovoljene vsebnosti skupnega
NPN, ki ne sme biti presežena v
dnevnem obroku, za posamezno vrsto in
kategorijo živali..
Oznaþba proizvoda:
navedba:”ureafosfat”,
vsebnost dušika,
vsebnost fosforja,
vrsta in kategorija živali,
številka registracije.

Oznaþba proizvoda:
-navedba:”biuret”,
-vsebnost dušika,
-vrsta in kategorija živali,
-številka registracije.
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2.2 Amonijeve soli

2.2.3 Vodna raztopina
amonijevega sulfata

(NH4)2SO4

CH3COONH4

2.2.2 Vodna raztopina

amonijevega acetata

CH3CHOHCOONH4

2.2.1 Amonijev laktat
dobljen s fermentacijo z
Lactobacillus bulgaricus
Sirotka

Amonijev sulfat: 35 %

Amonijev acetat: najmanj 55 %

beljakovine: najmanj 44 %

Dušik izražen kot surove

Prežvekovalci z
razvitimi
predželodci

Prežvekovalci z
razvitimi
predželodci

Prežvekovalci z
razvitimi
predželodci

Št.

Oznaþba krmne mešanice:
-navedba:”amonijev sulfat”,
-vsebnost proizvoda v krmni mešanici,
-odstotek skupnih surovih beljakovin iz
NPN,

Oznaþba krmne mešanice:
-navedba:”amonijev acetat”,
-vsebnost proizvoda v krmni mešanici,
-odstotek skupnih surovih beljakovin iz
NPN,
-v navodilih za uporabo, navedba
najveþje dovoljene vsebnosti skupnega
NPN, ki ne sme biti presežena v
dnevnem obroku, za posamezno vrsto in
kategorijo živali.
Oznaþba proizvoda:
-navedba: “amonijev sulfat”,
-vsebnost dušika,
-vsebnost vlage,
-vrsta živali,
-v primeru mladih prežvekovalcev delež
v dnevnem obroku ne sme presegati
0,5%,
-številka registracije.

Oznaþba krmne mešanice:
-navedba:”amonijev laktat dobljen s
fermentacijo”,
-vsebnost proizvoda v krmni mešanici,
-odstotek skupnih surovih beljakovin iz
NPN,
-v navodilih za uporabo, navedba
najveþje dovoljene vsebnosti skupnega
NPN, ki ne sme biti presežena v
dnevnem obroku, za posamezno vrsto in
kategorijo živali.
Oznaþba proizvoda:
-navedba:” amonijev acetat”,
-vsebnost dušika,
-vsebnost vlage,
-vrsta in kategorija živali,
-številka registracije.

Oznaþba proizvoda:
-navedba:”amonijev laktat dobljen s
fermentacijo”,
-dušik izražen kot surove beljakovine,
-vsebnost surovega pepela,
-vsebnost vlage,
-vrsta in kategorija živali,
-številka registracije.
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2.3 Stranski proizvodi
pridobivanja aminokislin s
fermentacijo

lactofermentum

Brevibacterium

fermentacijo z

monohidroklorida s

pridobivanju L-lizin-

stranski proizvod po

2.3.2 Tekoþ, koncentriran

Corynebacterium melassecola

kisline s fermentacijo s

pridobivanju L-glutaminske

stranski proizvod po

2.3.1 Tekoþ, koncentriran

Amonijeve soli in druge
dušikove spojine

Amonijeve soli in ostale
dušikove spojine

Saharoza, melasa, škrobni
proizvodi in njihovi
hidrolizati

Saharoza, melasa, škrobni
proizvodi in njihovi
hidrolizati

beljakovine: najmanj 45 %

Dušik izražen kot surove

Dušik izražen kot surove
beljakovine: najmanj 48 %
Vlaga: najveþ 28%

predželodci

razvitimi

Prežvekovalci z

Prežvekovalci z
razvitimi
predželodci
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Oznaþba krmne mešanice:
navedba:”stranski proizvod po
pridobivanju L-lizin
monohidroklorida”,
odstotek skupnih surovih
beljakovin iz NPN,
v navodilih za uporabo, navedba
najveþje dovoljene vsebnosti
skupnega NPN, ki ne sme biti
presežena v dnevnem obroku, za
posamezno vrsto in kategorijo
živali..

