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Uredba o preiskovanju letalskih nesreč, resnih
incidentov in incidentov

Na podlagi tretjega odstavka 141. člena in v zvezi s
197. členom zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01,
110/02 in 114/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov
in incidentov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(obseg urejanja)
Ta uredba določa in ureja preiskovanje letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov, način obveščanja, delo preiskovalnega organa ter komisije, obveščanje pristojnih
organov o navedenih dogodkih ter obveznosti letalskega
osebja in drugega strokovnega osebja v tej zvezi, zagotavljanje sredstev in logistične podpore preiskovalnemu organu
ter sankcije za kršitve te uredbe.
2. člen
(cilj preiskave)
Temeljni cilj preiskave letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov je izboljšanje varnosti zračnega prometa z
zagotavljanjem hitrega opravljanja preiskav, zaradi preprečevanja letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov v
prihodnosti.
3. člen
(pomen izrazov in kratic)
(1) Posamezni izrazi in kratice, uporabljeni v tej uredbi,
imajo naslednji pomen:
1. AIP (Aeronautical Information Publication) je Zbornik
letalskih informacij Republike Slovenije, ki ga izdaja Uprava
Republike Slovenije za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava).
2. Glavni preiskovalec (investigator in charge) je oseba, ki je odgovorna za organizacijo, vodenje in nadzor preiskave in je imenovana na podlagi svoje usposobljenosti v
skladu z določbo tretjega odstavka 138. člena zakona o
letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01, 110/02 in 114/02; v
nadaljnjem besedilu: zakon).
3. Operator zrakoplova (aircraft operator) je vsaka fizična oseba, pravna oseba, samostojni podjetnik posamez-
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nik ali organ, ki namerava upravljati oziroma upravlja z zrakoplovom/vi.
4. Preiskava (investigation) je postopek, ki se izvaja
zaradi preprečevanja letalskih nesreč, resnih incidentov in
incidentov. Vključuje zbiranje podatkov in ugotavljanje dejstev ter njihovo analizo, sestavo sklepov oziroma zaključkov
o letalski nesreči, vključno z ugotovitvijo vzroka ali vzrokov
letalske nesreče, resnega incidenta oziroma incidenta ter
po potrebi objavo varnostnih priporočil.
5. Registrator leta (flight recorder) je kakršnakoli snemalna naprava, nameščena v zrakoplovu, ki olajšuje preiskavo letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov.
6. Smrtna poškodba (fatal injury) pomeni poškodbo, ki
jo dobi oseba v letalski nesreči in katere posledica je njena
smrt v 30 dneh od dneva nesreče.
7. Težka poškodba (serious injury) pomeni poškodbo,
ki jo dobi oseba v letalski nesreči in ki:
– zahteva hospitalizacijo za več kot 48 ur in se začne v
sedmih dneh od dneva dobljene poškodbe ali
– ji sledi zlom katerekoli kosti (razen preprostih zlomov
prstov na roki, nogi ali zloma nosu) ali
– vključuje raztrganine, ki povzročajo težke krvavitve,
poškodbe živcev, mišic ali kit ali
– vključuje poškodbe katerega koli notranjega organa
ali
– vključuje opekline druge ali tretje stopnje ali vsako
opeklino, ki prizadene več kot 5% telesne površine ali
– vključuje dokazano izpostavljenost kužnim snovem
ali škodljivemu sevanju.
8. Varnostno priporočilo (safety recommendation) pomeni vsak predlog preiskovalnega organa, ki vodi tehnično
preiskavo in temelji na podatkih, izhajajočih iz preiskave.
Njegov namen je preprečevanje letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov v prihodnosti.
9. Vzroki (causes) so dejanja ali njihova opustitev, dogodki ali okoliščine oziroma njihova kombinacija, ki so povzročili letalsko nesrečo, resni incident ali incident.
(2) Ostali izrazi in kratice, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot ga določa zakon.
II. PREISKOVALNI ORGAN IN NJEGOVE NALOGE
4. člen
(preiskovalni organ)
(1) Preiskovalni organ je pri svojem delu neodvisen in
samostojen. Organiziran je kot samostojna (posebna) organizacijska enota pri ministrstvu, pristojnem za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Naloga preiskovalnega organa je preiskovanje letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov z namenom
preprečevanja letalskih nesreč, resnih incidentov in inci-
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dentov ter zmanjšanja tveganj v prihodnosti, vse v skladu z
določbami te uredbe.
(3) Preiskovalni organ preiskuje tudi okoliščine in dogodke, v katerih je prišlo do ogrožanja varnosti zračnega
prometa, ugotavlja dejstva in vzroke, jih analizira in predlaga
ukrepe z objavo varnostnih priporočil s ciljem, da se odvrnejo in preprečijo nove nevarnosti in tveganja.
(4) Preiskovalni organ vodi statistiko o letalskih nesrečah, resnih incidentih in incidentih ter pri tem upošteva tudi
priročnik o statističnem programu ICAO (ICAO Doc 9060AT/723/4) in predpise skupnosti. Te podatke enkrat letno
objavi na svoji spletni strani.
(5) Statistični podatki iz prejšnjega odstavka zajemajo
zlasti podatke o:
1. udeleženih zrakoplovih po državni pripadnosti, proizvajalcih, tipih in modelih zrakoplovov;
2. operatorju/ih zrakoplova/ov;
3. vrsti/ah operacije;
4. vrstah poškodb zrakoplovov, vrstah poškodb oseb,
pri prevozu nevarnih snovi pa tudi o vrsti nevarne snovi;
5. številu članov posadke in potnikov v zrakoplovu;
6. številu ponesrečenih ter številu mrtvih članov posadke in potnikov;
7. številu ponesrečenih ter številu mrtvih oseb, ki niso
bile v zrakoplovu/ih;
8. kraju dogodka, datumu in poteku;
9. ugotovljenih vzrokih dogodka.
(6) Statistični podatki se vodijo ločeno za zrakoplove
največje vzletne mase do 2.250 kg, od 2.250 kg do 5.700
kg ter nad 5.700 kg.
(7) Preiskovalni organ lahko zagotavlja prisotnost preiskovalcev na letalskih prireditvah in drugih prireditvah, ki so
povezane z varnostjo zračnega prometa, če s tem ni prizadeto izpolnjevanje nalog preiskovalnega organa.
(8) Preiskovalnemu organu in preiskovalcem morajo
biti zagotovljena sredstva iz državnega proračuna za potrebno opremo za preiskovanje letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov, ki jo določa priloga št. 13 h konvenciji
o mednarodnem civilnem letalstvu (Uradni list FLRJ-MP, št.
3/54 in Uradni list RS, št. 24/92 – akt o notifikaciji nasledstva; v nadaljnjem besedilu: Čikaška konvencija) ter priročnik o preiskovanju letalskih nesreč in incidentov (ICAO Doc
6920 – AN/855/4 in ICAO Doc 9756 – AN/965).
5. člen
(poročanje in predlaganje ukrepov za izboljšanje varnosti
zračnega prometa)
(1) Preiskovalni organ enkrat letno pisno poroča o svojem delu Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada), ministru, pristojnem za promet (v nadaljnjem besedilu: minister), pa dvakrat letno.
(2) V primeru letalske nesreče zrakoplova z največjo
vzletno maso nad 2.250 kg preiskovalni organ poroča o
poteku preiskave v potrebnem obsegu vladi in ministru, o
vseh ostalih letalskih nesrečah in resnih incidentih pa v
potrebnem obsegu poroča samo ministru.
(3) Po potrebi preiskovalni organ predlaga vladi in ministru potrebne ukrepe za izboljšanje varnosti zračnega prometa.
6. člen
(začetek preiskave, zagotavljanje stalne pripravljenosti
in obseg preiskav)
(1) Preiskovalni organ začne s postopkom preiskave
takoj, ko izve za letalsko nesrečo oziroma resni incident.
(2) Preiskovalni organ zagotavlja stalno pripravljenost
vsaj enega preiskovalca. Preiskovalec je v pripravljenosti z
ustreznim službenim vozilom in s pripadajočo opremo za
preiskovanje letalskih nesreč.
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7. člen
(imenovanje komisije za preiskavo dogodka)
(1) Vodja preiskovalnega organa takoj, ko izve za dogodek, ustno imenuje glavnega preiskovalca iz sestave preiskovalnega organa.
(2) Glavni preiskovalec predlaga vodji preiskovalnega
organa sestavo komisije za preiskavo (v nadaljnjem besedilu: komisija) glede na obseg dogodka. Kadar obseg in značaj dogodka zahtevata sodelovanje domačih in tujih strokovnjakov za določena področja letalstva, lahko glavni
preiskovalec predlaga vodji preiskovalnega organa tudi njihovo sodelovanje pri delu komisije.
(3) Vodja preiskovalnega organa na začetku preiskave
dogodka, po ugotovitvi potrebnih dejstev, določi število članov komisije in izda pisni sklep o imenovanju komisije.
(4) Izjemoma lahko vodja preiskovalnega organa za
glavnega preiskovalca iz organizacijsko tehničnih razlogov
določi tudi sebe.
(5) Komisija je pri svojem delu samostojna in neodvisna.
8. člen
(preiskovanje manj zapletenih primerov)
(1) Če vodja preiskovalnega organa skupaj z glavnim
preiskovalcem iz prvega odstavka prejšnjega člena na začetku preiskave ugotovi, da gre za manj zapleten primer,
preiskavo nadaljuje in opravi glavni preiskovalec sam. Vodja
preiskovalnega organa izda pisni sklep o imenovanju glavnega preiskovalca.
(2) Izjemoma lahko vodja preiskovalnega organa za
glavnega preiskovalca iz organizacijsko tehničnih razlogov
določi tudi sebe.
(3) Glavni preiskovalec je pri svojem delu samostojen
in neodvisen.
III. SESTAVA KOMISIJE ZA PREISKAVO DOGODKA IN
PREISKOVALNEGA ORGANA, DELO PREISKOVALNEGA
ORGANA TER KOMISIJE, ZAVAROVANJE IN VAROVANJE
OBMOČJA LETALSKE NESREČE TER DOSTOP IN
OMEJITVE NA OBMOČJU LETALSKE NESREČE
9. člen
(sestava komisije in preiskovalnega organa)
(1) Komisijo za preiskovanje letalske nesreče oziroma
resnega incidenta sestavljajo:
1. glavni preiskovalec in
2. eden ali več preiskovalcev kot člani komisije.
(2) Pri delu komisije lahko sodelujejo tudi domači oziroma tuji letalski strokovnjaki iz drugega odstavka 7. člena te
uredbe in letalski strokovnjaki, ki jih kot svoje predstavnike
imenuje država proizvajalca zrakoplova, država načrtovalca
zrakoplova in država operatorja zrakoplova, ki je bil udeležen v letalski nesreči.
(3) Preiskovalni organ je sestavljen ter mora biti popolnjen s preiskovalci, ki imajo delovne izkušnje v skladu z
določbo drugega odstavka 138. člena zakona, kot:
– poklicni ali prometni pilot,
– kontrolor letenja,
– letalski inženir tehnične priprave,
– letalski mehanik/tehnik.
10. člen
(delo preiskovalnega organa in komisije, zavarovanje ter
varovanje območja letalske nesreče in izkaznica
preiskovalca)
(1) Kadar ta uredba ne določa drugače, preiskovalni
organ in komisija svoje delo opravljata tudi v skladu z ureditvijo, ki izhaja iz priloge št. 13 k Čikaški konvenciji.
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(2) Komisija za preiskavo dogodka ali glavni preiskovalec opravlja delo na podlagi operativnega načrta glavnega
preiskovalca.
(3) Nikomur ni dovoljeno kakršno koli poseganje v delo
preiskovalnega organa, komisije in preiskovalcev, ki se nanaša na vsebino ali obseg preiskave dogodka, kot tudi ne
kakršno koli vplivanje na vsebino končnega poročila o dogodku ali na varnostna priporočila.
(4) Postopek preiskave se izvede enostavno in smotrno.
(5) Območje letalske nesreče in območje razbitin ter
sledi in predmetov iz zrakoplova sprva zavarujejo policisti, in
sicer do zaključka njihovega ogleda oziroma do zaključka
ogleda preiskovalnega sodnika. Po prenehanju zavarovanja
s strani policistov se po potrebi, na zahtevo glavnega preiskovalca, nadaljuje z varovanjem. Tako nadaljevanje varovanja zagotovi ministrstvo. Z varovanjem območja letalske nesreče in območja razbitin ter sledi in predmetov se lahko
preneha po izdaji pisnega sklepa glavnega preiskovalca.
(6) Glavni preiskovalec in preiskovalci se pri izvajanju
nalog v zvezi s preiskovanjem izkazujejo s službeno izkaznico, osebe iz drugega odstavka prejšnjega člena te uredbe
pa s priponko “sodelavec komisije za preiskovanje letalske
nesreče”, ki jo izda glavni preiskovalec.
(7) Izjemoma glavni preiskovalec lahko dovoli drugim
osebam gibanje na območju letalske nesreče oziroma območju razbitin, vendar šele po končanem ogledu preiskovalnega sodnika oziroma policistov. Druge osebe iz tega
odstavka se izkažejo s priponko “dovoljenje za gibanje na
območju letalske nesreče”, ki jo izda glavni preiskovalec.
(8) Službeno izkaznico izda minister. Oblika, barva,
zaščita in vsebina službene izkaznice ter priponk iz šestega
in sedmega odstavka tega člena so določeni v prilogi št. 1,
ki je sestavni del te uredbe. Službena izkaznica je veljavna
pet let oziroma do prenehanja dela v preiskovalnem organu.
(9) Preiskovalni organ vodi evidenco o izdanih in vrnjenih službenih izkaznicah. Prejemnik službene izkaznice jo
mora vrniti preiskovalnemu organu, če mu preneha delovno
razmerje, prejemniki priponk pa po končani preiskavi na
zavarovanem oziroma varovanem območju.
11. člen
(dostop in omejitve na območju letalske nesreče
in območju razbitin)
(1) Območje letalske nesreče in območje razbitin je
treba nemudoma učinkovito zavarovati, da nepooblaščene
osebe nanj nimajo dostopa. Območje letalske nesreče in
območje razbitin sprva zavarujejo policisti do zaključka njihovega ogleda oziroma do končanega ogleda preiskovalnega sodnika. Nadaljnje varovanje se izvaja skladno z določbo
petega odstavka prejšnjega člena.
(2) Na območju letalske nesreče oziroma na območju
razbitin ni dovoljeno nikomur, razen osebam, ki jim dovoli
glavni preiskovalec, dotikati se in premeščati razbitin, spreminjati območje letalske nesreče, brisati ali spreminjati sledi
letalske nesreče, premeščati predmete ter drugo vsebino iz
zrakoplova vse do konca varovanja območja nesreče oziroma območja razbitin.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za ukrepe:
– ki jih odreja preiskovalni sodnik oziroma policija v
zvezi z opravljanjem ogleda in drugih dejanj po zakonu, ki
ureja kazenski postopek v dogovoru z glavnim preiskovalcem;
– gašenja, po možnosti brez premeščanja razbitin in
razvalin, brisanja sledi ter premikanja predmetov iz zrakoplova;
– odvrnitve neposredno grozeče nevarnosti;
– zaščite, reševanja in nudenja prve pomoči ponesrečenim, po možnosti z istočasnim pisnim in slikovnim doku-
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mentiranjem njihovega položaja na mestu nesreče ali v odnosu na mesto nesreče.
(4) Nedvomno mrtve in njihove ostanke je treba pustiti
v nespremenjenem položaju, dokler preiskovalni sodnik oziroma policija v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, v soglasju z glavnim preiskovalcem ne dovoli njihovega
umika.
IV. SISTEM POROČANJA
12. člen
(sistem poročanja in poročanje o letalskih nesrečah)
(1) Sistem poročanja o dogodkih je razdeljen v dva
ločena sistema za poročanje:
– sistem poročanja o letalskih nesrečah in
– sistem poročanja o resnih incidentih in incidentih.
(2) V sistemu poročanja o letalskih nesrečah morajo
posadke, potniki ali očividci letalske nesreče takoj obvestiti
policijo. Policija o tem takoj obvesti preiskovalni organ.
(3) V sistemu poročanja o letalskih nesrečah morajo
kontrolorji letenja območne oziroma letališke kontrole letenja poročati v skladu z načrtom zaščite in reševanja ob
letalski nesreči.
13. člen
(obvezno in neobvezno poročanje o resnih incidentih
in incidentih)
(1) Sistem poročanja o resnih incidentih in incidentih je
zaupen in se deli na:
– sistem obveznega poročanja in
– sistem neobveznega poročanja.
(2) Poročanje preiskovalnemu organu o resnih incidentih in incidentih je obvezno za vsako pravno in fizično
osebo (v nadaljnjem besedilu: oseba), ki:
a) je letalski operator zrakoplova ali vodja zrakoplova s
turbinskim motorjem ali zrakoplova namenjenega za javni
prevoz, ki se uporablja oziroma se z njim izvajajo operacije
pod upravno strokovnim nadzorom uprave in inšpekcijskim
nadzorom Prometnega inšpektorata Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: inšpektorat);
b) je nosilec proizvodnje ali vzdrževanja zrakoplova ali
katere koli opreme ali delov zrakoplova;
c) je podpisnik vzdrževalnih del ali oseba, ki dovoli
uporabo zrakoplova, njegove opreme ali dela zrakoplova;
d) opravlja naloge kontrolorja letenja;
e) opravlja funkcijo direktorja javnega letališča;
f) opravlja dela, povezana z vgradnjo, spremembami,
vzdrževanjem, popravili, obnovami, preverjanjem zrakoplova ali opreme v letu oziroma izvaja nadzor nad opremo na
zemlji, ki se uporablja ali naj bi se uporabljala za izvajanje
vodenja zračnega prometa ali navigacijskih sredstev za letalstvo;
g) opravlja naloge, povezane z odpremo in sprejemom
zrakoplovov na zemlji, vključno s polnjenjem goriva, oskrbo
zrakoplova, s pripravo liste obtežitve zrakoplova (loadsheet),
natovarjanjem, razledenitvijo na tleh in preprečevanja zaledenitve, ter vleko zrakoplovov.
(3) Podjetja, organizacije, samostojni podjetniki posamezniki iz prejšnjega odstavka ter imetniki potrdila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje letalskega prevoza in imetniki spričevala servisnega centra, so dolžni izdelati navodila o
obveznem poročanju o resnih incidentih in incidentih na
podlagi predpisa, ki ga izda minister.
(4) Neobvezno lahko poročajo v sistemu neobveznega
poročanja o dogodkih preiskovalnemu organu tudi druge
osebe, ki opravljajo podobne naloge kot osebe iz drugega
odstavka tega člena na vseh drugih področjih civilnega letalstva.
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(5) Osebe iz drugega odstavka tega člena morajo preiskovalnemu organu sporočiti podatke o resnem incidentu
in incidentu takoj po njegovem nastanku oziroma takoj, ko
izvejo zanj.
14. člen
(obveznost in zaupnost poročanja o resnih incidentih
in incidentih)
(1) Oseba iz drugega odstavka prejšnjega člena, ki je
bila udeležena pri resnem incidentu ali incidentu ali zanj
izve, mora po sistemu obveznega poročanja sporočiti preiskovalnemu organu o dogodku na obrazcu, ki je določen s
predpisom iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(2) Značilni primeri resnih incidentov so določeni v
prilogi št. 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Izpolnjen obrazec o resnem incidentu ali incidentu
se pošlje preiskovalnemu organu po telefaksu. V primeru
pošiljanja poročila v nasprotju z določbami te uredbe oziroma predpisa iz prvega odstavka tega člena, preiskovalni
organ ne jamči za anonimnost.
(4) V zvezi s poročanjem o resnih incidentih in incidentih mora preiskovalni organ zagotoviti anonimnost udeleženih oseb, razen v primeru razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje.
V. POROČILA IN VARNOSTNA PRIPOROČILA
15. člen
(poročilo o letalski nesreči ali resnem incidentu)
(1) Za vsako preiskavo letalske nesreče ali resnega
incidenta komisija, oziroma glavni preiskovalec za manj zapleten primer, pripravi osnutek poročila v obliki, ki je primerna glede na vrsto letalske nesreče oziroma resnega incidenta, v skladu s prilogo št. 13 k Čikaški konvenciji in
priročnikom o poročanju o letalskih nesrečah in incidentih
(ICAO Doc. 9156-AN/900).
(2) Poročila o letalski nesreči ali resnem incidentu so:
– uvodno poročilo, ki ga preiskovalni organ pripravi
najkasneje v enem mesecu od dneva letalske nesreče ali
resnega incidenta;
– vmesno poročilo, ki ga preiskovalni organ pripravi po
ugotovitvi dejstev;
– končno poročilo, ki ga preiskovalni organ objavi praviloma v 12 mesecih od dneva nesreče oziroma resnega
incidenta.
(3) Uvodno poročilo vsebuje:
– osnovne podatke o dogodku;
– osnovne podatke o letu;
– podatke o telesnih poškodbah v dogodku udeleženih oseb;
– meteorološke podatke in
– kratek opis poteka dogodka.
(4) Vmesno poročilo vsebuje:
– podatke o dogodku;
– podatke o letu;
– podatke o poškodbah na zrakoplovu/ih;
– podatke o telesnih poškodbah v dogodku udeleženih oseb;
– podatke o zrakoplovu/ih;
– meteorološke podatke;
– podatke o navigacijskih sredstvih;
– podatke o letališču/ih;
– podatke z mesta nesreče;
– podatke o možnostih preživetja in
– varnostna priporočila (če so potrebna).
(5) Končno poročilo vsebuje:
1. uvod;
2. podatke o imenovanju komisije in njeni sestavi ter o
osebah iz drugega odstavka 9. člena te uredbe;
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3. povzetek;
4. dejstva, ki vsebujejo:
– podatke o letu;
– podatke o poškodbah v dogodku udeleženih oseb;
– podatke o poškodbah zrakoplova/ov;
– podatke o ostali škodi;
– podatke o osebju;
– podatke o zrakoplovu/ih;
– meteorološke podatke;
– podatke o navigacijskih sredstvih;
– podatke o radijski zvezi;
– podatke o letališču/ih;
– podatke o registratorjih leta;
– podatke z mesta nesreče;
– medicinske in patološke podatke;
– podatke o požaru;
– podatke o možnostih preživetja;
– potek preiskave;
– podatke o operatorju;
– ostale potrebne podatke in
– uporabljene tehnike preiskave;
5. analizo dogodka v skladu s podatki, ki izhajajo iz
dogodka;
6. sklepe (zaključke) in
7. varnostna priporočila.
(6) Pred zaključkom končnega poročila o letalski nesreči ali resnem incidentu preiskovalni organ pošlje osnutek
končnega poročila operatorju zrakoplova, posadki zrakoplova, proizvajalcu zrakoplova in njegovih delov, načrtovalcu
zrakoplova ter ostalim pravnim in fizičnim osebam, vpletenim v letalsko nesrečo ali resni incident.
(7) Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka so
dolžne podati stališča in pripombe na osnutek končnega
poročila preiskovalnemu organu v roku 60 dni od prejema
osnutka končnega poročila. Stališča in pripombe, ki so prispele v določenem roku in v besedilu končnega poročila niso
bile upoštevane, se dodajo kot priloga končnemu poročilu.
(8) Končno poročilo o letalski nesreči ali resnem incidentu je javni dokument in ga preiskovalni organ objavi na
svoji spletni strani. Končno poročilo za zrakoplove z največjo vzletno maso nad 2.250 kg pošlje Uradu za letalstvo (v
nadaljnjem besedilu: urad), Upravi, inšpektoratu, državi registracije zrakoplova, državi operatorja zrakoplova, državi
načrtovalca zrakoplova, državi proizvajalca zrakoplova, vsaki državi, ki je v letalski nesreči imela mrtve ali težko poškodovane državljane, vsaki državi, ki je preskrbela koristne
podatke ali pomembne olajšave ali strokovnjake, Mednarodni organizaciji civilnega letalstva (ICAO), Evropski konferenci civilnega letalstva (ECAC) in Evropski komisiji. Preiskovalni organ posreduje končno poročilo v primeru suma
storitve kaznivega dejanja ali na njihovo zahtevo državnemu
tožilstvu, policiji in prizadeti zavarovalnici.
(9) Letalske nesreče in resni incidenti, katerih rezultati
preiskave niso posebnega pomena za varnost zračnega prometa, se zaključijo samo s povzetkom poročila o preiskavi.
(10) Povzetek poročila o preiskavi iz prejšnjega odstavka navaja samo informacijo o zrakoplovu/ih udeleženem/ih v letalski nesreči, ali resnem incidentu ter o poteku
dogodka.
(11) Preiskovalni organ ne pripravlja poročil iz drugega
odstavka tega člena za primere incidentov. Poročilo o incidentu se izdela glede na obseg ogrožanja varnosti zračnega
prometa in se objavi na spletni strani preiskovalnega organa
v skladu z določbo četrtega odstavka 14. člena te uredbe.
16. člen
(varnostna priporočila)
(1) Varnostna priporočila pošilja preiskovalni organ
upravi, inšpektoratu in uradu.
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(2) Uprava varnostna priporočila iz prejšnjega odstavka
strokovno analizira in na njihovi podlagi sprejme ustrezne
ukrepe ter o sprejetih ukrepih najkasneje v 30 dneh obvesti
preiskovalni organ, inšpektorat in urad.
(3) Inšpektorat opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem ukrepov iz prejšnjega odstavka.
(4) Preiskovalni organ spremlja tudi varnostna priporočila tujih preiskovalnih organov in jih pošlje upravi, inšpektoratu in uradu, ki z njimi ukrepajo v skladu z drugim in tretjim
odstavkom tega člena.
VI. VARSTVO PODATKOV PREISKAVE
17. člen
(varstvo podatkov preiskave)
(1) Podatki preiskave so:
1. vse izjave, ki jih v času preiskave pridobi komisija,
glavni preiskovalec oziroma preiskovalec,
2. vsi posneti pogovori med osebjem, vpletenim v dogodek udeleženega/ih zrakoplova/ov,
3. podatki o letalskem in drugem strokovnem osebju,
ki je bilo udeleženo v dogodku, s katerimi razpolagajo pristojni letalski organi,
4. posnetki registratorja pogovorov v pilotski kabini ali
njihovi predpisi in
5. mnenja komisije, glavnega preiskovalca oziroma preiskovalca, izražena med analizo podatkov o dogodku, vključno s podatki, ki so zabeleženi na registratorju parametrov
leta in drugih registratorjih leta.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se smejo objaviti v
končnem poročilu o letalski nesreči ali resnem incidentu
oziroma v dodatkih h končnem poročilu samo v primeru, če
bistveno pojasnjujejo ali dopolnjujejo analizo poteka letalske
nesreče ali resnega incidenta.
(3) Podatki ali posamezni deli podatkov iz prvega odstavka tega člena, ki niso vplivali na letalsko nesrečo ali
resni incident, se ne smejo objaviti v končnem poročilu.
(4) Glede varovanja osebnih podatkov se upoštevajo
predpisi o varstvu osebnih podatkov.
18. člen
(uporaba podatkov)
(1) Podatki iz prvega odstavka prejšnjega člena se
lahko uporabljajo samo za potrebe preiskave in v primeru
obnove preiskave.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
podatki iz prvega odstavka prejšnjega člena uporabijo v
sodnem postopku, če tako odredi sodišče.
VII. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN LOGISTIČNE
PODPORE PREISKOVALNEMU ORGANU
19. člen
(zagotavljanje sredstev)
(1) Sredstva za delovanje preiskovalnega organa ter za
potrebe preiskovanja letalskih nesreč, resnih incidentov in
incidentov se zagotavljajo v okviru finančnega načrta ministrstva.
(2) Povračilo stroškov preiskav letalskih nesreč, ki jih
opravlja Letalska zveza Slovenije v skladu z desetim odstavkom 138. člena zakona, se uredi s pogodbo, sklenjeno
med ministrstvom in Letalsko zvezo Slovenije.
20. člen
(zagotavljanje logistične podpore)
(1) Logistično podporo preiskovalnemu organu iz petega odstavka 137. člena zakona oziroma komisiji Letalske
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zveze Slovenije iz desetega odstavka 138. člena zakona
zagotavlja ministrstvo.
(2) Ministrstvo zagotovi stalno pripravljenost oseb, opreme in sredstev za zagotavljanje logistične podpore preiskovalnemu organu oziroma komisiji Letalske zveze Slovenije v
roku štirih ur od podane zahteve s strani vodje preiskovalnega organa ali glavnega preiskovalca. Pravilnik o logistični
podpori se izda v soglasju z ministrom, pristojnim za obrambo, in ministrom, pristojnim za notranje zadeve.
(3) Ministrstvo lahko v primeru, če so presežene njegove zmogljivosti, zaprosi za del logistične podpore ministrstvo, pristojno za obrambo, in/ali ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve.
(4) Logistična podpora iz drugega in tretjega odstavka
tega člena zajema:
a) komunikacijske povezave s komunikacijsko opremo;
b) potrebna finančna sredstva in plačilne inštrumente
za delovne potrebe preiskovalnega organa ter plačilo storitev, ki so potrebne za izvedbo preiskave;
c) zagotovitev prostorov za delo komisije in prostorov
za hranjenje razbitin zrakoplova;
d) transportna sredstva in transportne storitve za prevoz razbitin zrakoplova ter
e) transportna sredstva in transportne storitve za prevoz preiskovalcev in domačih ter tujih strokovnjakov iz drugega odstavka 7. člena te uredbe.
VIII. DRUGE DOLOČBE
21. člen
(ogled preiskovalnega sodnika oziroma policije in preiskava
letalske nesreče)
Ogled kraja letalske nesreče s strani preiskovalnega
sodnika oziroma policije poteka hkrati s preiskavo letalske
nesreče, ki jo opravlja komisija za preiskovanje letalske nesreče oziroma glavni preiskovalec, vse v dogovoru in medsebojnem sodelovanju skladno s pooblastili.
22. člen
(preiskovanje letalskih nesreč, resnih incidentov in
incidentov vojaških zrakoplovov)
(1) Za preiskovanje letalskih nesreč, resnih incidentov
in incidentov zrakoplovov, ki so vpisani v register vojaških
zrakoplovov Republike Slovenije, ter tujih vojaških zrakoplovov, se smiselno uporabljajo določbe te uredbe, če predpis
iz tretjega odstavka tega člena glede posameznih vprašanj
ne določa drugače.
(2) Za preiskovanje letalskih nesreč in resnih incidentov vojaških zrakoplovov je pristojna stalna komisija, ki jo
imenuje minister, pristojen za obrambo.
(3) Minister, pristojen za obrambo, izda pravilnik, s
katerim uredi posamezna vprašanja preiskovanja letalskih
nesreč, resnih incidentov in incidentov vojaških zrakoplovov
iz prvega odstavka tega člena.
23. člen
(delo komisije Letalske zveze Slovenije)
(1) Za delo komisije, ki jo imenuje Letalska zveza Slovenije na podlagi desetega odstavka 138. člena zakona, se
smiselno uporabljajo določbe te uredbe.
(2) Komisija iz prejšnjega odstavka pošilja poročila iz
15. člena te uredbe preiskovalnemu organu.
24. člen
(preventivno delovanje preiskovalnega organa)
(1) Preiskovalni organ opravlja preventivno delo z namenom zmanjšanja števila in posledic letalskih nesreč, re-
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snih incidentov in incidentov ter zmanjšanja tveganj v letalstvu skladno s priročnikom o preventivnem delovanju (ICAO
Doc 9422-AN/923).
(2) Preventivno delo iz prejšnjega odstavka sestoji iz:
– proučevanja metod za preprečevanje letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov ob upoštevanju narave
dogodkov, človeškega dejavnika in medsebojnih človeških
odnosov v letalstvu;
– aktivnosti pri mednarodni izmenjavi informacij o letalskih nesrečah, resnih incidentih in incidentih, ocenjevanja
tveganj v letalstvu ter priprave varnostnih priporočil v potrebnem obsegu, vse z namenom zmanjšanja letalskih nesreč,
resnih incidentov in incidentov;
– spremljanja varnostnih statistik glede letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov ter priprave varnostnih
priporočil v primeru zmanjševanja ravni varnosti zračnega
prometa;
– strokovnega svetovanja pri vzpostavljanju in vodenju
sistema za zagotavljanje varnosti v zračnem prometu.

(2) Podjetja, organizacije, samostojni podjetniki posamezniki, imetniki potrdila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje letalskega prevoza in imetniki spričevala servisnega
centra iz tretjega odstavka 13. člena izdelajo navodila o
sistemu obveznega poročanja o resnih incidentih in incidentih v 30 dneh od uveljavitve predpisa iz prejšnjega odstavka.
(3) Do uveljavitve pravilnika iz prvega odstavka tega
člena, ki bo vseboval tudi obrazce poročil o resnih incidentih in incidentih, se uporabljajo že objavljeni obrazci v AIP.
(4) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za obrambo, in ministrom, pristojnim za notranje zadeve, izda pravilnik o logistični podpori iz drugega odstavka 20. člena te
uredbe v treh mesecih od uveljavitve te uredbe.

IX. KAZENSKI DOLOČBI

29. člen
(nedokončani postopki)
Postopki glede preiskav letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov, ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo te
uredbe, se dokončajo skladno z določbami te uredbe.

25. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika,
če brez dovoljenja nepooblaščeno vstopi na varovano območje letalske nesreče oziroma območje razbitin, se dotika
in premešča razbitine, spreminja območje letalske nesreče,
briše ali spreminja sledi letalske nesreče, premešča predmete ter drugo vsebino iz zrakoplova vse do konca varovanja območja nesreče oziroma območja razbitin (drugi odstavek 11. člena).
(2) Z globo od 1,000.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 80.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se
kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
26. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1,000.000 tolarjev do 8,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, če ne sporoči o
dogodku v sistemu obveznega poročanja takoj po njegovem
nastanku oziroma takoj, ko izve zanj (drugi odstavek 13. člena).
(2) Z globo od 1,000.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev
se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(4) Z globo od 80.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se
kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(izdaja predpisov)
(1) Pravilnik o obveznem poročanju o resnih incidentih
in incidentih iz tretjega odstavka 13. člena izda minister v
treh mesecih od uveljavitve te uredbe.

28. člen
(uporaba nekaterih določb)
Določba osmega odstavka 15. člena te uredbe se v
delu, ki se nanaša na obveščanje Evropske komisije, uporablja od dneva članstva Republike Slovenije v Evropski
uniji.