Oznaþba krmne mešanice:
navedba:” stranski proizvod po
pridobivanju L-glutaminske
kisline”,
v navodilih za uporabo, navedba
najveþje dovoljene vsebnosti
skupnega NPN, ki ne sme biti
presežena v dnevnem obroku, za
posamezno vrsto in kategorijo
živali.
Oznaþba proizvoda:
navedba:” stranski proizvod po
pridobivanju L-glutaminske
kisline”,
dušik izražen kot surove
beljakovine,
surovi pepel,
vlaga,
vrsta in kategorija živali,
številka registracije.

navedba:” stranski proizvod po
pridobivanju L-glutaminske kisline”,
dušik izražen kot surove
beljakovine,
surovi pepel,
vlaga,
vrsta in kategorija živali,
številka registracije.

-

-v navodilih za uporabo, navedba
najveþje dovoljene vsebnosti skupnega
NPN, ki ne sme biti presežena v
dnevnem obroku, za posamezno vrsto in
kategorijo živali,
-v primeru mladih prežvekovalcev delež
v dnevnem obroku ne sme presegati
0,5%.
Oznaþba proizvoda:
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3.2. Lizin

3.1 Metionin

soli

3. Aminokisline in njihove

[CH3S(CH2)2-CH(NH2)COO]Na

3.1.4 Koncentriran tekoþ

þist

monohidroklorid, tehniþno

NH2-(CH2)4-CH(NH2)COOH · HCl

proizvodi in njihovi

COOH

Saharoza, melasa, škrobni
proizvodi in njihovi
hidrolizati

hidrolizati

Saharoza, melasa, škrobni

NH2-(CH2)4-CH(NH2)-

L-lizin: najmanj 78 %

L-lizin: najmanj 50 %

Vse živalske vrste

Vse živalske vrste

Vse živalske vrste

Molznice

Vse živalske vrste

Prežvekovalci z
razvitimi
predželodci

Oznaþba proizvoda:
navedba:”dihidrirana kalcijeva sol
N-hidroksimetil DL-metionina”,
vsebnost DL-metionina,
vsebnost vlage,
vrsta in kategorija živali,
številka registracije.
Oznaþba proizvoda:
navedba:”cinkov metionin”,
vsebnost DL-metionina,
vsebnost vlage,
vrsta in kategorija živali,
številka registracije.
Oznaþba proizvoda:
navedba:” koncentriran tekoþ
natrijev DL-metionin”,
vsebnost DL-metionina,
vsebnost vlage,
številka registracije.
Oznaþba proizvoda:
navedba:” DL-metionin zašþiten s
kopolimerom
vinilpiridin/stirenom”,
vsebnost DL-metionina,
vsebnost vlage,
vrsta živali,
številka registracije.
Oznaþba proizvoda:
navedba:” L-lizin”,
vsebnost L-lizina,
vsebnost vlage,
številka registracije.
Oznaþba proizvoda:
navedba:”L-lizin koncentrat,
tekoþi”,
vsebnost L-lizina,
vsebnost vlage,
številka registracije.
Oznaþba proizvoda:
navedba:”L-lizin monohidroklorid”
vsebnost L-lizina
vsebnost vlage
številka registracije.

Št.

3.2.3 L-lizin

3.2.2 L-lizin, koncentrat,
tekoþ (baza)

L-lizin: najmanj 98 %

COOH

NH2-(CH2)4-CH(NH2)-

3.2.1 L-lizin, tehniþno þist

kopolimer vinilpiridin/stiren:

DL-metionin: najmanj 65 %

najveþ 3%

COOH

Natrij: najmanj 6,2 %

DL-metionin: najmanj 40 %

vinil piridin/stirenom

CH3S(CH2)2-CH(NH2)-

3.1..5 DL-metionin, tehniþno

þist, zašþiten s kopolimerom

tehniþno þist

natrijev DL-metionin,

DL-metionin: najmanj 80 %

[CH3S(CH2)2-CH(NH2)COO ]2Zn

3.1.3 Cinkov metionin,
tehniþno þist
Cink: najveþ 18,5 %

Kalcij: najmanj 9%

2H20

Formaldehid: najmanj 14 %

metionina, tehniþno þista

Prežvekovalci z
razvitimi
predželodci

DL-metionin: najmanj 67 %

CH2OH)-COO ]2Ca ·

sol N-hidroksimetil-DL-

Vse živalske vrste

DL-Metionin: najmanj 98 %

CH3S(CH2)2-CH(NH2)COOH
[CH3S(CH2)2-CH(NH·

3.1.1 DL-metionin, tehniþno
þist
3.1.2 Dihidrirana kalcijeva

Oznaþba proizvoda:
navedba:”DL-metionin”,
vsebnost DL-metionina,
vsebnost vlage,
številka registracije.
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COOH]2 · H2SO4

stranski proizvodi po

(C8H5NH)-CH2CH(NH2)-COOH

3.4.1

3.4. Triptofan

L-triptofan: najmanj 98 %

L-treonin: najmanj 98 %

Kopolimer vinil-piridin/stiren:
najveþ 3 %

Vse živalske vrste

Vse živalske vrste

Molznice

Perutnina
Prašiþi

Vse živalske vrste

Vse živalske vrste

Oznaþba proizvoda:
navedba:”L-triptofan”,
vsebnost L-triptofana,
vsebnost vlage,
številka registracije.

Oznaþba proizvoda:
navedba:”zmes L-lizin
monohidroklorida in DLmetionina, zašþitena s
kopolimerom
vinilpiridin/stirenom”,
vsebnost L-lizina,
vsebnost DL-metionina,
vsebnost vlage,
vrsta živali,
številka registracije.
Oznaþba proizvoda:
navedba:”L-treonin”,
vsebnost L-treonina,
vsebnost vlage,
številka registracije.

Oznaþba proizvoda:
navedba:” L-lizin fosfat in njegovi
stranski proizvodi iz fermentacije”,
vsebnost L-lizina,
vsebnost vlage,
številka registracije.

Oznaþba proizvoda:
navedba:”L-lizin monohidroklorid,
koncentrat, tekoþ”,
vsebnost L-lizina,
vsebnost vlage,
številka registracije.
Oznaþba proizvoda:
navedba:” L-lizin sulfat in njegovi
stranski produkti fermentacije”,
vsebnost L-lizina,
vsebnost vlage,
številka registracije.

5780 / Št. 49 / 26. 5. 2003

L-triptofan, tehniþno þist

CH3-CH(OH)-CH(NH2)COOH

3.3.1 L-treonin, tehniþno þist

3.3. Treonin

vinilpiridin/stiren

CH3S(CH2)2-CH(NH2)COOH

15 % )

þist, zašþiten s kopolimerom

(od tega DL-metionin: najmanj

tehniþno þist, in

najmanj 50 %

COOH-HCl

b) DL-metionin, tehniþno

L-lizin in DL-metionin:

NH2-(CH2)4-CH(NH2)-

Fosfor: najmanj 4,3 %

L-lizin: najmanj 35 %

L-Lizin: najmanj 40 %

L-lizin: najmanj 22,4 %

a) L-lizin monohidroklorid,

Saharoza, amoniak iz
ribjega soka

Sladkorni sirup, melasa,
žita, škrobni proizvodi in
njihovi
hidrolizati

hidrolizati

proizvodi in njihovi

Saharoza, melasa, škrobni

3.2.7 Zmes:

soj NRRL B-11470

lactofermentum

fermentaciji z Brevibacterium

stranski proizvodi po

L-lizinfosfat in njegovi

3.2.6

Corynebacterium glutamicum

[NH2-(CH2)4-CH(NH2)COOH] · H3PO4

[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-

3.2.5 L-lizin sulfat in njegovi

fermentaciji s

NH2-(CH2)4-CH(NH2)COOH · HCl

3.2.4 L-lizin monoklorid,
koncentrat, tekoþ

Stran
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Kalcij: najmanj 12 %

83 %

Oznaþba krmne mešanice:
-navedba:”kalcijeva sol hidroksianaloga
metionina”,
-vsebnost monomera,
-vsebnost proizvoda v krmni mešanici.

Oznaþba krmne mešanice:
-navedba:”hidroksianalog metionina”,
-vsebnost skupnih kislin,
- vsebnost monomerov,
-vsebnost proizvoda v krmni mešanici.
Oznaþba proizvoda:
-navedba:”kalcijeva sol hidroksianaloga
metionina”,
-vsebnost monomera,
-vsebnost vlage,
-vrsta živali,
-številka registracije.
Monomerna kislina: najmanj

najmanj 65 %

Vse živalske vrste
Skupne kisline: najmanj 85%

Monomerna kislina:

Vse živalske vrste
DL-triptofan: najmanj.98 %

Oznaþba proizvoda:
navedba:” DL-triptofan”,
vsebnost DL-triptofana,
vsebnost vlage,
številka registracije.
Oznaþba proizvoda:
navedba:”hidroksianalog
metionina”,
vsebnost skupnih kislin,
vsebnost monomerov,
vsebnost vlage,
vrsta živali,
številka registracije.

Priloga 2
Navodila za pripravo dokumentacije za ocenjevanje proizvodov, ki se uporabljajo v prehrani živali
Izraz “proizvod“, ki se uporablja v teh navodilih, se nanaša na
vsak beljakovinski proizvod, ki se v Republiki Sloveniji uporablja kot
krma.
Pri pripravi dokumentacije za proizvode iz točk 1.1. in 1.2.
priloge 1 tega pravilnika je treba upoštevati naslednja navodila:
A) SPLOŠNO
Dokumentacija mora obsegati vse podatke, ki so potrebni za
določanje identitete mikroorganizma in sestave umetnega gojišča, kot
tudi podatke o proizvodnem procesu, značilnostih, obliki, pogojih za
uporabo, metodah določanja ter prehranskih lastnostih proizvoda.
Dokumentacija mora obsegati tudi podatke, ki so potrebni za ocenjevanje prenašanja odpornosti ciljne živalske vrste na proizvod in tveganj za ljudi ter okolje, ki se lahko pojavijo bodisi direktno ali posredno kot posledica uporabe takšnih proizvodov. Toksikološke študije
so odvisne predvsem od narave proizvoda, od vrste živali, ki ji je
proizvod namenjen ter metabolizma proizvoda pri testnih živalih.
Dokumentacija mora vsebovati natančna poročila, ki se bodo
pisala in označevala po določbah teh navodil. Poročila morajo vsebovati tudi povzetek rezultatov.
Če zahtevane študije niso predložene, je treba obrazložiti, zakaj
niso predložene.
Vse publikacije, ki so omenjene kot reference, je treba priložiti
k dokumentaciji.
Vsakršno spremembo proizvodnega procesa ali pogojev uporabe je treba najaviti komisiji ter po potrebi zagotoviti še dodatno dokumentacijo za novo ocenjevanje.
B) ŠTUDIJE
MIKROORGANIZMI, UMETNO GOJIŠČE IN PROIZVODNI PROCES, ZNAČILNOSTI PROIZVODA, PREZENTACIJA, POGOJI UPORABE IN METODE DOLOČANJA