30. člen
(uporaba določb zakona, ki ureja prekrške)
Globe, določene s to uredbo, se do dne začetka uporabe zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so
določene z zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
36/83, 42/85, 2/86, 47/87 in 5/90, Uradni list RS, št.
10/91-I, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97 – odl. US,
45/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00, 24/01 in
110/02).
31. člen
(prenehanje uporabe in veljave)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se prenehajo uporabljati:
– pravilnik o načinu preiskovanja letalskih nesreč (Uradni list SFRJ, št. 66/87),
– pravilnik o preiskovanju ogrožanja varnosti letal (Uradni list SFRJ, št. 79/87) in
– priloga št. 10 iz pravilnika o letenju letal (Uradni list
SFRJ, št. 10/79 in 4/83).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati področje C, določeno v četrtem odstavku 2. člena pravilnika o
izkaznici pooblaščenega delavca Ministrstva za promet in
zveze (Uradni list RS, št. 72/98).
32. člen
(začetek veljavnosti uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 342-11/2003-1
Ljubljana, dne 3. julija 2003
EVA 2000-2411-0031
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Priloga št. 2

Št. 001-22-68/03
Ljubljana, dne 23. julija 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.

SEZNAM ZNAČILNIH PRIMEROV RESNIH INCIDENTOV
V tem seznamu našteti incidenti so značilni primeri
resnih incidentov. Seznam zajema le nekaj najbolj značilnih
primerov resnih incidentov in služi le kot vodilo glede na
pomen izraza “resni incident”.
– Skorajšnje trčenje, ki zahteva izogibni manever ali
uporabo izogibnega manevra v namen preprečitve trčenja
ali nevarne situacije.
– Komaj preprečen kontroliran let v teren (CFIT – Controlled Flight Into Terrain).
– Prekinjen vzlet na zaprti ali zasedeni vzletno-pristajalni stezi ali vzlet s take steze, pri katerem ni bila zagotovljena
varna višina preleta ovire/ovir.
– Pristajanje ali poskus pristanka na zaprti ali zasedeni
vzletno-pristajalni stezi.
– Večja okvara, ki onemogoča doseg predvidenih performans zrakoplova med vzletom ali začetnim vzpenjanjem.
– Vsak požar ali pojav dima v potniški kabini ali v prostoru za tovor ali požar na motorju, tudi če so bili taki požari
pogašeni z gasilnimi sredstvi.
– Vsi dogodki, pri katerih je morala letalska posadka
uporabiti kisik v sili.
– Konstrukcijska napaka zrakoplova ali okvara motorja, ki nista uvrščena med nesreče.
– Večkratne napake v delovanju enega ali več sistemov zrakoplova, ki resno vplivajo na operacijo zrakoplova.
– Vsak primer onesposobitve letalske posadke med
letom.
– Vsaka količina goriva, za katero bi moral pilot objaviti
postopek v sili.
– Incidenti pri vzletanju ali pristajanju, kot na primer:
pristanek pred pragom vzletno-pristajalne steze; pristanek,
pri katerem se zrakoplov ni mogel ustaviti do konca vzletnopristajalne steze, ali pristanek, pri katerem je zrakoplov zapeljal bočno z vzletno-pristajalne steze.
– Napake na sistemih zrakoplova, nevarni vremenski
pojavi, operacija zrakoplova izven odobrene obremenitvene
envelope ali drugi dogodki, ki bi lahko povzročili težave pri
vodenju zrakoplova.
– Okvara več kot enega sistema v redundančnem sistemu, ki je obvezen za vodenje zrakoplova in navigacijo.

DRŽAVNI ZBOR
3509.

Zakon o dopolnitvi zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (ZSPJS-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o
sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-A)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (ZSPJS-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 15. julija 2003.

ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O SISTEMU PLAČ
V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-A)
1. člen
V zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 56/2002 in 110/2002 – ZDT-B) se v 52. členu
doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se višina
uskladitve izhodiščne plače za I. tarifni razred za mesec
avgust 2003 in januar 2004 lahko spremeni samo z
aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti
v Republiki Sloveniji.”
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/02-17/18
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 888-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3510.

Odlok o razpisu predhodnega zakonodajnega
referenduma v zvezi s predlogom zakona o
spremembi zakona o trgovini (OdZT)

Na podlagi 12. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US,
38/96, 43/96 – odl. US, 59/2001, 11/2003 – odl. US in
48/2003 – odl. US) in prvega odstavka 108. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/2002) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. 7. 2003
sprejel

ODLOK
o razpisu predhodnega zakonodajnega
referenduma v zvezi s predlogom zakona
o spremembi zakona o trgovini (OdZT)
I
Na podlagi zahteve štirideset tisoč volivcev, ki jo je
Državni zbor Republike Slovenije prejel 7. julija 2003, se
razpiše predhodni zakonodajni referendum v zvezi s predlogom zakona o spremembi zakona o trgovini (ZT-B, EPA
750-III).
II
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:
“Ali ste za to, da se v predlogu zakona o spremembi
zakona o trgovini (EPA 750-III) določi, da so prodajalne za

Uradni list Republike Slovenije

Št.

VLADA

nujne življenjske artikle odprte največ do 10 nedelj v letu,
razen bencinskih servisov, prodajaln v bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter železniških in avtobusnih postajah, z omejeno površino, ki so lahko odprte brez
omejitev?”
III
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči
roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se
določi 16. avgust 2003.
IV
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo,
21. septembra 2003.
V
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 005-02/97-8/31
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 924-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3511.

Sklep o soglasju k Programu dela Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. za leto
2003 (OdDARS2003)

Na podlagi 6. člena zakona o Družbi za avtoceste v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) in 112. člena
poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/2002) je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. 7. 2003
sprejel

SKLEP
o soglasju k Programu dela Družbe za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d. za leto 2003
(OdDARS2003)
Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k Programu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.
za leto 2003 z dne 15. 5. 2003 in 6. 6. 2003.

Št. 321-10/89-2/556
Ljubljana, dne 14. julija 2003.
EPA 844-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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3512.

Sklep o določitvi območij in stopnji
onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida,
dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena,
ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem
zraku

Na podlagi drugega odstavka 3. člena uredbe o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka
(Uradni list RS, št. 52/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

SKLEP
o določitvi območij in stopnji onesnaženosti
zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov,
delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida
in ozona v zunanjem zraku*
1. člen
Ta sklep določa dve poselitveni območji z več kot
100.000 prebivalci in štiri območja onesnaženosti za potrebe ocenjevanja onesnaženosti in za izvajanje ukrepov ohranjanja ali izboljšanja kakovosti zraka na ozemlju Republike
Slovenije.
Ta sklep določa tudi stopnjo onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku za
poselitveni območji in za območja onesnaženosti iz prejšnjega odstavka.
2. člen
Poselitveni območji iz prvega odstavka prejšnjega člena sta območji mestnih občin Ljubljane (v nadaljnjem besedilu: SI L) in Maribora (v nadaljnjem besedilu: SI M).
Območja onesnaženosti iz prvega odstavka prejšnjega
člena so območja, določena v naslednji tabeli:
Tabela 1: območja onesnaženosti
Oznaka območja
onesnaženosti

Obseg območja onesnaženosti

SI 1

Območje Pomurja in Podravja brez
območja Mestne občine Maribor
Območje Koroške, Savinjske doline,
Zasavja in Posavja
Območje Gorenjske, osrednje Slovenije in
jugovzhodne Slovenije brez območja
Mestne občine Ljubljana
Območje Goriške, Notranjsko-Kraške
in Obalno-Kraške statistične regije

SI 2
SI 3
SI 4

Znotraj območja SI 2 so glede onesnaženosti zraka z
žveplovim dioksidom tri podobmočja onesnaženosti, in sicer:
– območje občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki
z oznako SI 2a,
– območje občin Trbovlje, Zagorje in Hrastnik z oznako SI 2b,
– območje občine Krško z oznako SI 2c.
Meje poselitvenih območij in območij onesnaženosti
so prikazane na publikacijski karti v merilu 1: 1.000.000 v
prilogi 1, ki je sestavni del tega sklepa.

* Ta sklep vsebinsko povzema direktivo ES o ocenjevanju in
upravljanju kakovosti zraka 96/62/ES.
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Občine, katerih območja pripadajo posameznemu območju onesnaženosti iz tabele 1 tega sklepa, so navedene v
prilogi 2, ki je sestavni del tega sklepa.
3. člen
Stopnja onesnaženosti je za posamezno poselitveno
območje in območje oziroma podobmočje onesnaženosti
določena v naslednji tabeli:
Tabela 2: stopnje onesnaženosti
Oznaka poselitvenega območja ali
območja oziroma podobmočja
onesnaženosti

Stopnja onesnaženosti

SI 1
SI 2 razen SI 2a, SI 2b in SI 2c
SI 2a
SI 2b
SI 2c
SI 3
SI 4
SI L
SI M

II. stopnja onesnaženosti
II. stopnja onesnaženosti
I. stopnja onesnaženosti
I. stopnja onesnaženosti
I. stopnja onesnaženosti
II. stopnja onesnaženosti
II. stopnja onesnaženosti
II. stopnja onesnaženosti
II. stopnja onesnaženosti

4. člen
Raven koncentracij žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in
ozona v zunanjem zraku, na podlagi katerih je določena
stopnja onesnaženosti območja iz prejšnjega člena, je za
posamezno poselitveno območje in območje oziroma podobmočje onesnaženosti razvidna iz naslednje tabele:
Tabela 3: raven koncentracij onesnaževal na posameznem območju onesnaženosti
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Oznaka območja
SO2
oziroma podobmočja

SI 1
SI 2
SI2a
SI2b
SI2c
SI 3
SI 4
SI L
SI M

5
3
1
1
1
5
5
4
5

NO2

PM10

Pb

CO Benzen

Ozon

2
2

2
2

5
5

5
5

5
5

1
1

2
2
2
2

2
2
2
2

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
4
4

1
1
1
1

kjer je:
– oznaka 1 za preseženo mejno vrednost ali vsoto mejne vrednosti in dopustnega odstopanja oziroma ciljno vrednost, če gre za ozon,
– oznaka 2 za koncentracijo med mejno vrednostjo in
dopustnim odstopanjem,
– oznaka 3 za koncentracijo med zgornjim pragom za
ocenjevanje in mejno vrednostjo,
– oznaka 4 med spodnjim in zgornjim pragom ocenjevanja in
– oznaka 5 pod spodnjim pragom ocenjevanja.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-19/2003-1
Ljubljana, dne 17. julija 2003.
EVA 2003-2511-0114
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
3513.

Pravilnik o določitvi provenienčnih območij

Na podlagi 39. člena zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02 – popr.)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o določitvi provenienčnih območij
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa provenienčna območja, ki se morajo upoštevati pri pridelovanju in trženju gozdnega reprodukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu: GRM) ter usmeritve za njegovo uporabo.
2. člen
(skupine površin z enotnimi ekološkimi razmerami)
(1) Na podlagi enotnih ekoloških razmer (npr. vegetacija, geologija, tla, klima) se na območju Republike Slovenije
določijo naslednje ekološke regije in podregije:
KODA
1.
1.1

Ime ekološke regije in podregije
ALPSKA REGIJA
Julijske Alpe
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1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
7.2
7.3
7.4

Zahodne Karavanke-Kamniške Alpe
Vzhodne Karavanke-Savinjske Alpe
POHORSKA REGIJA
PREDPANONSKA REGIJA
Goričko
Murska ravan
Slovenske Gorice-Ptujsko polje
Haloze-Dravinjske gorice
Obsotelsko gričevje
Bela Krajina
PREDALPSKA REGIJA
Škofjeloško hribovje-Savska ravan
Posavsko hribovje
Savinjsko-Šaleška podregija
PREDDINARSKA REGIJA
Suha Krajina-Južno Posavsko hribovje
Mirnsko-Raduljsko hribovje
Bohor
Gorjanci
DINARSKA REGIJA
Trnovski gozd
Notranjsko-Snežniško pogorje
Kočevsko-Ribniško pogorje
SUBMEDITERANSKA REGIJA
Goriška Brda-Vipavska dolina
Kras-Vremsko gričevje
Brkini
Šavrinsko gričevje
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(2) Karta s prikazom ekoloških regij in podregij, iz
prejšnjega odstavka je v prilogi 1, ki je sestavni del tega
pravilnika.
3. člen
(razmejitev ekoloških regij in podregij)
Podrobna razmejitev območja Republike Slovenije na
ekološke regije in podregije iz prejšnjega člena je razvidna
na karti Slovenije v merilu 1:50.000, ki je na vpogled na
Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska cesta 56,58, in prikazana v obliki vektorskih mej,
ki so v digitalni obliki na vpogled na Gozdarskem inštitutu
Slovenije, Ljubljana, Večna pot 2 in na Zavodu za gozdove
Slovenije, Ljubljana, Večna pot 2, ter na območnih enotah
Zavoda za gozdove Slovenije, in sicer:
1. Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin,
2. Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled,
3. Območna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27 b,
Kranj,
4. Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana,
5. Območna enota Postojna, Vojkova ulica 9, Ljubljana,
6. Območna enota Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje,
7. Območna enota Novo mesto, Gubčeva ulica 15,
Novo mesto,
8. Območna enota Brežice, Cesta bratov Milavcev 61,
Brežice,
9. Območna enota Celje, Ljubljanska cesta 13, Celje,
10. Območna enota Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje,
11. Območna enota Slovenj Gradec, Vorančev trg 1,
Slovenj Gradec,
12. Območna enota Maribor, Tyrševa 15, Maribor,
13. Območna enota Murska Sobota, Cesta arhitekta
Novaka 17, Murska Sobota,
14. Območna enota Sežana, Partizanska 49, Sežana.
4. člen
(osnovne značilnosti ekoloških regij in podregij)
Osnovne značilnosti ekoloških regij in podregij predstavljajo podatki o njihovi površini, nadmorski višini, povprečni letni temperaturi zraka in količini padavin, prevladujoči geološki podlagi, tipu tal in potencialni vegetaciji, ki so
navedeni v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(provenienčna območja)
(1) Ekološke regije in podregije so podlaga za določitev provenienčnih območij in podobmočij za gozdne drevesne vrste ali skupine gozdnih drevesnih vrst.
(2) Provenienčna območja, njihove oznake in imena ter
osnovne značilnosti za smreko, jelko, rdeči bor, črni bor,
macesen, bukev, dob, graden (večinske drevesne vrste) so
enaka ekološkim regijam, provenienčna podobmočja pa
ekološkim podregijam.
(3) Za drevesne vrste, ki niso navedene v prejšnjem
odstavku (manjšinske drevesne vrste), je območje Republike Slovenije enotno provenienčno območje z oznako: Slovenija.
6. člen
(višinski pasovi v provenienčnih območjih)
(1) Provenienčna območja se v odvisnosti od nadmorske višine delijo na nižinski, spodnji višinski, srednji višinski
in zgornji višinski pas.
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(2) Posamezni višinski pas iz prejšnjega odstavka obsega:
– nižinski pas: do vključno 300 m nadmorske višine;
– spodnji višinski pas: od 301 m do vključno 700 m
nadmorske višine;
– srednji višinski pas: od 701 m do vključno 1.000 m
nadmorske višine;
– zgornji višinski pas: nad 1.001 m nadmorske višine.
7. člen
(usmeritve za uporabo GRM)
(1) Zaradi usmerjanja uporabe GRM se uporablja naslednja lestvica primernosti uporabe GRM:
1. najbolj primerna: v določenem provenienčnem podobmočju in višinskem pasu uporaba GRM proizvedenega iz
semenskega objekta v istem podobmočju in višinskem pasu,
2. zelo primerna: v določenem provenienčnem območju in višinskem pasu uporaba GRM proizvedenega iz semenskega objekta v istem provenienčnem območju in istem
višinskem pasu,
3. primerna: v določenem provenienčnem območju in
višinskem pasu uporaba GRM proizvedenega iz semenskega objekta v sosednjem provenienčnem območju in istem
višinskem pasu,
4. manj primerna: v določenem provenienčnem območju in višinskem pasu uporaba GRM proizvedenega iz semenskega objekta v ostalih provenienčnih območjih in istem
višinskem pasu,
5. izjemoma primerna: v določenem provenienčnem
območju in višinskem pasu uporaba GRM proizvedenega iz
semenskega objekta v ostalih provenienčnih območjih in
sosednjem višinskem pasu.
(2) Če v semenskih objektih določenega provenienčnega območja in višinskega pasu ni na razpolago najbolj
primernega ali zelo primernega GRM in tega ni na razpolago
niti v semenski hranilnici, se lahko, vendar največ za potrebe enega leta, shranjuje oziroma uporablja tudi GRM za
primerno oziroma manj primerno uporabo.
(3) Če več kot 10 let ni na razpolago niti GRM za manj
primerno uporabo, se lahko shranjuje oziroma uporablja,
vendar največ za potrebe enega leta, tudi GRM za izjemoma
primerno uporabo.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov je zaradi
ohranjanja gozdnih genskih virov v Šavrinskem provenienčnem podobmočju dovoljena le uporaba GRM iz tega podobmočja.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-174/2002
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2001-2311-0119

Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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PRILOGA 1
Karta ekoloških regij in podregij

1. Alpska regija s podregijami:
1.1 Julijske Alpe
1.2 Zahodne Karavanke-Kamniške Alpe
1.3 Vzhodne Karavanke-Savinjske Alpe
2. Pohorska regija
3. Predpanonska regija s podregijami
3.1 Goričko
3.2 Murska ravan
3.3 Slovenske Gorice-Ptujsko polje
3.4 Haloze-Dravinjske gorice
3.5 Obsotelsko gričevje
3.6 Krško-Bizeljsko gričevje
3.7 Bela Krajina
4. Predalpska regija s podregijami
4.1 Škofjeloško hribovje-Savska ravan
4.2 Posavsko hribovje

4.3 Savinjsko-Šaleška podregija
5. Preddinarska regija s podregijami
5.1 Suha Krajina-Južno Posavsko hribovje
5.2 Mirnsko-Raduljsko hribovje
5.3 Bohor
5.4 Gorjanci
6. Dinarska regija s podregijami
6.1 Trnovski gozd
6.2 Notranjska-Snežniško pogorje
6.3 Kočevsko-Ribniško pogorje
7. Submediteranska regija s podregijami
7.1 Goriška Brda-Vipavska dolina
7.2 Kras-Vremsko gričevje
7.3 Brkini
7.4 Šavrinsko gričevje

PRILOGA 2
Osnovne značilnosti ekoloških regij in podregij
Ekološka Ekološka
regija podregija

1
1
2
3

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

3

4
4

1
2
3

Površina

311.155
158.637
61.187
91.331
115.244
438.993
51.891
42.188
156.692
46.255
41.228
36.570
64.169
383.665
193.744
58.811
131.110

Višina
min

Višina
maks

Višina

T

T-min

T-max

Pad.
let.