CH3S(CH2)2-CH(OH)COOH

[CH3-S-(CH2)2-CH(OH)-

COO ]2Ca

4.1.2. Kalcijeva sol

hidroksianaloga metionina

4.1. Analogi metionina

metionina

4.1.1 Hidroksianalog
4. Analogi aminokislin

(C8H5NH)-CH2CH(NH2)-COOH
þist

3.4.2 DL-triptofan, tehniþno

1. MIKROORGANIZEM
1.1. Klasifikacija, izvor, morfologija, biološke značilnosti, genetske spremembe
1.2. Neškodljivost, možnost preživetja izven fermenterja ter posledice za okolje
1.3. Trajnost in čistost gojenih sevov. Metode za preverjanje
teh kriterijev
2. UMETNO GOJIŠČE IN PROIZVODNI PROCES
2.1. Sestava substrata, dodanih snovi in podobno
2.2. Proizvodnja, proces izsuševanja in očiščevanja, proces
oslabitve mikroorganizmov. Metoda, ki se uporablja za preverjanje
trajnosti sestave gojenega proizvoda ter za odkrivanje kemičnih, fizikalnih ter bioloških kontaminacij med proizvodnjo
2.3. Tehnični postopek priprave za uporabo
3. ZNAČILNOSTI PROIZVODA
3.1. Fizikalne in fizikalno-kemične značilnosti: makro in mikromorfologija, velikost delcev, gostota, specifična teža, hidroskopičnost, topnost, elektrostatične značilnosti in podobno
3.2. Kemična sestava in značilnosti
3.2.1. Vsebnost vlage, surovih beljakovin, surove maščobe,
surove celuloze, surovega pepela, ogljikovih hidratov. Meje odstopanj
za te vsebnosti
3.2.2. Vsebnost skupnega amonija, amida, nitrata ter nitritovega dušika, nukleinskih kislin in beljakovin. Kvalitativna in kvantitativna
sestava skupnih ter prostih aminokislin, purina ter pirimidinovih baz
3.2.3. Kvalitativna in kvantitativna sestava skupnih lipidov: maščobne kisline, snovi, ki so neumiljive, lipidotopni pigmenti, fosfolipidi
3.2.4. Sestava ogljikohidratne frakcije
3.2.5. Kvalitativna in kvantitativna sestava anorganskih komponent
3.2.6. Kvalitativna in kvantitativna sestava vitaminov
3.2.7. Kvalitativna in kvantitativna sestava drugih sestavin: dodatki, ostanki topil, drugi potencialno nevarni ostanki metabolizma
substrata, umetnega gojišča ter proizvodnega procesa
3.3. Mikrobiološka kontaminacija proizvoda
3.4. Obnašanje in stabilnost samega proizvoda ter proizvoda, ki
je zmešan s krmo, med skladiščenjem
4. PREDSTAVITEV PROIZVODA TER POGOJI UPORABE
4.1. Imena, predlagana za trženje proizvoda
4.2. Formulacije, predlagane za trženje proizvoda
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4.3. Namen uporabe proizvoda v prehrani živali. Predvidene koncentracije v popolni krmni mešanici ter predvidene količine v dnevnih
obrokih za posamezne vrste živali
5. METODE DOLOČANJA
Kvalitativne in kvantitativne metode za določanje proizvoda v popolnih in dopolnilnih krmnih mešanicah.
Opisi teh metod morajo spremljati podatki o specifičnosti, občutljivosti, meje zaznavnosti, dovoljenih odstopanjih, možni interferenci s
strani drugih snovi. Na razpolago morajo biti vzorci proizvoda v različnih
predlaganih oblikah.
II. ŠTUDIJE O PREHRANSKIH ZNAČILNOSTIH PROIZVODA
1. OCENA BELJAKOVINSKE VREDNOSTI
1.1.Kemične, biokemične in mikrobiološke študije
1.2. Študije na laboratorijskih živalih v primerjavi z referenčnimi
beljakovinami
2. ŠTUDIJE NA CILJNIH VRSTAH ŽIVALI
Za vsako ciljno živalsko vrsto je treba opraviti študije, v katerih se
ciljno živalsko vrsto primerja s kontrolno skupino, ki je pod enakimi
pogoji krmljena z obrokom, ki vsebuje enake količine beljakovinskega
dušika, za prežvekovalce pa navedba skupnega dušika. Te študije so:
2.1. Beljakovinska in energetska vrednost proizvoda v obrokih
glede na različna fiziološka stanja živali (npr. obdobje rasti, brejost,
nesnost)
2.2. Vpliv proizvoda pod predlaganimi pogoji uporabe na rast,