Pad.
veg.

Obsev.

187
251
258
265
124
156
147
168
199
178
153
124
190
222
190
199

2.863
2.863
2.558
2.349
1.543
1.188
418
258
970
980
980
698
1.188
1.674
1.674
1.430
1.508

1.023
1.078
1.112
878
719
271
268
180
253
312
326
218
340
520
527
559
475

6,2
5,9
6,1
7,2
8,1
9,6
9,7
9,3
9,5
10,1
9,0
9,9
9,6
8,6
8,5
8,2
9,2

2,1
1,7
2,2
2,9
3,6
4,9
5,0
4,5
4,9
5,8
4,1
5,1
4,7
4,3
4,1
4,4
4,8

11,2
11,0
10,9
12,1
13,3
14,7
14,6
14,7
14,5
14,9
15,1
15,1
14,9
13,5
13,6
12,2
14,3

1.667
2.258
1.749
1.413
1.247
1.028
804
827
964
1.103
1.109
1.074
1.317
1.367
1.605
1.284
1.212

935
1.160
980
828
773
604
503
509
585
661
649
617
704
779
854
757
725

1.804,8
1.768,9
1.948,6
1.889,0
1.861,1
1.828,0
1.843,0
1.787,8
2.029,1
1.850,8
1.802,6
1.844,5
1.676,7
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Ekološka Ekološka
regija podregija

5
1
2
3
4

5
6

1
2
3

6
7
7

1
2
3
4
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Površina

Višina
min

Višina
maks

Višina

T

T-min

T-max

Pad.
let.

Pad.
veg.

Obsev.

245.160
92.151
81.553
29.164
42.292
299.650
70.962
101.292
127.396
229.155
56.739
109.159
29.277
33.980

126
185
126
159
133
108
108
287
168
..1
30
20
320
1

1.181
61
862
1.023
1.181
1.796
1.495
1.796
1.289
1.295
1.293
1.295
1.140
649

387
421
339
441
348
740
774
787
658
386
287
518
544
195

9,1
8,7
9,3
10,0
9,4
7,2
7,2
7,0
8,0
11,4
12,0
10,0

4,5
4,2
4,6
5,1
4,7
2,8
3,4
2,4
3,3
7,2
7,5
5,7

14,2
13,8
14,3
15,5
14,8
12,0
11,4
11,9
12,9
16,4
17,5
14,7

9,3

17,2

712
755
682
688
722
928
1.099
872
814
724
853
757
708
577

1.840
1.812,1

12,9

1.230
1.314
1.167
1.181
1.256
1.862
2.311
1.758
1.517
1.441
1.652
1.534
1.506
1.072

1.868,0
1.843,3
1.918,3
1.884,3
1.686,1
2.175,2
2.100,2
2.154,2
2.346,3

Površina: površina regije [ha]
Višina min: minimalna nadmorska višina regije [m]
Višina maks: maksimalna nadmorska višina regije [m]
Višina: povprečna nadmorska višina regije [m]
T: povprečna letna temperatura zraka za obdobje 1961
– 1990 [°C]
T-min: letno povprečje minimalnih mesečnih temperatur zraka zraka za obdobje 1961 – 1990 [°C]
T-maks: letno povprečje maksimalnih mesečnih temperatur zraka zraka za obdobje 1961 – 1990 [°C]
Pad. let.: povprečna letna količina padavin za obdobje
1961 – 1990 [mm, l/m2]
Pad. veg.: povprečna količina skupnih padavin v vegetacijski dobi (april – september) za obdobje 1961 – 1990
[mm, l/m2]
Obsev.: povprečno trajanje sončnega obsevanja v urah
v enem letu za obdobje 1961 – 1990 [ur/leto]
1. Alpska ekološka regija:
Ekološka Ekološka
regija podregija

Površina

1
1
2
3

311.155
158.637
61.187
91.331

1

Višina
min

Višina
maks

Višina

T

T-min

T-max

Pad.
let.

Pad.
veg.

Obsev.

187
251
258

2.863
2.863
2.558
2.349

1.023
1.078
1.112
878

6,2
5,9
6,1
7,2

2,1
1,7
2,2
2,9

11,2
11,0
10,9
12,1

1.667
2.258
1.749
1.413

935
1.160
980
828

1.804,8
1.768,9

Geološka podlaga: apnenec (28%), dolomit (5%), silikatne klastične sedimentne kamnine (9%), kisle magmatske predornine (1%), tuf (4%).
Prevladujoči in značilni tipi tal: kamnišče, rendzina
(51%), distrična rjava tla (16%).
Območje obsega tri regije:
1.1. Julijske Alpe
Geološka podlaga: apnenec (27%), dolomit (3%), kisle magmatske predornine (1%), tuf (0,11%).
Tip tal: kamnišče, rendzina (64%).
Vegetacija: gozd bukve in trilistne vetrnice (Anemono
trifoliae-Fagetum), predalpski gozd bukve, jelke in gozdnega planinščka (Homogyno sylvestris-Fagetum), subalpinsko grmišče ruševja in navadnega slečnika (RhodothamnoPinetum mugo).
V tem podobmočju imajo pomembno vlogo tudi različni
tipi sekundarnih smrekovih gozdov (npr. Aposerido-Piceetum, Prenantho purpureae-Piceetum).
1.2 Zahodne Karavanke-Kamniške Alpe
Geološka podlaga: apnenec (24%), dolomit (7%), silikatne klastične sedimentne kamnine (17%), tuf (0,04%).
Tip tal: rendzina (44%)

1.948,6

Vegetacija: gozd bukve in trilistne vetrnice (Anemono
trifoliae-Fagetum), predalpski gozd bukve, jelke in gozdnega planinščka (Homogyno sylvestris-Fagetum), predalpski
gozd bukve in platanolistne zlatice (Ranunculo platanifoliiFagetum)
1.3 Vzhodne Karavanke-Savinjske Alpe
Geološka podlaga: apnenec (34%), dolomit (6%), silikatne klastične sedimentne kamnine (9%), laporovec (1%),
kisle in bazične magmatske kamnine (1%), metamorfni skrilavci.
Tip tal: distrična rjava tla (42%), rendzina (30%).
Vegetacija: kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov
(Castaneo-Fagetum), predalpski gozd bukve, jelke in gozdnega planinščka (Homogyno sylvestris-Fagetum), predalpski gozd bukve in platanolistne zlatice (Ranunculo platanifolii-Fagetum), gozd jelke in okroglolistne lakote (Galio
rotundifolii-Abietetum).
V tem podobmočju ima pomembno vlogo tudi gozd
smreke in navadnega negnoja (Laburno alpini-Piceetum)
ter različni tipi sekundarnih smrekovih gozdov (npr. Prenantho purpureae-Piceetum, Rhamno fallici-Piceetum).
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2. Pohorska ekološka regija
Ekološka Ekološka
regija podregija

Površina

Višina
min

Višina
maks

Višina

T

T-min

T-max

Pad.
let.

Pad.
veg.

Obsev.

2

115.244

265

1.543

719

8,1

3,6

13,3

1.247

773

1.889,0

Pad.
veg.

Obsev.

Geološka podlaga: kisle in bazične metamorfne kamnine (48%), kisle magmatske kamnine (23%), silikatne klastične sedimentne kamnine (21%), apnenec (7%).
Tip tal: distrična rjava tla (42%)
Vegetacija: gozd jelke in okroglolistne lakote (Galio
rotundifolii-Abietetum), kisloljubni gozd bukve in bekic (Luzulo-Fagetum), kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov
(Castaneo-Fagetum).
V tem območju ima pomembno vlogo tudi sekundarni
gozd smreke in gozdne bekice Luzulo sylvaticae-Piceetum.
3. Predpanonska ekološka regija
Ekološka Ekološka
regija podregija

3

Površina

Višina
min

Višina
maks

Višina

T

T-min

T-max

Pad.
let.

3 438.993
1 51.891
2 42.188
3 156.692
4 46.255
5 41.228
6 36.570
7 64.169

124
156
147
168
199
178
153
124

1.188
418
258
970
980
980
698
1.188

271
268
180
253
312
326
218
340

9,6
9,7
9,3
9,5
10,1
9,0
9,9
9,6

4,9
5,0
4,5
4,9
5,8
4,1
5,1
4,7

14,7
14,6
14,7
14,5
14,9
15,1
15,1
14,9

1.028
804
827
964
1.103
1.109
1.074
1.317

Geološka podlaga: silikatne in karbontne klastične
sedimentne kamnine (vezane in nevezane) (51%), apnenec
(26%), dolomit (4%), laporovec (11%).
Tip tal: distrična rjava tla (35%), evtrična rjava tla (18%),
rjava pokarbonatna tla (20%), izprana tla (0%), obrečna tla
(3%), psevdoglej (7%), oglejena tla (2%)
Območje obsega sedem regij:
3.1 Goričko
Geološka podlaga: silikatne klastične sedimentne
kamnine (vezane in nevezane) (95%), bazične predornine
(0%).
Tip tal: distrična rjava tla (79%), psevdoglej (5%).
Vegetacija: kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov
(Castaneo-Fagetum), gozd belega gabra in doba (Querco
roboris-Carpinetum).
3.2 Murska ravan
Geološka podlaga: nevezane silikatne klastične sedimentne kamnine (83%).
Tip tal: oglejena tla (26%), obrečna tla (39%), evtrična
in distrična rjava tla (11%).
Vegetacija: gozd belega gabra in doba (Querco roboris-Carpinetum), gozd belega gabra in čremse (Pruno padiCarpinetum), gozd dolgopecljatega bresta in doba (Querco
roboris-Ulmetum minoris).
3.3 Slovenske gorice-Ptujsko polje
Geološka podlaga: laporovec (9%), silikatne klastične sedimentne kamnine (vezane in nevezane) (76%).
Tip tal: evtrična in distrična rjava tla (76%), psevdoglej
(9%), obrečna tla (7%), oglejena tla (2%).
Vegetacija: kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov
(Castaneo-Fagetum), gozd belega gabra in doba (Querco
roboris-Carpinetum).

604 1.861,1
503
509 1.828,0
585 1.843,0
661
649 1.787,8
617 2.029,1
704 1.850,8

3.4 Haloze-Dravinjske gorice
Geološka podlaga: laporovec (43%), nevezane silikatne klastične sedimentne kamnine (6%).
Tip tal: evtrična in distrična rjava tla (84%), psevdoglej
(6%).
Vegetacija: kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov
(Castaneo-Fagetum).
3.5 Obsotelsko gričevje
Geološka podlaga: laporovec (10%), silikatne klastične sedimentne kamnine, apnenec (36%), srednje predornine (2%), tuf (0,08%).
Tip tal: distrična in evtrična rjava tla (80%).
Vegetacija: kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov
(Castaneo-Fagetum).
3.6 Krško-Bizeljsko gričevje
Geološka podlaga: silikatne in karbonatne klastične
sedimentne kamnine (70%), dolomit (17%), apnenec (9%).
Tip tal: distrična in evtrična rjava tla (54%), oglejena tla
(1%), obrečna tla (0%).
Vegetacija: kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov
(Castaneo-Fagetum), gozd belega gabra in doba (Querco
roboris-Carpinetum), predinarski gozd belega gabra in jelke (Abio albae-Carpinetum)
3.7. Bela Krajina
Geološka podlaga: apnenec (75%), dolomit (10%).
Tip tal: (akrična) izprana tla (0%), rjava pokarbonatna
tla (68%)
Vegetacija: predinarski gozd belega gabra in jelke
(Abio albae-Carpinetum).
Pomembni tudi sekundarni gozdovi navadne breze in
orlove praproti (Pteridio-Betuletum).
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4. Predalpska ekološka regija
Ekološka Ekološka
regija podregija

4
1
2
3

4

Površina

Višina
min

Višina
maks

Višina

T

T-min

T-max

Pad.
let.

Pad.
veg.

Obsev.

383.665
193.744
58.811
131.110

190
222
190
199

1.674
1.674
1.430
1.508

520
527
559
475

8,6
8,5
8,2
9,2

4,3
4,1
4,4
4,8

13,5
13,6
12,2
14,3

1.367
1.605
1.284
1.212

779
854
757
725

1.802,6
1.844,5

Geološka podlaga: glinovec in meljevec, skrilavci
(10%), dolomit (11%), karbonatni prod (1%), grušč (0,3%),
til, konglomerat (13%), breča, tilit, peščenjak (27%), lapor
(2%), apnenec (25%), glina in melj (1%).
Tip tal: rendzina (11%), rjava pokarbonatna tla (22%),
ranker (0%), distrična rjava tla (34%), evtrična rjava tla (28%),
obrečna tla (1%), šotna tla (0%)
Območje obsega tri regije:
4.1 Škofjeloško hribovje-Savska ravan
Geološka podlaga: silikatne in karbonatne klastične
sedimentne kamnine (60%), dolomit (13%), apnenec (14%),
kisle predornine (0%), tuf (0%).
Tip tal: distrična rjava tla (47%), rendzina (9%), rjava
pokarbonatna tla (21%), obrečna tla (1%), šotna tla (0%).
Vegetacija: kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov
(Castaneo-Fagetum), kisloljubni gozd belega gabra in belkaste bekice (Luzulo albidae-Carpinetum), predalpski podgorski gozd bukve in navadnega tevja (Hacquetio-Fagetum),
toploljubni
gozdovi
bukve
in
gabrovca
(Ostryo-Fagetum).

1.676,7

4.2 Posavsko hribovje
Geološka podlaga: silikatne klastične sedimentne
kamnine (14%), laporovec (1%), dolomit (16%).
Tip tal: ranker (0%), distrična rjava tla (23%), rendzina
(15%), rjava pokarbonatna tla (40%).
Vegetacija: gozd bukve in rebrenjače (Blechno-Fagetum), predalpski podgorski gozd bukve in navadnega tevja
(Hacquetio-Fagetum), toploljubni gozdovi bukve in gabrovca (Ostryo-Fagetum)
4.3 Savinjsko-Šaleška podregija
Geološka podlaga: silikatne in karbonatne klastične
sedimentne kamnine (37%), laporovec (4%), apnenec
(45%), tuf (2%).
Tip tal: distrična rjava tla (18%), rendzina (10%).
Vegetacija: kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov
(Castaneo-Fagetum), predalpski gozd belega gabra in črnega teloha (Helleboro nigri-Carpinetum), predalpski podgorski gozd bukve in navadnega tevja (Hacquetio-Fagetum),
toploljubni
gozdovi
bukve
in
gabrovca
(Ostryo-Fagetum)

5. Preddinarska ekološka regija
Ekološka Ekološka
regija podregija

5
5

1
2
3
4

Površina

Višina
min

Višina
maks

Višina

T

T-min

T-max

Pad.
let.

Pad.
veg.

Obsev.

245.160
92.151
81.553
29.164
42.292

126
185
126
159
133

1.181
61
862
1.023
1.181

387
421
339
441
348

9,1
8,7
9,3
10,0
9,4

4,5
4,2
4,6
5,1
4,7

14,2
13,8
14,3
15,5
14,8

1.230
1.314
1.167
1.181
1.256

712
755
682
688
722

1.840
1.812,1

Geološka podlaga: apnenec (37%), dolomit (20%),
peščenjak in konglomerat (12%), lapor (2%).
Tip tal: rendzina (4%), rjava pokarbonatna tla (35%),
distrična rjava tla (23%), evtrična rjava tla (31%)
Območje obsega štiri regije:
5.1 Suha Krajina-Južno Posavsko hribovje
Geološka podlaga: apnenec (40%), dolomit (19%),
silikatne klastične sedimentne kamnine (21%).
Tip tal: rjava pokarbonatna tla (37%)
Vegetacija: preddinarski podgorski gozd bukve in navadnega tevja (Hacquetio-Fagetum).
5.2 Mirnsko-Raduljsko hribovje
Geološka podlaga: apnenec (36%), dolomit (23%),
laporovec (8%), silikatne klastične sedimentne kamnine
(29%).
Tip tal: distrična rjava tla (28%), rjava pokarbonatna tla
(35%).
Vegetacija: kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov
(Castaneo-Fagetum), preddinarski podgorski gozd bukve
in navadnega tevja (Hacquetio-Fagetum), predinarski gozd
belega gabra in jelke (Abio albae-Carpinetum).

1.868,0

5.3 Bohor
Geološka podlaga: silikatne klastične sedimentne
kamnine (36%), laporovec (2%), dolomit (35%), tuf (0%).
Tip tal: distrična rjava tla (26%), rendzina (10%), rjava
pokarbonatna tla (20%)
Vegetacija: kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov
(Castaneo-Fagetum), toploljubni gozdovi bukve in gabrovca (Ostryo-Fagetum), subpanonski podgorski gozd bukve
in širokolistne grašice (Vicio oroboidi-Fagetum).
5.4 Gorjanci
Geološka podlaga: apnenec (55%), dolomit (4%), silikatne klastične sedimentne kamnine (10%).
Tip tal: rendzina (1%), rjava pokarbonatna tla (41%),
distrična rjava tla (5%)
Vegetacija: predinarski gozd belega gabra in jelke
(Abio albae-Carpinetum), gozd bukve in zasavske konopnice (Cardamine savensi-Fagetum), dinarski gozd bukve in
platanolistne zlatice (Ranunculo platanifolii-Fagetum), kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov (Castaneo-Fagetum), dinarski gozd bukve, jelke in pomladanske torilnice
(Omphalodo-Fagetum).
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6. Dinarska ekološka regija:
Ekološka Ekološka
regija podregija

6
6

Površina

Višina
min

Višina
maks

Višina

T

T-min

T-max

Pad.
let.

299.650
1 70.962
2 101.292
3 127.396

108
108
287
168

1.796
1.495
1.796
1.289

740
774
787
658

7,2
7,2
7,0
8,0

2,8
3,4
2,4
3,3

12,0
11,4
11,9
12,9

1.862
2.311
1.758
1.517

Geološka podlaga: dolomit (20%), apnenec (56%),
flišne kamnine (peščenjak, meljevec, laporovec) (3%).
Tip tal: rendzina (22%), rjava pokarbonatna tla (54%)
Območje obsega tri regije:
6.1 Trnovski gozd
Geološka podlaga: dolomit (21%), apnenec (54%),
karbonatni fliš (2%).
Tip tal: rendzina (40%), rjava pokarbonatna tla (48%).
Vegetacija: dinarski gozd bukve, jelke in pomladanske torilnice (Omphalodo-Fagetum), toploljubni gozdovi bukve in gabrovca (Ostryo-Fagetum), primorski gozd bukve in
jesenske vilovine (Seslerio autumnalis-Fagetum), zahodnopreddinarski podgorski gozd bukve in navadnega tevja
(Hacquetio-Fagetum).
Pomembno vlogo imajo tudi mraziščni smrekovi gozdovi (npr. Stellario montani-Piceetum, Lonicero caeruleae-Piceetum).

Pad.
veg.

Obsev.

928 1.843,3
1.099 1.918,3
872 1.884,3
814 1.686,1

6.2 Notranjsko-Snežniško pogorje
Geološka podlaga: apnenec (61%), dolomit (15%).
Tip tal: rendzina (26%), rjava pokarbonatna tla (40%).
Vegetacija: dinarski gozd bukve, jelke in pomladanske torilnice (Omphalodo-Fagetum), zahodnopreddinarski
podgorski gozd bukve in navadnega tevja (Hacquetio-Fagetum).
Pomembno vlogo imajo tudi nekateri primarni smrekovi
gozdovi (npr. Hacquetio-Piceetum, Ribeso alpini-Piceetum).
6.3 Kočevsko-Ribniško pogorje
Geološka podlaga: apnenec (53%), dolomit (22%).
Tip tal: rendzina (5%), rjava pokarbonatna tla (71%).
Vegetacija: preddinarski podgorski gozd bukve in navadnega tevja (Hacquetio-Fagetum), dinarski gozd bukve,
jelke in pomladanske torilnice (Omphalodo-Fagetum), preddinarski gozd bukve in velike mrtve koprive (Lamio orvalaeFagetum).

7. Submediteranska ekološka regija
Ekološka Ekološka
regija podregija

7
7

Površina

Višina
min

Višina
maks

Višina

T

T-min

T-max

Pad.
let.

229.155
1 56.739
2 109.159
3 29.277
4 33.980

..1
30
20
320
1

1.295
1.293
1.295
1.140
649

386
287
518
544
195

11,4
12,0
10,0

7,2
7,5
5,7

16,4
17,5
14,7

12,9

9,3

17,2

1.441
1.652
1.534
1.506
1.072

Geološka podlaga: flišne kamnine (peščenjak, meljevec, laporovec) (42%), apnenec (56%).
Tip tal: rendzina (31%), rjava pokarbonatna tla (23%),
jerovica, evtrična rjava tla (28%), distrična rjava tla (9%).
Območje obsega štiri regije:
7.1 Goriška Brda-Vipavska dolina
Geološka podlaga: apnenec (42%), karbonatni fliš
(48%).
Tip tal: evtrična rjava tla (35%)
Vegetacija: gozd belega gabra in pirenejskega ptičjega mleka (Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum), submediteranski-predalpski podgorski gozd bukve in pirenejskega ptičjega mleka (Ornithogalo pyrenaici-Fagetum), gozd gradna
in jesenske vilovine (Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae), gozd puhastega hrasta in jesenske vilovine (Seslerio autumnalis-Quercetum pubescentis).
7.2 Kras-Vremsko gričevje
Geološka podlaga: apnenec (87%), silikatni fliš (12%).
Tip tal: rendzina (41%), rjava pokarbonatna tla (37%),
jerovica.
Vegetacija: nizki gozd ali grmišče puhastega hrasta in
gabrovca (Ostryo-Quercetum pubescentis), primorski gozd
bukve in jesenske vilovine (Seslerio autumnalis-Fagetum),
zahodnopreddinarski podgorski gozd bukve in navadnega
tevja (Hacquetio-Fagetum).
7.3 Brkini
Geološka podlaga: silikatni fliš (74%).
Tip tal: distrična rjava tla (12%)

Pad.
veg.

Obsev.

724 2.175,2
853 2.100,2
757 2.154,2
708
577 2.346,3

Vegetacija: kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrastov
(Castaneo-Fagetum).
7.4 Šavrinsko gričevje
Geološka podlaga: karbonatni fliš (78%).
Tip tal: evtrična rjava tla (22%)
Vegetacija: gozd puhastega hrasta in jesenske vilovine (Seslerio autumnalis-Quercetum pubescentis), gozd
gradna in jesenske vilovine (Seslerio autumnalisQuercetum petraeae), gozd puhastega hrasta in stožke
(Molinio-Quercetum pubescentis).

3514.

Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih
lesnih proizvodov

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99, 31/00 – popr. in 54/00 – Zkme) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih
proizvodov*
* Ta pravilnik v celoti povzema vsebino direktive EGS o
klasifikaciji neobdelanega lesa (68/89/EGS).

Uradni list Republike Slovenije
1. SPLOŠNE DOLOČBE

Št.

72 / 25. 7. 2003 / Stran 11055

1. člen
Ta pravilnik določa način merjenja in razvrščanja po
izmerah in kakovosti za gozdne lesne proizvode.

Če je oblovina močno konična, premer na tanjšem
koncu na pogled močno odstopa od premera na debelejšem koncu, se premer določi z aritmetično sredino izmerjene debeline na njenem tanjšem in debelejšem koncu.
Pri oblovini debeline do 19 cm brez skorje, se premer
lahko določi z njegovo enkratno izmero na sredini.

2. člen
Gozdni lesni proizvodi so izdelani s prežagovanjem in
cepljenjem posekanih debel gozdnega drevja brez vrha in
vej ali iz debelejših vej. Lahko so izdelani kot:
– okrogli tehnični les (hlodi, gradbeni les, droben tehnični les, les za kemično izkoriščanje);
– prostorninski les (les za kemično izkoriščanje, drva).

8. člen
Količina oblovine se meri z volumnom in izraža v m3.
Določena je z njeno dolžino in premerom. Izračunava se na
najmanj dve decimalni mesti natančno. Pri določanju količine se lahko uporabljajo tablice.

3. člen
Za poimenovanje okroglega lesa, za izraze za njegovo
izmero in njegove značilnosti se uporabljajo naslednji terminološki standardi:
– SIST EN 844 – 1 Okrogli in žagani les – Terminologija – 1. del: Splošni izrazi za okrogli in žagani les;
– SIST EN 844 – 2 Okrogli in žagani les – Terminologija – 2. del: Splošni izrazi za okrogli les;
– SIST EN 844 – 5 Okrogli in žagani les – Terminologija – 5. del: Izrazi, povezani z merami okroglega lesa;
– SIST EN 844 – 8 Okrogli in žagani les – Terminologija – 8. del: Izrazi, povezani z značilnostmi okroglega lesa.

9. člen
Količina prostorninskega lesa se izraža v prostorninskih m3. Prostorninski les se zlaga v zložaj v obliki prizme s
čim manjšimi praznimi prostori med okroglicami ali cepanicami, ki ima na celi dolžini enako višino in širino.
Pri izmeri višine prizme se upošteva nadmera najmanj
3%.
Z zmnožkom višine, širine in dolžine se določi prostornina zložaja.
Količina prostorninskega lesa se lahko izraža v m3, ki
se določi tako, da se prostornina zložaja-prizme pomnoži s
faktorjem 0,70, ali v kg in se določi s tehtanjem.
3. RAZVRŠČANJE GOZDNIH LESNIH PROIZVODOV

2. MERJENJE GOZDNIH LESNIH PROIZVODOV
4. člen
Količino gozdnih lesnih proizvodov se meri z volumnom, s številom kosov ali z maso v merskih enotah v skladu
s predpisom, ki ureja merske enote.
5. člen
Mere gozdnih lesnih proizvodov kot so debelina in
dolžina kosov okroglega lesa in velikost skladovnic prostorninskega lesa se meri z ročnimi ali z elektronskimi merilnimi
napravami, ki morajo biti overjene v skladu s predpisi, ki
urejajo overitev teh naprav.
6. člen
Dolžina gozdnega lesnega proizvoda je določena z
razdaljo med njegovima čelnima ploskvama. Če je čelna
ploskev odrezana poševno, se dolžina meri od sredine poševne ploskve.
Dolžina okroglega lesa (v nadaljnjem besedilu: oblovina) s premerom nad 20 cm se meri na decimetre, oblovina
debeline do 19 cm pa se meri na meter natančno. V obeh
primerih se izmerjena dolžina zaokrožuje navzdol.
7. člen
Debelina oblovine se izraža z njenim premerom. Pri
izmeri debeline se izmere zaokrožujejo navzdol na centimeter natančno. Premer se meri z gozdarsko premerko.
Premer oblovine nad 20 cm se meri brez lubja na
sredini dolžine gozdnega lesnega proizvoda z dvakratno
navzkrižno izmero (največji in najmanjši). Aritmetična sredina obeh izmer določa premer oblovine.
Ne glede na prejšnji odstavek se premer lahko meri z
lubjem, pri njegovi določitvi pa se mora debelina lubja dosledno odbijati. Odbijanje lubja mora biti evidentirano.
Če so na mestu izmere premera oblovine večje odebelitve ali druge nepravilnosti, se premer meri dvakrat v isti
razdalji levo in desno od odebelitve. Aritmetična sredina
obeh tako izmerjenih premerov, je premer oblovine.

10. člen
Gozdni lesni proizvodi se lahko razvrščajo po:
1. drevesnih vrstah in splošnem poimenovanju;
2. izmerah;
3. kakovosti.
11. člen
Za razvrščanje gozdnih lesnih proizvodov po izmerah
se uporabljata naslednja standarda:
– SIST EN 1315 – 1 Razvrščanje po izmerah – 1. del:
Okrogli les listavcev;
– SIST EN 1315 – 2 Razvrščanje po izmerah – 2. del:
Okrogli les iglavcev.
12. člen
Pri razvrščanju gozdnih lesnih proizvodov po kakovosti
se upošteva kvarni vpliv napak lesa, ki se jih opredeli oziroma meri na zunanjosti gozdnih lesnih proizvodov.
Na kakovost gozdnih lesnih proizvodov vplivajo zlasti
naslednje napake lesa:
– glede oblike: koničnost, krivost, ovalnost, žlebatost;
– glede strukture: grčavost, zavitost, reakcijski les,
nepravilna zgradba, napake srca (ekscentričnost srca, dvojno srce, razpoke, kolesivost, neprava črnjava); in
– nastale zaradi zunanjih vplivov: razpoke, gniloba,
rjavost (v srcu in na obodu), piravost, rovi žuželk, mehanične poškodbe, tujki v lesu.
Kvarni vpliv napak lesa se lahko ocenjuje ali meri v
skladu z naslednjima standardoma:
– SIST – EN 1310 Okrogli in žagani les – Metoda
merjenja značilnosti lesa;
– SIST – EN 1311 Okrogli in žagani les – Metoda
merjenja biološke razgradnje lesa.
13. člen
Za razvrščanje po kakovosti se lahko uporabljajo naslednji standardi:
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– SIST EN 1316-1 Okrogli les listavcev – Razvrščanje
po kakovosti – 1. del: Hrast in bukev;
– SIST EN 1316-2 Okrogli les listavcev – Razvrščanje
po kakovosti – 2. del: Topol;
– SIST EN 1316-3 Okrogli les listavcev – Razvrščanje
po kakovosti – 3. del: Jesen, javor in platana;
– SIST ENV 1927-1 Razvrščanje okroglega lesa iglavcev po kakovosti – 1.del: Smreke in jelke;
– SIST ENV 1927-2 Razvrščanje okroglega lesa iglavcev po kakovosti – 2.del: Bori;
– SIST ENV 1927-3 Razvrščanje okroglega lesa iglavcev po kakovosti – 3.del: Macesni in duglazije.
14. člen
Z oznakami kakovostnih razredov A/EN, B/EN in C/EN
se lahko v prometu označi in obeleži gozdne lesne proizvode samo, če so bili v razrede po kakovosti uvrščeni na
podlagi določil standardov iz prejšnjega člena in izpolnjujejo
naslednje zahteve:
– razred A/EN: vanj je uvrščen zdrav les nadpovprečne kakovosti, brez napak ali z neznatnimi napakami, ki ne
omejujejo njegove uporabnosti;
– razred B/EN: vanj je uvrščen les standardne kakovosti, vključno z lesom dreves, ki so se posušila na panju in
imajo eno ali več naslednjih napak: majhna krivost in zavitost vlaken, majhna koničnost, brez velikih grč, nekaj malih
ali srednje velikih zdravih grč, nekaj gnilih grč majhnega
obsega, rahlo ekscentrično srce, nekaj nepravilnosti oblike
ali druge posamične napake, ki predstavljajo odstopanje od
splošno dobre kakovosti;
– razred C/EN: vanj se uvršča ves les, ki zaradi svojih
napak ne more biti uvrščen niti v razred A/EN, niti v razred
B/EN, vendar je kljub temu take kakovosti, da se lahko
uporablja v industriji.
Gozdni lesni proizvodi iz kakovostnih razredov A/EN in
C/EN morajo biti neizbrisno označeni s klasifikacijsko oznako. Pri kakovostnem razredu B/EN se označevanje lahko
opusti.
4. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-84/00
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2002-2311-0270
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3515.

Pravilnik o spremembi pravilnika o vodenju
registra dobaviteljev semenskega materiala
kmetijskih rastlin

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena, drugega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in petega odstavka 9. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih
rastlin (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o vodenju registra
dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih
rastlin
1. člen
V pravilniku o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlih (Uradni list RS, št. 29/03) se
peti odstavek 7. člena črta.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 321-08-25/2003/2
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2003-2311-0208
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3516.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Smuka–Stari Log
(2003–2012)

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) je minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Smuka-Stari
Log (2003–2012)
1
Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Smuka-Stari Log z obdobjem veljavnosti od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012, ki ga je
izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2
Gradivo iz prejšnje točke se javno razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Pugled, Rožna ulica 39, Kočevje. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Pugled.
4
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve
organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 322-01-06-8/2001/2
Ljubljana, dne 4. julija 2003.
EVA 2003-2311-0214
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3517.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka
gozdnogospodarske enote Brkini II (2003–
2012)

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl.US, 56/99 –
ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) je minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Brkini II
(2003–2012)
1
Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brkini II z obdobjem veljavnosti od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012, ki ga je izdelal Zavod
za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana.
2
Gradivo iz prejšnje točke se javno razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ilirska Bistrica, Vilharjeva ulica 4, Ilirska Bistrica. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem
listu Republike Slovenije.
3
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe
lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ilirska Bistrica.

Št.

3518.