konverzijo, obolevnost, smrtnost
2.3. Optimalne količine proizvoda, ki naj se vključujejo v obroke
2.4. Učinek proizvoda, uporabljenega v skladu s predlaganimi
pogoji uporabe, na tehnološke, organoleptične ali druge značilnosti živil
živalskega izvora
3. POGOJI ZA POSKUSE V ŠTUDIJAH NA CILJNIH VRSTAH
Podroben opis opravljenih testov ter navedba naslednjih podatkov:
3.1. Vrsta živali, pasma, starost in spol, postopek identifikacije
(sledljivost)
3.2. Število testnih in kontrolnih skupin, število živali v vsaki skupini (to število mora biti tako veliko, da se za statistične analize lahko
uporabi ustrezne statistične parametre)
3.3. Količine vključenega proizvoda, kvalitativna in kvantitativna
sestava obroka ter rezultati analiz
3.4. Lokacija vsakega posameznega eksperimenta, fiziološko stanje živali, zdravstveno stanje živali in pogoji reje v skladu s predpisi
3.5. Natančno trajanje poskusov in datumi opravljenih analiz
3.6. Neugodni stranski učinki med poskusom ter čas njihovega
pojava
III. ŠTUDIJE, KI ZADEVAJO BIOLOŠKE POSLEDICE UPORABE
PROIZVODA V PREHRANI ŽIVALI
Študije, ki so opisane v tem delu, omogočajo ocenjevanje varnosti uporabe proizvoda pri ciljnih vrstah živali ter ocenjevanje tveganja za
človeka in za okolje, ki je bodisi neposredna ali posredna posledica
uporabe tega proizvoda. Toksikološke študije, potrebne za to, so odvisne predvsem od narave proizvoda, vrste živali in metabolizma proizvoda pri laboratorijskih živalih.
1. ŠTUDIJE NA CILJNIH VRSTAH
Za vsako ciljno živalsko vrsto je potrebno opraviti študije, v katerih
se jih primerja s kontrolno skupino, ki je krmljena pod enakimi prehranskimi pogoji z uravnoteženim obrokom, ki vsebuje enake količine dušika beljakovinskega izvora, za prežvekovalce pa skupnega dušika.
Te študije so:
1.1. Maksimalne vsebnosti proizvoda, ki se lahko vključijo v dnevni
obrok živali ne da bi povzročile škodljiv učinek
1.2. Možni učinki proizvoda na plodnost in reprodukcijo, če je
potrebno
1.3. Učinek proizvoda zaužitega pod predlaganimi pogoji na mikroorganizme in floro prebavnega trakta ter na razvoj patogenih mikroorganizmov v prebavilih
1.4. Raziskave možnih ostankov proizvoda pod predlaganimi pogoji uporabe proizvoda (substrat, gojišče, topila, kontaminanti) v živilih
živalskega izvora
1.5. Raziskave o možnih ostankih proizvoda v izločkih (substrat,
umetno gojišče, topila, kontaminanti)
2. ŠTUDIJE NA LABORATORIJSKIH ŽIVALIH
2.1. Metabolizem
Metabolizem proizvoda v živali: absorpcija, nalaganje, biotransformacija, izločanje
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2.2. Mutagenost
Raziskave v zvezi z mutagenostjo zaradi kontaminantov (posebej
mikotoksinov in bakterij) ali ostankov proizvoda (substrat, umetno gojišče, topila) vključno s sistemi in vitro za aktivacijo metabolizma
2.3. Toksikološke študije
Za vsako ciljno živalsko vrsto je treba opraviti študije, v katerih
se jih primerja s kontrolno skupino, ki je krmljena pod enakimi
pogoji z uravnoteženim obrokom, ki vsebuje enake količine dušika
beljakovinskega izvora. Raziskave toksičnih učinkov je treba izvesti
zato, da se pojasni njihov vzrok in mehanizme, ter da se zagotovi, da
niso posledica prehranskega neravnotežja ali predoziranja proizvoda v obroku
2.3.1. Subkronična toksičnost (trajanje testiranja najmanj
90 dni)
Na splošno naj se te študije izvajajo na dveh živalskih vrstah,
ena od teh so glodalci. Proizvod naj se uporablja v dnevnih obrokih v
vsaj dveh nivojih (dva različna nivoja vsebnosti tega proizvoda se
vključita v prehrano). Ti nivoji se izbirajo z namenom, da se, če je to