Št. 322-01-14-2/2001/2
Ljubljana, dne 4. julija 2003.
EVA 2003-2311-0212

Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Trebnje II (2003–
2012)

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) je minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Trebnje II
(2003–2012)
1
Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trebnje II z obdobjem veljavnosti od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012, ki ga je izdelal
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2
Gradivo iz prejšnje točke se javno razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Trebnje, Baragov trg 2, Trebnje. Javna razgrnitev se začne osmi
dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Trebnje.
4
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve
organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-07-5/2002/2
Ljubljana, dne 4. julija 2003.
EVA 2003-2311-0213

4
V času javne razgrnitve bo v prostorih Krajevne skupnosti Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 18, Ilirska Bistrica,
organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih ter na kraju javne razgrnitve objavljen naknadno.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3519.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Žirovnica (1999–
2008)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Žirovnica
(1999–2008)
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1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Žirovnica, št. 02-07/99 z
dne 12. aprila 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Bled.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Žirovnica, ki meri 7.086,65
ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Bled, v
občinah Jesenice in Žirovnica, oziroma v katastrskih občinah Blejska Dobrava, Koroška Bela, Potoki, Žirovnica, Zabreznica in Doslovče.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Žirovnica je z dnem 1. 1.
1999 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 4.329,35 ha, od katere je:
– 2.643,23 ha večnamenskih gozdov ter 1.686,12 varovalnih gozdov;
– 2.468,72 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb
ter 1.860,63 ha državnih gozdov;
B) lesna zaloga: 233,2 m3/ha, od tega 143,8 m3/ha
iglavcev in 89,4 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 4,88 m3/ha, od tega 2,77
m3/ha iglavcev in 2,11 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Žirovnica (1999–2008) so določene funkcije gozdov
in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz prejšnjega člena so v
gozdnogospodarski enoti Žirovnica za obdobje od 1. 1.
1999 do 31. 12. 2008 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 101.591 m3, od tega
64.078 m3 iglavcev in 37.513 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 334,4 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 53,0 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, na
površini 68,1 ha,
– gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest v dolžini
12,2 km,
– gradnja in rekonstrukcija gozdnih vlak v dolžini
21,8 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Žirovnica so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe
tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Žirovnica v obdobju 2003–2008 se morajo upoštevati cilji,
usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žirovnica (1999–2008).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žirovnica je na vpogled na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljanska
cesta 19, Bled, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije,
Krajevne enote Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 68, Jesenice in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija
v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Žirovnica.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-02-4/00/6
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2000-2311-0252
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3520.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Radovljica–levi breg
Save (1999–2008)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg
Save (1999–2008)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg Save,
št. 02-08/99 z dne 12. aprila 2001, ki ga je izdelal Zavod
za gozdove Slovenije, Območna enota Bled.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Radovljica – levi breg Save, ki meri 6.862,60 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Bled, v Občini Radovljica, oziroma v katastrskih občinah Begunje, Srednja vas, Otok, Nova vas, Hraše,
Radovljica, Predtrg, Mošnje, Brezje, Ljubno in Peračica.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Radovljica – levi breg Save
je z dnem 1. 1. 1999 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 3.582,67 ha, od katere je:
– 2.980,05 ha večnamenskih gozdov, 58,82 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski
ukrepi dovoljeni, vendar je gospodarjenje prilagojeno socialnim in ekološkim funkcijam ter 543,80 varovalnih gozdov;
– 2.954,07 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb ter
628,60 ha državnih gozdov;
B) lesna zaloga: 266,2 m3/ha, od tega 160,4 m3/ha
iglavcev in 105,8 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 6,23 m3/ha, od tega 3,63
m3/ha iglavcev in 2,60 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Radovljica – levi breg Save (1999–2008) so določene funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo
doseganje.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz prejšnjega člena so v
gozdnogospodarski enoti Radovljica – levi breg Save za
obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008 določeni naslednji
ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 98.378 m3, od tega
57.028 m3 iglavcev in 41.350 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 799,59 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 82,82 ha,
– varstvena dela, potrebna za preprečitev ali omejitev
motenj pri delovanju gozda, in sicer zaščita pred divjadjo s
količenjem ali tulci in premazovanjem na površini 146,66
ha, zaščita pred boleznimi in škodljivci v obsegu 75 delovnih dni, zaščita pred erozijo v obsegu 24 delovnih dni ter
zaščita pred požari s postavitvijo 14 kosov protipožarnih
tabel,
– nega habitatov prostoživečih živali, in sicer z vzdrževanjem travnih površin in grmišč na površini 77 ha, s sadnjo
450 sadik plodonosnega drevja, z ohranjanjem in nego
biotopov, pomembnih za ohranjanje in razvoj ogroženih vrst,
v obsegu 12 delovnih dni, z vzdrževanjem 20 vodnih virov in
kalov ter s postavitvijo 15 kosov valilnic,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 6,7 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 23,3 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Radovljica – levi breg Save so določeni ukrepi in
načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Radovljica – levi breg Save v obdobju 2003 – 2008 se morajo
upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica
– levi breg Save (1999–2008).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg Save je na vpogled
na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Radovljica, Šercerjeva
37, Radovljica in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica
– levi breg Save.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-02-3/00/6
Ljubljana, dne 9. julija 2003.
EVA 2000-2311-0253
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Radovljica – desni
breg Save (2000–2009)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Radovljica – desni
breg Save (2000–2009)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Radovljica – desni breg Save, št. 02-09/00 z dne 1. februarja 2002, ki ga je izdelal
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Radovljica – desni breg
Save, ki meri 7.945,69 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Bled, v občinah Radovljica, Bled in Bohinj,
oziroma v katastrskih občinah Zaloše, Dobrava pri Kropi,
Kamna Gorica, Lancovo, Kropa, Češnjica pri Kropi, Ribno
in Selo pri Bledu.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Radovljica – desni breg je
z dnem 1. 1. 2000 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 5.806,85 ha, od katere je:
– 5.353,13 ha večnamenskih gozdov ter 453,72 varovalnih gozdov;
– 5.223,76 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb ter
222,52 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb, 325,06
ha državnih gozdov ter 35,51 ha občinskih gozdov;
B) lesna zaloga: 268,0 m3/ha, od tega 164,8 m3/ha
iglavcev in 103,2 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 5,81 m3/ha, od tega 3,46
m3/ha iglavcev in 2,35 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Radovljica – desni breg (2000–2009) so določene
funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja
z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo
doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz prejšnjega člena so v
gozdnogospodarski enoti Radovljica – desni breg za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2009 določeni naslednji
ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 198.270 m3, od tega
127.479 m3 iglavcev in 70.791 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 788,32 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 102,37 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, na
površini 196,70 ha,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 7,4 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 9,0 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Radovljica – desni breg Save so določeni ukrepi in
načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
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6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Radovljica – desni breg Save v obdobju 2003–2009 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica
– desni breg Save (2000–2009).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica – desni breg Save je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne
enote Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled, na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Krajevne enote Radovljica, Šercerjeva 37, Radovljica in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica
– desni breg.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-02-2/00/7
Ljubljana, dne 9. julija 2003.
EVA 2000-2311-0251
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3522.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Bled (2001–2010)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Bled (2001–2010)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Bled, št. 02-10/01 z dne
31. januarja 2003, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Bled, ki meri 7.429,57 ha,
se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Bled, v občinah Bled in Kranjska Gora, oziroma v katastrskih občinah
Zasip, Podhom, Spodnje Gorje, Višelnica I, Zgornje Gorje,
Poljšica, Rečica, Bled, Višelnica II, Želeče in Bohinjska
Bela.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Bled je z dnem 1. 1. 2001
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 4.651,84 ha, od katere je:
– 1.473,12 ha večnamenskih gozdov, 2.767,86 ha
gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospo-

Uradni list Republike Slovenije
darski ukrepi dovoljeni, vendar je gospodarjenje prilagojeno
socialnim in ekološkim funkcijam ter 410,86 ha varovalnih
gozdov;
– 4.003,94 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb
ter 391,56 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb, 159,96
ha državnih gozdov ter 96,38 ha občinskih gozdov;
B) lesna zaloga: 292,5 m3/ha, od tega 199,1 m3/ha
iglavcev in 93,4 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 6,56 m3/ha, od tega 4,44
m3/ha iglavcev in 2,12 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Bled (2001–2010) so določene funkcije gozdov in
njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz prejšnjega člena so v
gozdnogospodarski enoti Bled za obdobje od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2010 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 170.940 m3, od tega
124.141 m3 iglavcev in 46.799 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 682,2 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 110,1 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, na
površini 226,7 ha,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 11,5 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 29,3 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Bled so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi
na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Bled
v obdobju 2003–2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve
in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bled (2001–2010).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bled je na vpogled na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljanska cesta
19, Bled, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne
enote Pokljuka, Triglavska cesta 47, Bled in na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58,
Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bled.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-02-2/2001/10
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2002-2311-0161
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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3523.

Pravilnik o kakovosti kakavovih in čokoladnih
izdelkov

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov*
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za minimalno kakovost in
označevanje kakavovih in čokoladnih izdelkov (v nadaljevanju: izdelki), ki so namenjeni za prehrano ljudi.
2. člen
Izdelki iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika,
morajo biti označeni v skladu s predpisom, ki ureja splošno
označevanje predpakiranih živil, in v skladu s tem pravilnikom.
3. člen
Izdelki morajo glede označevanja izpolnjevati naslednje pogoje:
1. imena izdelkov iz priloge 1 tega pravilnika se lahko
uporabljajo samo za izdelke, ki izpolnjujejo pogoje za minimalno kakovost iz priloge 1 tega pravilnika in se morajo v
prometu označiti s tem imenom, razen kadar se uporabijo
za dodatno označevanje drugih vrst izdelkov, ki jih ni mogoče zamenjati z izdelki iz priloge 1 tega pravilnika;
2. če so izdelki iz 3., 4., 5., 6., 7. in 10. točke priloge
1 tega pravilnika v prometu v izborih, se lahko imena izdelkov nadomestijo z označbami »čokoladni izbor«, »izbor polnjenih čokolad« ali podobnimi označbami. V tem primeru je
lahko na izdelku naveden samo en seznam sestavin za vse
izdelke v izboru. Za izbor po tem pravilniku se šteje skupina
izdelkov z enakimi lastnostmi;
3. izdelki iz 2.(c), 2.(d) ter 3., 4., 5., 8. in 9. točke
priloge 1 tega pravilnika morajo vsebovati označbo vsebnosti skupne suhe snovi kakavovih delov z besedami »kakavovi deli: najmanj…%«;
4. izdelki iz 2.(b) in izdelki, ki vsebujejo manj masten
kakavov prah iz 2.(d) točke priloge 1 tega pravilnika, morajo
vsebovati označbo vsebnosti kakavovega masla;
5. imena izdelkov »čokolada«, »mlečna čokolada«, »čokoladni obliv« iz priloge 1 tega pravilnika se lahko dopolnijo
s podatki ali opisi, ki se nanašajo na kakovost izdelkov, in
sicer:
a) v primeru čokolade z najmanj 43% skupne suhe
snovi kakavovih delov in najmanj 26% kakavovega masla;
b) v primeru mlečne čokolade z najmanj 30% skupne
suhe snovi kakavovih delov in najmanj 18% suhe snovi mleka, dobljene z delno ali popolno dehidracijo polnega mleka,
polposnetega ali posnetega mleka, smetane ali iz delno ali
popolno dehidrirane smetane, masla ali mlečne maščobe,
in vsebuje najmanj 4,5% mlečne maščobe;
c) v primeru čokoladnega obliva z najmanj 16% suhe
nemastne snovi kakavovih delov.
4. člen
Nazivna oziroma neto količina izdelkov, način označevanja in dovoljeni negativni odstopek za predpakirane izdel-

* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo (ES) št. 36/2000
o kakavovih in čokoladnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi.
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ke morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane
izdelke.
5. člen
(1) Poleg kakavovega masla se lahko izdelkom iz 3.,
4., 5., 6., 8. in 9. točke priloge 1 tega pravilnika dodajo
tudi druge rastlinske maščobe iz priloge 2, ki je sestavni del
tega pravilnika.
(2) Vsebnost rastlinskih maščob, razen kakavovega masla, po odbitku skupne mase katerekoli druge sestavine,
primerne za uživanje, uporabljene v skladu s 6. členom tega
pravilnika, ne sme biti večja od 5% skupne mase končnega
izdelka. Minimalna vsebnost kakavovega masla ali skupna
suha snov kakavovih delov se pri tem ne smeta zmanjšati.
(3) Izdelki iz prejšnjega odstavka, ki vsebujejo rastlinske maščobe, ki niso kakavovo maslo, so lahko v prometu
le, če so označeni v skladu z 2. členom tega pravilnika in
imajo navedeno dodatno dobro vidno in jasno čitljivo označbo »vsebuje rastlinske maščobe poleg kakavovega masla«.
Ta označba mora biti navedena v istem vidnem polju kot
seznam sestavin, jasno ločena od tega seznama in napisana z najmanj enako velikimi in krepkimi črkami kot je ime
izdelka v bližini. Ime izdelka pa se lahko navede tudi kjerkoli
drugje na izdelku.
6. člen
(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena in četrtega
odstavka tega člena se lahko izdelkom iz 3., 4., 5., 6., 8. in
9. točke priloge 1 tega pravilnika dodajo tudi druge sestavine, primerne za uživanje, razen:
– živalskih maščob in njihovih pripravkov, ki ne izvirajo
izključno iz mleka;
– moke, zrnatega škroba ali škroba v prahu.
(2) Izdelkom iz 8. in 9. točke priloge 1 tega pravilnika
je dovoljeno dodajanje sestavin iz druge alinee prejšnjega
odstavka v skladu s pogoji minimalne kakovosti iz priloge 1
tega pravilnika.
(3) Količina dodanih sestavin iz prejšnjega odstavka ne
sme presegati 40% skupne mase končnega izdelka.
(4) Izdelkom iz 2., 3., 4., 5., 6., 8. in 9. točke priloge
1 tega pravilnika, se lahko dodajajo samo tiste arome, ki ne
posnemajo okusa čokolade ali mlečne maščobe.
7. člen
(1) Minimalno vsebnost sestavin v izdelkih iz 3., 4., 5.,
6., 8. in 9. točke priloge 1 tega pravilnika se izračuna po
odbitku mase sestavin iz prejšnjega člena.
(2) Minimalno vsebnost sestavin v izdelkih iz 7. in 10.
točke priloge 1 tega pravilnika se izračuna po odbitku mase
sestavin iz prejšnjega člena in mase polnila. Vsebnost čokolade v teh izdelkih se izračuna glede na skupno maso izdelka, vključno s polnilom.
8. člen
Izdelki lahko vsebujejo tudi druge sladkorje, ki niso
zajeti v predpisu, ki ureja kakovost sladkorjev.
9. člen
(1) Izdelki morajo biti proizvedeni in označeni v skladu
z določbami tega pravilnika do 30. junija 2006.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so izdelki, proizvedeni in označeni pred 30. junijem 2006, lahko v
prometu do porabe zalog.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o kakovosti kakavovih izdelkov, čokoladi podobnih izdelkov, kremnih izdelkov in bonbonskih izdelkov (Uradni list SFRJ, št. 23/88, 37/88, 63/88, 36/89 in 21/90).
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11. člen
Ta pravilnik začne veljati 3. avgusta 2003.
Št. 324-01-63/2002
Ljubljana, dne 8. julija 2003.
EVA 1998-2311-0020
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
PRILOGA 1
IMENA, OPIS IN ZNAČILNOSTI IZDELKOV
1. Kakavovo maslo
je maščoba, pridobljena iz kakavovih zrn ali delov kakavovih zrn, z naslednjimi lastnostmi:
– vsebnost prostih maščobnih kislin
(izražene kot oleinska kislina) je največ 1,75%
– neumiljivih snovi
(določenih s pomočjo petroletra) je največ 0,5%, razen
v primeru stisnjenega kakavovega masla, kjer jih ne sme biti
več kot 0,35%
2. (a) Kakavov prah, kakav
je izdelek, proizveden iz kakavovih zrn, ki so bila očiščena, izluščena in pražena in vsebuje najmanj 20% kakavovega masla, računano na suho snov, ter največ 9% vode.
(b) Manjmasten kakav, manjmasten kakavov prah
je izdelek, ki vsebuje manj kot 20% kakavovega masla,
računano na suho snov.
(c) Čokoladni prah
je izdelek, ki je sestavljen iz mešanice kakavovega
prahu in sladkorjev ter vsebuje najmanj 32% kakavovega
prahu.
(d) Čokoladni napitek, oslajen kakav, oslajen kakavov prah
je izdelek, ki je sestavljen iz mešanice kakavovega
prahu in sladkorjev ter vsebuje najmanj 25% kakavovega
prahu. V primeru, da izdelek vsebuje manjmasten kakavov
prah opredeljen v točki 2.(b) iz te priloge, mora ime izdelka
dodatno vsebovati izraz »manjmasten«.
3. Čokolada
(a) je izdelek, ki je sestavljen iz kakavovih izdelkov in
sladkorjev, ki vsebuje najmanj 35% skupne suhe snovi kakavovih delov, vključno z najmanj 18% kakavovega masla in
najmanj 14% suhe nemastne snovi kakavovih delov, razen
izdelkov iz točke 3.(b) te priloge, katerih pogoji minimalne
kakovosti se glede sestave razlikujejo od pogojev minimalne
kakovosti izdelka iz točke 3.(a) te priloge;
(b) če je ime čokolada ali izpeljanka besede čokolada
dopolnjena z naslednjimi izrazi:
– »drobtinice«: je izdelek v obliki podolgovatih drobcev
ali ostružkov, ki mora vsebovati najmanj 32% skupne suhe
snovi kakavovih delov, vključno z najmanj 12% kakavovega
masla in najmanj 14% suhe nemastne snovi kakavovih delov;
– »obliv«: je izdelek, ki mora vsebovati najmanj 35%
skupne suhe snovi kakavovih delov, vključno z najmanj 31%
kakavovega masla in najmanj 2,5% suhe nemastne snovi
kakavovih delov;

– »lešnikova čokolada« (»Gianduja« ali ena od izpeljank besede Gianduja): je čokoladni izdelek z lešniki, proizveden iz čokolade z najmanjšo skupno suho snovjo kakavovih delov 32%, vključno z najmanj 8% suhe nemastne
snovi kakavovih delov in iz fino mletih lešnikov v takšni
količini, da 100 g izdelka vsebuje najmanj 20 g in največ
40 g lešnikov. Temu se lahko dodajo:
a) mleko oziroma suha snov mleka, dobljena z evaporacijo v takšnem deležu, da končni izdelek ne vsebuje več
kot 5% suhe snovi mleka;
b) mandeljni, lešniki in druge vrste lupinastega sadja,
celi ali zdrobljeni, v takšni količini, da skupaj z mletimi lešniki ne presegajo 60% skupne mase izdelka.
4. Mlečna čokolada
(a) je izdelek, sestavljen iz kakavovih izdelkov, sladkorjev in mleka ali mlečnih izdelkov, ki vsebuje:
– najmanj 25% skupne suhe snovi kakavovih delov;
– najmanj 14% suhe snovi mleka, pridobljene z delno
ali popolno dehidracijo polnega, polposnetega ali posnetega mleka, smetane ali iz delno ali popolnoma dehidrirane
smetane, masla ali mlečne maščobe;
– najmanj 2,5% suhe nemastne snovi kakavovih delov;
– najmanj 3,5% mlečne maščobe, in
– najmanj 25% skupne maščobe (kakavovo maslo in
mlečna maščoba), razen izdelkov iz točke 4.(b) te priloge,
katerih pogoji minimalne kakovosti se glede sestave razlikujejo od pogojev minimalne kakovosti izdelka iz točke 4.(a) te
priloge;
(b) če je ime mlečna čokolada, ali izpeljanka besede
mlečna čokolada dopolnjena z naslednjimi izrazi:
– »drobtinice«: je izdelek v obliki podolgovatih drobcev
ali ostružkov, ki mora vsebovati najmanj 20% skupne suhe
snovi kakavovih delov, najmanj 12% suhe snovi mleka, pridobljene z delno ali popolno dehidracijo polnega, polposnetega ali posnetega mleka, smetane ali iz delno ali popolnoma dehidrirane smetane, masla ali mlečne maščobe in
najmanj 12% skupne maščobe (kakavovo maslo in mlečna
maščoba);
– »obliv«: je izdelek, ki mora vsebovati najmanj 31%
skupne maščobe (kakavovo maslo in mlečna maščoba);
– »lešnikova čokolada« (»Gianduja« ali ena od izpeljank besede Gianduja): je čokoladni izdelek z lešniki, proizveden iz mlečne čokolade z najmanj 10% suhe snovi mleka, pridobljene z delno ali popolno dehidracijo polnega,
polposnetega ali posnetega mleka, smetane ali iz delno ali
popolnoma dehidrirane smetane, masla ali mlečne maščobe, in iz fino mletih lešnikov v takšni količini, da 100 g
izdelka vsebuje najmanj 15 g in največ 40 g lešnikov. Temu
se lahko dodajo mandeljni, lešniki in druge vrste oreškov,
celi ali zdrobljeni, v takšni količini, da skupaj z mletimi lešniki ne presegajo 60% skupne mase izdelka;
(c) če se v imenu mlečna čokolada beseda »mleko«
nadomesti z besedo:
– »smetana«: mora izdelek vsebovati najmanj 5,5%
mlečne maščobe;
– »posneto mleko«: izdelek lahko vsebuje največ 1%
mlečne maščobe.
5. Družinska mlečna čokolada
je izdelek, sestavljen iz kakavovih izdelkov, sladkorjev
in mleka ali mlečnih izdelkov in vsebuje:
– najmanj 20% skupne suhe snovi kakavovih delov;
– najmanj 20% suhe snovi mleka, pridobljene z delno
ali popolno dehidracijo polnega, polposnetega ali posnetega mleka, smetane ali iz delno ali popolnoma dehidrirane
smetane, masla ali mlečne maščobe;
– najmanj 2,5% suhe nemastne snovi kakavovih delov;
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– najmanj 5% mlečne maščobe, in
– najmanj 25% skupne maščobe (kakavovo maslo in
mlečna maščoba).
6. Bela čokolada
je izdelek, sestavljen iz kakavovega masla, mleka ali
mlečnih izdelkov in sladkorjev, in vsebuje najmanj 20% kakavovega masla, najmanj 14% suhe snovi mleka, pridobljene z delno ali popolno dehidracijo polnega, polposnetega
ali posnetega mleka, smetane ali iz delno ali popolnoma
dehidrirane smetane, masla ali mlečne maščobe in najmanj
3,5% mlečne maščobe.
7. Polnjena čokolada, čokolada s …. polnilom, čokolada z jedrom iz…
je polnjen izdelek, katerega zunanji del je iz enega od
izdelkov iz 3., 4., 5. in 6. točke te priloge. Imena se ne
uporabljajo za izdelke, katerih notranjost je iz pekarskih
izdelkov, finega peciva, piškotov ali sladoleda.
Zunanji del izdelkov z enim od teh imen mora predstavljati najmanj 25% skupne mase izdelka.
8. Čokolada »a la taza«
je izdelek, sestavljen iz kakavovih izdelkov, sladkorjev
in moke ali škroba iz pšenice, riža ali koruze, ki vsebuje
najmanj 35% skupne suhe snovi kakavovih delov, vključno z
najmanj 18% kakavovega masla in najmanj 14% suhe nemastne snovi kakavovih delov ter največ 8% moke ali škroba.
9. Družinska čokolada »a la taza«
je izdelek, sestavljen iz kakavovih izdelkov, sladkorjev
in moke ali škroba iz pšenice, riža ali koruze, ki vsebuje
najmanj 30% skupne suhe snovi kakavovih delov, vključno z
najmanj 18% kakavovega masla in najmanj 12% suhe nemastne snovi kakavovih delov ter največ 18% moke ali škroba.
10. Čokoladni bonbon ali praliné
je izdelek v velikosti enega samega zalogaja in je sestavljen iz:
– polnjene čokolade, ali
– posamezne čokolade, kombinacije ali mešanice posameznih vrst čokolade iz 3., 4., 5. ali 6. točke te priloge in
drugih snovi, primernih za uživanje, pod pogojem, da čokoladni del predstavlja najmanj 25% skupne mase izdelka.

PRILOGA 2
RASTLINSKE MAŠČOBE
Rastlinske maščobe so posamično ali v zmeseh enakovredne kakavovemu maslu in morajo ustrezati naslednjim
pogojem:
(a) biti morajo ne-lavrinske rastlinske maščobe, ki so
bogate s simetričnimi mononenasičenimi trigliceridi vrste
POP, POSt in StOSt1;
(b) lahko se mešajo s kakavovim maslom v kakršnemkoli razmerju in so kompatibilne z njegovimi fizikalnimi lastnostmi (tališče in temperatura kristalizacije, hitrost taljenja,
potreba po temperiranju);
(c) biti morajo pridobljene samo z rafinacijskimi oziroma frakcionirnimi postopki, kar izključuje encimsko spreminjanje trigliceridne strukture.
V skladu z navedenimi pogoji se lahko uporabljajo naslednje rastlinske maščobe, pridobljene iz spodaj navedenih rastlin:
1 P (palmitinska kislina), O (oleinska kislina), St (stearinska kislina)

72 / 25. 7. 2003 / Stran 11063

Običajno ime rastlinske maščobe

Znanstveno ime rastlin,
iz katerih se lahko

pridobivajo naštete
maščobe

1. Illipe, bornejska mast ali tengkawang

Shorea spp.

2. Palmino olje

Elaeis guineensis
Elaeis olifera

3. Sal

Shorea robusta

4. Shea

Butyrospermum parkii

5. Kokum gurgi

Garcinia indica

6. Mangove koščice

Mangifera indica

Kokosovo olje se lahko uporablja le za proizvodnjo
čokolade, ki se uporablja za proizvodnjo sladoleda in podobnih zmrznjenih izdelkov.

3524.

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 9/94 – odl.US, 21/94, 29/95
– ZPDF, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00,
22/00 – ZJS, 87/02 – SPZ in 29/03 – odl. US) izdaja
minister za okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 204,88 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 62/03).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-17/2003
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EVA 2003-2511-0066
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

3525.

Poslovnik o delu Komisije za verifikacijo
zdravstvenih dejavnosti in programov na
področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti v
Republiki Sloveniji

Na podlagi 13. člena pravilnika o postopku verifikacije
zdravstvenih dejavnosti in programov, ki se izvajajo na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti (Uradni list RS,
št. 70/03) je minister za zdravje sprejel
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POSLOVNIK
o delu Komisije za verifikacijo zdravstvenih
dejavnosti in programov na področju zdravstvene
in zdraviliške dejavnosti v Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Komisije
za verifikacijo zdravstvenih dejavnosti in programov na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen
(1) Sedež komisije je v Ljubljani.
(2) Komisija ima svoj žig z napisom: Republika Slovenija – Ministrstvo za zdravje – Komisija za verifikacijo zdravstvenih dejavnosti in programov na področju zdravstvene in
zdraviliške dejavnosti v Republiki Sloveniji.
3. člen
(1) Komisija je strokovni organ, ki je neodvisen pri
svojem delu.
(2) Komisija posluje v slovenskem jeziku.
4. člen
(1) Delovanje komisije je javno.
(2) O svojem delu komisija poroča ministru, pristojnemu za zdravje v obliki rednih letnih poročil. Komisija prek
Ministrstva za zdravje obvešča javnost o svojem delu tudi s
predstavitvijo dela na novinarskih konferencah, s sporočili
medijem, z objavami poročil in predlogov v medijih in s
posebnimi publikacijami.
II. SEJE KOMISIJE
5. člen
(1) Seje so praviloma redne, izjemoma pa so lahko
izredne. Redne seje skliče predsednik.
(2) Izredna seja se skliče, če to zahteva predsednik ali
vsaj trije člani.
6. člen
(1) Seje vodi predsednik ali njegov namestnik.
(2) Predlagatelj sklica mora predložiti gradivo o zadevi,
zaradi katere je predlagal sklic seje.
7. člen
(1) Sklic seje s predlogom dnevnega reda in gradivom
se pošlje članom najmanj sedem dni pred dnem, določenim
za sejo.
(2) V primerih, ki jih oceni predsednik za nujne, lahko
skliče sejo v roku, krajšem od sedem dni, tudi po telefonu,
telefaksu ali elektronski pošti.
(3) Sekretar pripravi sklic seje in predlog dnevnega
reda v skladu z navodilom predsednika.
8. člen
(1) O delu komisije obvešča javnost v dogovoru z ministrom, pristojnim za zdravje oziroma drugo od njega pooblaščeno osebo predsednik, njegov namestnik, drugi član
ali sekretar, po pooblastilu predsednika.
(2) Seje komisije so javne. Javnost se lahko izključi,
kadar je to potrebno zaradi varstva državne, uradne in poslovne tajnosti.
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9. člen
Člani komisije imajo pravico in dolžnost, da se udeležujejo sej. V primeru, da se iz objektivnih razlogov seje ne
morejo udeležiti, morajo o tem pravočasno obvestiti predsednika ali sekretarja.
10. člen
(1) Za svoje delo imajo člani pravico do povračila stroškov in nagrade.
(2) Članom pripada nagrada:
– za udeležbo na redni seji,
– za udeležbo na izredni seji,
– za sodelovanje v delovni skupini.
Nagrada mesečno ne sme preseči višine neto zneska
izhodiščne bruto plače za I. tarifni razred, dogovorjene s
kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
(3) Namestniku predsednika pripada nagrada:
– za udeležbo na redni seji,
– za udeležbo na izredni seji,
– za sodelovanje v delovni skupini,
– za sklic in vodenje seje.
Nagrada mesečno ne sme preseči višine dvakratnega
neto zneska izhodiščne bruto plače za I. tarifni razred, dogovorjene s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
(4) Konkretno višino nagrad za posamezne člane s
sklepom določi predsednik komisije, ki odgovarja za to, da
je višina plačila določena v skladu s tem poslovnikom.
(5) Sredstva za povračilo stroškov in nagrade za člane
komisije zagotavlja Ministrstvo za zdravje.
11. člen
(1) Komisija sklepa veljavno, če je na seji prisotna
večina članov. Navzočnost članov se ugotovi na podlagi
podpisov na listi navzočih na seji, ki je priloga zapisnika
seje.
(2) Komisija odloča z navadno večino. V primeru neodločenega izida glasovanja se predlog zavrne.
(3) Komisija praviloma odloča z javnim glasovanjem, ki
se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem se
odloča. Glasuje se z vzdigovanjem rok, pri tem se v zapisnik
napiše, koliko članov je glasovalo ZA in koliko PROTI predlogu ter koliko se jih je vzdržalo.
(4) Vsak član ima pravico podati na zapisnik ločeno
mnenje.
12. člen
Ko predsednik začne sejo, seznani komisijo, kdo izmed
članov in drugih vabljenih na sejo ga je obvestil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti. Na začetku seje lahko
predsednik daje pojasnila v zvezi z delom na seji in v zvezi z
drugimi vprašanji.
13. člen
(1) Na začetku seje komisija določi dnevni red.
(2) Pri določanju dnevnega reda komisija najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda in nato o predlogih, da se dnevni red razširi.
(3) Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi zanje nastali po sklicu komisije in če
je bilo članom izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev
zadeve na dnevni red.
14. člen
(1) Po določitvi dnevnega reda komisija odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje in se seznani z uresničitvijo
sklepov prejšnje seje.
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(2) Predsednik ali vsak član lahko da pripombo k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni.
(3) Predsednik ugotovi, da je sprejet zapisnik, h kateremu ni bilo pripomb, ali zapisnik, ki je bil po sprejetih
pripombah ustrezno spremenjen ali dopolnjen.
(4) Sprejet zapisnik se pošlje v vednost ministru, pristojnemu za zdravje.
15. člen
(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo
po določenem vrstnem redu, ki ga lahko komisija med sejo
spremeni, če s tem soglaša večina na seji navzočih članov.
(2) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda
se lahko poda kratka obrazložitev.
(3) Člani se k razpravi prijavijo z dvigom rok in prevzemajo besedo, ko jih k besedi pozove predsednik.
(4) Razprave na seji praviloma časovno niso omejene,
če komisija na seji ne sklene drugače.
16. člen
(1) Seja komisije se zaključi, ko je izčrpan predvideni
dnevni red. Obravnava posamezne točke dnevnega reda se
lahko po sklepu komisije prekine ali odloži.
(2) V primeru, da predsednik med sejo ugotovi, da ni
več navzoča večina članov, sejo zaključi ali prekine z dogovorom navzočih članov o datumu sklica nadaljevanja seje.
17. člen
(1) O delu komisije se vodi zapisnik, ki obsega podatke o udeležbi na seji in glavne podatke o delu na seji, zlasti
o predlogih, o katerih se je razpravljalo, o sklepih, ki so bili
na seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah.
(2) Zapisnik praviloma vodi sekretar komisije. Sprejeti
zapisnik podpišeta predsednik in sekretar.
III. ORGANIZACIJA
18. člen
(1) Komisijo predstavlja njegov predsednik.
(2) Predsednik opravlja naslednje naloge:
– vodi in organizira delo komisije,
– zastopa in predstavlja komisijo,
– obvešča javnost o delu komisije,
– predlaga komisiji v sprejem letno poročilo o delu in
ga predloži ministru, pristojnemu za zdravje.
(3) V primeru odsotnosti ga nadomešča namestnik, ki
ga pooblasti predsednik ali eden od članov, ki ga za vsak
primer posebej pooblasti predsednik.
19. člen
(1) Član komisije je lahko predčasno razrešen:
– če to sam zahteva,
– če je obsojen na kaznivo dejanje s kaznijo odvzema
prostosti,
– zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje
svoje funkcije,
– če ne izpolnjuje več pogojev za člana komisije,
– če ne ravna v skladu z zakonom,
– če se ne udeležuje sej komisije.
(2) Član je predčasno razrešen, če predsednik komisije ugotovi nastop enega od razlogov iz prejšnjega odstavka
in na tej podlagi odloči o predčasni razrešitvi. O predčasni
razrešitvi predsednika komisije odloči minister, pristojen za
zdravje. Pobudo za predčasno razrešitev na podlagi druge
do šeste alinee prejšnjega odstavka lahko poda predsedni-
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ku komisije oziroma ministru, pristojnemu za zdravje, vsak
član komisije.
20. člen
(1) Strokovno-administrativne naloge za komisijo opravlja sekretar.
(2) Naloge sekretarja so:
– pomoč predsedniku pri organiziranju dela komisije,
– skrb za zbiranje in pripravo gradiva,
– vodenje zapisnika seje,
– skrb za uresničevanje sklepov in odločitev komisije,
– koordiniranje dela delovnih skupin,
– skrb za arhiviranje gradiv in
– druge strokovno-operativne naloge.
(3) Sekretar bo opravljal delo v statusu uradnika in bo v
delovnem razmerju na Ministrstvu za zdravje. Za naloge ga
posebej pooblasti minister, pristojen za zdravje in mu za to
odredi poseben dodatek k redni plači.
(4) Za naloge iz drugega odstavka tega člena je sekretar odgovoren predsedniku komisije.
21. člen
(1) Za pripravo strokovnih podlag za odločanje lahko
komisija ustanovi stalne ali občasne strokovne delovne skupine, ki jih sestavljajo člani komisije in zunanji sodelavci.
(2) Skupino vodi in predstavlja predsednik ali član komisije, ki ga pooblasti predsednik.
IV. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta poslovnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-10/2003
Ljubljana, dne 16. julija 2003.
EVA 2003-2711-0035
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

3526.