možno, določi nivo, ki ima negativni učinek in nivo, ki tega učinka
nima. Skupine živali naj obsegajo ustrezno število predstavnikov obeh
spolov. Vedno mora biti vključena tudi kontrolna skupina.
V ustreznih časovnih intervalih se morajo zapisovati vsi pomembni biološki podatki, posebej podatki o prirastu, porabi krme,
preiskavah krvi in urina, biokemičnih parametrih, smrtnosti, teži organov, skupni patologiji in histopatologiji glavnih organov in tkiv. Rezultati morajo biti podrobno predstavljeni in kolikor je to mogoče, vključevati tudi statistično oceno.
2.3.2. Kronična toksičnost
Na splošno naj se te študije izvajajo na dveh živalskih vrstah,
ena od teh so glodalci. Proizvod se uporablja v dnevnih obrokih v vsaj
dveh nivojih (dva različna nivoja vsebnosti tega proizvoda se vključita v
prehrano). Poskusi naj trajajo pri podganah najmanj dve leti, pri miših
pa 80 tednov. Skupine živali naj obsegajo ustrezno število predstavnikov obeh spolov. Vedno mora biti vključena tudi kontrolna skupina.
Biološki poskusi iz točke 2.3.1 te priloge se v okviru možnosti
izvajajo na majhni izolirani skupini živali (skupini, ločeni in hkrati odvisni od glavne skupine) v primernih časovnih intervalih skozi celoten
poskus ter na preživelih živalih na koncu poskusa.
2.3.3. Karcinogenost
Pri ocenjevanju karcinogenosti je potrebno posebno pozornost
posvetiti času, ko se le-ta pojavi, histološkim tipom opazovanih tumorjev in njihovi pogostosti. Vsakršen učinek na pogostost tumorjev oziroma pogostost ali napredovanje bolezni je treba oceniti v primerjavi s
kontrolno skupino, kot je navedeno v 2.3 točki te priloge. Rezultati
morajo biti podrobno predstavljeni in kolikor je to mogoče, vključevati
tudi statistično oceno.
2.4. Druge študije
Študije o reprodukciji naj zajemajo najmanj dve generaciji potomcev. Te študije se lahko kombinira z embriotoksičnostjo, vključno
s študijami o prirojenih hibah. Posebno pozornost je treba posvetiti
plodnosti ter opazovanju postnatalnega razvoja zaroda. Uporabi se
lahko tudi vsaka druga metoda, ki je znanstveno sprejemljiva in s
pomočjo katere dosežemo merljive rezultate (npr. vmesna toksičnost)
2.5. Pogoji eksperimentiranja v študijah, ki vključujejo laboratorijske živali
Podroben opis testov ali preskusov, ki so bili izvedeni in naslednji podatki:
2.5.1. Vrsto živali, pasmo, rod in spol
2.5.2. Število testov in kontrolnih skupin, število živali v vsaki
skupini (to število naj bo tako veliko, da bo zadostovalo za statistične
analize, ki vključujejo ustrezne statistične parametre)
2.5.3. Količine proizvoda, ki je bil vključen v prehrano, ter
kvalitativno in kvantitativno sestavo obroka ter njegovo analizo
2.5.4. Splošni pogoji reje skozi celoten čas testiranja
2.5.5. Točen čas trajanja testiranja ter datum raziskav
2.5.6. Stopnjo smrtnosti in čas smrti pri različnih testnih skupinah živali
2.5.7. Klinični znaki in patološke spremembe, ki so se pojavile
med poskusom ter čas, ko so se pojavile
3. OKOLJSKE ŠTUDIJE
Glede na naravo in možne ostanke proizvoda (substrat, gojišče,
topila, kontaminanti) v iztrebkih ciljne vrste živali, se lahko zahteva
podatke o dogajanju teh ostankov v gnoju, zemlji in vodi ter podatke o
njihovih učinkih na življenje v zemlji, rast rastlin ter življenje v vodi.
IV. DRUGE UPORABNE ŠTUDIJE
Glede na naravo in pogoje uporabe proizvoda, se za oceno
možnih tveganj in ravnanja s proizvodom, da bi ta tveganja preprečili,
lahko zahteva podatke o alergenih učinkih, draženju kože in sluznične
membrane očesa, ter dihalnega in prebavnega trakta.
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2432.

Št.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za
pogonski namen v aprilu 2003

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena odredbe o
pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna
olja, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 48/99) in uredbe o določitvi
zneska trošarine za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št.
38/01, 47/01, 57/01, 61/01, 81/01, 85/01, 5/02, 1/03,
6/03, 12/03, 16/03, 22/03, 32/03, 39/03 in 44/03)
minister za finance objavlja
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Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena zakona o
trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01,
33/01, 99/01 in 5/02) je v obdobju od 1. 4. 2003 do 30.
4. 2003 znašal 57.947 tolarjev na 1000 litrov.
Št. 58746/03
Ljubljana, dne 19. maja 2003.
EVA 2003-1611-0069

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v aprilu 2003

dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

OBČINE
PUCONCI
2433.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Murska Sobota
(v nadaljevanju: sprememb in dopolnitev
planskih aktov) za območje Občine Puconci

Na podlagi 12., 31. in 175. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) ter
30. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99,
23/01, 65/02 in 89/02) je župan Občine Puconci sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota
(v nadaljevanju: sprememb in dopolnitev planskih
aktov) za območje Občine Puconci
I
Osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov se
razgrne na sedežu Občine Puconci in v vseh krajevnih skupnostih. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS.
II
V času javne razgrnitve bodo organizirane javne razprave, in sicer:
– v torek 27. maja 2003 ob 19. uri v gasilskem domu v
Mačkovcih,
– v sredo 28. maja 2003 ob 19. uri v gasilskem domu
v Bodoncih in
– v četrtek 29. maja 2003 ob 19. uri v večnamenski
dvorani v Puconcih.

III
V času javne razgrnitve lahko občani, organi, organizacije in skupnosti; dajo pisne pripombe k osnutku sprememb
in dopolnitev planskih aktov županu Občine Puconci ali na
sedežu Občine Puconci.
Št. 30001-4/2003
Puconci, dne 15. aprila 2003.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

2434.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta za Obrtno cono v Občini Puconci

Na podlagi 12., 31. in 175. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 - popravek) ter
30. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99,
23/01, 65/02 in 89/02) je župan Občine Puconci sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta
za Obrtno cono v Občini Puconci
I
Osnutek lokacijskega načrta se razgrne na sedežu Občine Puconci. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave
v uradnih objavah. V času javne razgrnitve bo organizirana
javna razprava, ki bo v četrtek 29. maja ob 18. uri v večnamenski dvorani v Puconcih.
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II
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, organizacije in skupnosti pisne pripombe k osnutku županu
Občine Puconci ali na sedežu Občine Puconci.
Št. 30001-4/2003
Puconci, dne 15. aprila 2003.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

VSEBINA

VLADA
2420. Uredba o dopolnitvi uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
2421. Uredba o ustanovitvi Inšpektorata za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto
2422. Uredba o spremembi uredbe o emisiji snovi v zrak
iz naprav za proizvodnjo in predelavo lesnih tvoriv
2423. Uredba o spremembah uredbe o emisiji snovi v
zrak iz kurilnih naprav
2424. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo
električne energije v hidroelektrarnah do 10 MV
nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno
vodnogospodarsko dovoljenje
2425. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredb o
koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode za
proizvodnjo električne energije, ki so bile izdane
do uveljavitve zakona o vodah
2426. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredb o
koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode za
vzrejo salmonidnih vrst rib, ki so bile izdane do
uveljavitve zakona o vodah
2427. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko
in geofiziko v javni razgiskovalni zavod Geološki
zavod Slovenije

5753
5753
5754

2429. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje
učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov
energije
2430. Pravilnik o spremembah odredbe o homologaciji
vozil
2431. Pravilnik o posebnih proizvodih, ki so neposredni
ali posredni vir beljakovin v prehrani živali
2432. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v aprilu 2003

5765
5766
5772
5783

5754

OBČINE
5754

5758

PUCONCI
2433. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Murska Sobota (v
nadaljevanju: sprememb in dopolnitev planskih aktov) za območje Občine Puconci
5783
2434. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za Obrtno cono v Občini Puconci
5783

5760

MEDNARODNE POGODBE
31.

Uredba o ratifikaciji Sklepa št. 1/2003 Pridružitvenega sveta EU-Slovenija o spremembi Protokola 4 k Evropskemu sporazumu o opredelitvi pojma “izdelki s poreklom“ in načinih upravnega
sodelovanja

693

–

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb

884

5762

MINISTRSTVA
2428. Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za
toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več
odjemalci
5762
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