Količnik povišanja minimalne plače od vključno
meseca avgusta 2003 dalje

Na podlagi 7. člena zakona o izvajanju dogovora o
politiki plač za obdobje 2002–2004 (Uradni list RS, št.
59/02) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja

KOLIČNIK
povišanja minimalne plače od vključno meseca
avgusta 2003 dalje
Količnik povišanja minimalne plače od vključno meseca avgusta dalje je 1,065.
Znesek minimalne plače za mesec avgust 2003 in
nadaljnje mesece je 110.380 SIT.
Št. 663-02-001/03-012
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.
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Uradni list Republike Slovenije
Količnik povišanja plač zaposlenih v RS po
splošni kolektivni pogodbi za gospodarske
dejavnosti in po kolektivnih pogodbah na
področju gospodarskih dejavnosti od vključno
meseca avgusta 2003 dalje

Na podlagi 7. člena zakona o izvajanju dogovora o
politiki plač za obdobje 2002–2004 (Uradni list RS, št.
59/02) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja

KOLIČNIK
povišanja plač zaposlenih v RS po splošni
kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti
in po kolektivnih pogodbah na področju
gospodarskih dejavnosti od vključno meseca
avgusta 2003 dalje
Količnik povišanja izhodiščnih plač zaposlenih v RS po
splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti in po
kolektivnih pogodbah na področju gospodarskih dejavnosti
od vključno meseca avgusta 2003 dalje, je 1,032.

Št. 663-02-001/03-013
Ljubljana, dne 10. julija 2003.

Minister
za delo, družino in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

3528.

Seznam zdravil, za katera je od 26. 4. 2003 do
9. 7. 2003 prenehalo veljati dovoljenje za
promet

Na podlagi 26. in 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00,
7/02, 13/02 – ZKrmi in 67/02) objavlja Urad Republike
Slovenije za zdravila

SEZNAM
zdravil, za katera je od 26. 4. 2003 do 9. 7. 2003
prenehalo veljati dovoljenje za promet

Uradni list Republike Slovenije
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BANKA SLOVENIJE
3529.

Sklep o standardih v medbančnem plačilnem
prometu v državi

Urad Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.
v.d. direktorja

Na podlagi 6. in 7. člena zakona o plačilnem prometu
(Uradni list RS, št. 30/02 in 15/03) in v skladu s prvim
odstavkom 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 58/02 in 85/02), izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o standardih v medbančnem plačilnem prometu
v državi
1. člen
S tem sklepom Banka Slovenije predpisuje standarde
v medbančnem plačilnem prometu v državi. Predmet standardov sta enotna struktura transakcijskega računa in medbančni plačilni nalog.
2. člen
Banka Slovenije s tem sklepom uveljavlja dokument
Standardi v medbančnem plačilnem prometu v državi – Enotna struktura transakcijskega računa in Medbančni plačilni
nalog, verzija: Julij 2003.
3. člen
Dokument Standardi v medbančnem plačilnem prometu v državi – Enotna struktura transakcijskega računa in
Medbančni plačilni nalog, verzija: Julij 2003 se objavi na
spletni strani Banke Slovenije.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati dokumenta,
ki ju je sprejel Svet Banke Slovenije:
– Standardi v plačilnem prometu - Plačilni nalog (sprejet decembra 1997);
– Standardi za MT100, MT202 in MT205 (sprejet oktobra 1998).

Št. 5363-11/03-194
Ljubljana, dne 9. julija 2003.

5. člen
Ta sklep začne veljati 1. 9. 2003.
Ljubljana, dne 22. julija 2003.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

3530.

Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o
pogojih in načinu, pod katerimi smejo rezidenti
pri poslovanju z nerezidenti plačilo sprejeti ali
praviti v tuji gotovini

Na podlagi prvega odstavka 40. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in 35/01) in
prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 58/02 in 85/02 – pop.) izdaja Svet Banke
Slovenije

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi sklepa o pogojih
in načinu, pod katerimi smejo rezidenti
pri poslovanju z nerezidenti plačilo sprejeti
ali opraviti v tuji gotovini
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1
Tretji odstavek 3. točke sklepa o pogojih in načinu,
pod katerimi smejo rezidenti pri poslovanju z nerezidenti
plačilo sprejeti ali opraviti v tuji gotovini (Uradni list RS, št.
92/01, v nadaljevanju: sklep) se spremeni tako, da se glasi:
»Banka Slovenije lahko izda dovoljenje tudi za višji znesek deviznega maksimuma, zlasti rezidentom, ki opravljajo
storitve v mednarodnem blagovnem in potniškem prometu
ali nudijo prvo medicinsko pomoč, zaradi zagotovitve zneska, potrebnega za dnevnice delavcev prevoznega sredstva
in za plačilo drugih stroškov v tujini v zvezi s prevoznim
sredstvom in blagom.«
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 22. julija 2003.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

OBČINE

VRHNIKA
3531.

Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in
rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v
naseljih Podlipa in Smrečje – Občina Vrhnika

Na podlagi 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 87/01) in izida glasovanja na referendumu dne
6. 7. 2003 je Občinski svet občine Vrhnika na 6. redni seji
dne 10. 7. 2003, sprejel

ODLOK
o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in
rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture
v naseljih Podlipa in Smrečje – Občina Vrhnika
1. člen
S tem odlokom se uvede samoprispevek za območje
naselij Podlipa in Smrečje, v Občini Vrhnika.
Namen, za katerega se uvede samoprispevek, je izgradnja in rekonstrukcija lokalne javne infrastrukture v naseljih Podlipa in Smrečje.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in sicer od
1. 8. 2003 do 31. 7. 2008.

3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za izvajanje investicijskega programa in sicer za:
– modernizacijo vaških cest v skladu s sprejetim dokumentom identifikacije investicijskega projekta, marec 2003,
ki je bil potrjen na Občinskem svetu občine Vrhnika dne
10. 4. 2003 in dopolnitvijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta, z dne 6. 5. 2003, ki je bil potrjen na
Občinskem svetu občine Vrhnika dne 29. 5. 2003,
– razširitev pokopališča v skladu s sprejetim dokumentom identifikacije investicijskega projekta, marec 2003 ki je
bil potrjen na Občinskem svetu občine Vrhnika dne 10. 4.
2003,
– izgradnjo mrliške vežice v skladu s sprejetim dokumentom identifikacije investicijskega projekta, marec 2003
ki je bil potrjen na Občinskem svetu občine Vrhnika dne
10. 4. 2003.
4. člen
Samoprispevek bodo zavezanci plačevali v denarju, po
stopnji 1,5% od bruto dohodka. Izračunani znesek samoprispevka se letno revalorizira s količnikom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.
5. člen
S samoprispevkom bo
49,512.000 SIT.

predvidoma

zbrano

Uradni list Republike Slovenije
Razlika do ocenjenega programa se bo zagotovila v
višini:
– 19,502.000 SIT iz občinskega proračuna iz postavke sofinanciranje investicij v krajevnih skupnostih;
– 31,260.000 SIT iz proračuna krajevne skupnosti
Podlipa-Smrečje;
– 20,449.000 SIT iz sofinanciranja investicij iz naslova RS Agencije MKGP;
– 20,449.000 SIT iz sredstev občinskega proračuna
namenjenega financiranju programov CRPOV;
– 1,816.000 SIT iz donatorskih sredstev;
– 2,817.000 SIT iz prispevka krajanov.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju naselij Podlipa in Smrečje ter fizične osebe, ki so lastniki oziroma lastnice stavbnega zemljišča na območju naselij Podlipa in Smrečje, pa na tem območju nimajo stalnega prebivališča.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, zavezanci za samoprispevek niso fizične osebe, katerih dohodki, ki so obdavčljivi po zakonu o dohodnini, v predpreteklem letu pred uvedbo samoprispevka niso presegali 25
odstotkov povprečne letne plače v Republiki Sloveniji v letu,
na katero se nanašajo dohodki ter osebe, ki so mlajše od
15 let.
Zavezanec za samoprispevek postane tudi fizična oseba, ki v obdobju, za katero je samoprispevek uveden, izpolni pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člena ter ima
dohodke, ki so bili obdavčeni z dohodnino v predpreteklem
letu pred letom v katerem se ugotavlja nove zavezance.
Nove zavezance enkrat letno ugotavlja pristojni organ občine, najkasneje do 30. novembra tekočega leta.
Fizična oseba izgubi lastnost zavezanca za samoprispevek, če ne izpolnjuje pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja enkrat
letno v roku, določenem v prejšnjem odstavku tega člena.
Lastnost zavezanca za samoprispevek fizična oseba
pridobi ali izgubi s prvim dnem naslednjega leta po letu, v
katerem je pristojni organ z odločbo ugotovil pridobitev oziroma izgubo lastnosti zavezanca.
7. člen
Zavezanca se na njegovo zahtevo lahko oprosti plačevanja samoprispevka ali se mu prizna znižanje pri plačevanju samoprispevka, če se nahaja v slabih premoženjskih
razmerah. Zahteva za oprostitev oziroma znižanje plačevanja samoprispevka se lahko vloži kadarkoli v obdobju, za
katerega je uveden samoprispevek.
8. člen
Za zavezance iz prejšnjega člena tega odloka se štejejo:
– prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva,
– prejemniki denarnega dodatka po predpisih socialnega varstva ter
– prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih,
ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih
oseb.
Status upravičenca iz prejšnjega odstavka dokazujejo
zavezanci za samoprispevek s pravnomočno odločbo centra za socialno delo.
Za zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo tudi osebe, ki niso prejemniki denarne pomoči, dodatka ali nadomestila iz prvega odstavka tega člena, izpolnjujejo pa vse predpisane kriterije za prejemke iz prvega odstavka
tega člena. Zavezanec mora v postopku, v katerem zahteva
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oprostitev plačevanja samoprispevka dokazati, da izpolnjuje
zahtevane kriterije.
9. člen
Zavezanec uveljavlja oprostitev ali znižanje plačevanja
samoprispevka z vlogo, ki jo vloži pri organu občinske uprave, pristojnem za finance.
Vloga se posreduje tričlanski komisiji, ki jo na predlog
Sveta krajevne skupnosti Podlipa-Smrečje imenuje župan
Občine Vrhnika. Komisija poda k vlogi svoje mnenje v 8
dneh od njenega prejema.
Organ občinske uprave, pristojen za finance, izda
odločbo o oprostitvi oziroma znižanju plačevanja samoprispevka. Odločba o oprostitvi oziroma znižanju plačevanja
samoprispevka se lahko izda za celotno obdobje ali le za
del obdobja, za katerega je uveden samoprispevek.
10. člen
Za odmero in izterjavo skrbi organ občinske uprave,
pristojen za finance.
11. člen
Organ občinske uprave, pristojen za finance, v roku
30 dni po uveljavitvi tega odloka izda zavezancem odločbe
o samoprispevku za leto 2003. V odločbi določi znesek
samoprispevka za celotno obdobje plačevanja glede na višino dohodkov doseženih v letu 2001 in obveznost, ki jo je
potrebno plačati v letu 2003.
Samoprispevek posameznega zavezanca se odmeri od
njegovega bruto dohodka v predpreteklem letu pred uvedbo
samoprispevka.
Organ občinske uprave, pristojen za finance, vsako
leto izda dopolnilno odločbo v kateri revalorizira znesek
samoprispevka, ki ga je potrebno plačati do izteka samoprispevka v skladu z določili 4. člena tega odloka ter določi
obveznost, ki jo je potrebno plačati v tekočem letu. Dopolnilne odločbe se izda do 15. januarja tekočega leta.
12. člen
Samoprispevek za tekoče leto plačujejo zavezanci v 4
enakih mesečnih obrokih in sicer do 1. obrok do 30. 3., 2
obrok do 30. 6., 3. obrok do 30. 9. in 4. obrok do 30. 12.
tekočega leta. V letu 2003 plačajo zavezanci samoprispevek v dveh obrokih in sicer 1. obrok do 30. 9. 2003 in 2.
obrok do 30. 12. 2003. V letu 2008 plačajo zavezanci
samoprispevek v dveh obrokih in sicer 1. obrok do 30.
3.2008 in 2. obrok do 31. 7. 2008. Vplačilni račun, na
katerega bo zavezanec plačeval samoprispevek, bo naveden v odločbi.
13. člen
S sredstvi samoprispevka bo upravljal Svet krajevne
skupnosti Podlipa-Smrečje, ki je tudi odgovoren za gospodarjenje in namensko porabo sredstev samoprispevka.
14. člen
Občina Vrhnika lahko sklene s fizično osebo, ki želi
prispevati svoja denarna sredstva za namene iz dokumentov
identifikacije projektov, ki jih je izdelal Primis d.d., in so bili
potrjeni na Občinskem svetu občine Vrhnika dne 10. 4.
2003 in dopolnjeni dne 29. 5. 2003, pisno pogodbo o
soinvestiranju izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture.
15. člen
Presežek sredstev, zbranih s samoprispevkom, se porabi za ureditev lokalne javne infrastrukture v naseljih Podlipa in Smrečje.
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16. člen
Glede vprašanj, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno
uporablja zakon o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01).

d.d., pod št. 0563-1, junija 2003, in je na vpogled na Servisu
skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27 a,
Ljubljana.

17. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš
časopis – uradne objave.

2. člen
Ureditveno območje mejnega prehoda obsega nepremičnine za gradnjo objekta mejnega prehoda, nadstrešnice in
ureditev vozišča na zemljiščih, parc. št. 1605/2 in 1606/3,
k.o. Rakitovec.
Ureditveno območje obsega tudi traso za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, to je električni kablovod in telefonski
kabel.
Trasa električnega NN kablovoda v dolžini 2400 m je
predvidena po javni cesti, na zemljiščih k.o. Rakitovec, parc.
št. 1606/3.
Priključni telefonski kabel v dolžini 2400 m je predviden
po javni cesti, na zemljiščih k.o. Rakitovec, parc. št. 1606/3.
Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz 1.
člena te uredbe in je razvidna iz situacije v M 1:500, ki je
sestavni del te uredbe.

Št. 11/2-41000-01/03
Vrhnika, dne 11. julija 2003.
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l. r.

3532.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo samoprispevka za izgradnjo in
rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v
naseljih Podlipa in Smrečje – Občina Vrhnika

POROČILO
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo
samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo
lokalne javne infrastrukture v naseljih Podlipa
in Smrečje – Občina Vrhnika
Skupaj glasovalnih upravičencev: 465.
Glasovalo po volilnem imeniku 296 oziroma 63,6%.
Neveljavnih glasovnic 5 oziroma 1,7%.
Veljavnih glasovnic 291 oziroma 98,3%.
Glasovalo ZA 170 oziroma 57,4%.
Glasovalo PROTI 121 oziroma 40,8%.
Št. 11/2 – 00900 – 02/03
Vrhnika, dne 7. julija 2003.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Vrhnika
Janez Obreza l. r.

VLADA
3533.

Uredba o določitvi ureditvenega območja
mejnega prehoda za obmejni promet Rakitovec

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na
mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 - ZGO1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi ureditvenega območja mejnega
prehoda za obmejni promet Rakitovec
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje mejnega prehoda za obmejni promet Rakitovec (v nadaljnjem besedilu:
mejni prehod) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi
za mejni prehod Rakitovec, ki ga je izdelal Investbiro Koper,

3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt lokalne skupnosti.
Ureditveno območje mejnega prehoda urejajo:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Sežana (Uradne objave, št. 14/88, 1/89, 37/89 in 5/92) in
družbenega plana Občine Sežana (Uradne objave, št. 14/88,
4/89, 37/89, 5/92 in 18/93),
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01),
– ureditveno območje mejnega prehoda ureja odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradne objave, št. 28/91).
4. člen
Območje mejnega prehoda obsega zemljišča, ki so namenjena za izgradnjo naslednjih objektov in izvedbo naslednjih
ureditev:
– gradnjo dvojnega objekta, v katerem se bo opravljala
policijska in carinska kontrola,
– gradnjo dvojne nadstrešnice nad voziščem,
– ureditev vozišča na območju mejnega prehoda,
– ureditev parkirišč in druge infrastrukture in
– zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje mejnega prehoda na
ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna
korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor
začne s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-16
Ljubljana, dne 24. julija 2003.
EVA 2003-1520-0007
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

Št.

72 / 25. 7. 2003 / Stran 11075

Stran

11076 / Št. 72 / 25. 7. 2003
3534.

Uredba o določitvi ureditvenega območja
mejnega prehoda za obmejni promet Brezovica
pri Gradinu

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena
zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo
objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in
110/02 - ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi ureditvenega območja mejnega
prehoda za obmejni promet
Brezovica pri Gradinu
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje mejnega
prehoda za obmejni promet Brezovica pri Gradinu (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod), na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za mejni prehod Brezovica pri Gradinu,
ki ga je izdelal Investbiro Koper, d.d., pod št. 0562-1, junija
2003, in je na vpogled na Servisu skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27 a, Ljubljana.
2. člen
Ureditveno območje mejnega prehoda obsega nepremičnine za gradnjo objekta mejnega prehoda, nadstrešnice
in ureditev vozišča na zemljiščih, parc.št. 2373/23, 2373/1
in 2720/1, k.o. Gradin.
Ureditveno območje obsega tudi traso za izgradnjo
infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za nemoteno
delovanje mejnega prehoda, to je električni kablovod in
telefonski kabel.
Trasa električnega NN kablovoda v dolžini 2500 m je
predvidena po javni poti, na zemljiščih, k.o. Gradin, parc. št
2720/1.
Priključni telefonski kabel v dolžini 2500 m je predviden po javni poti, na zemljiščih, k.o. Gradin, parc. št.
2720/1.
Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz
1. člena te uredbe in je razvidna iz situacije v M 1:500, ki je
sestavni del te uredbe.
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3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt lokalne
skupnosti.
Ureditveno območje mejnega prehoda ureja odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Koper (Uradne objave, št. 19/88 in 24/01).
4. člen
Območje mejnega prehoda obsega zemljišča, ki so
namenjena za izgradnjo naslednjih objektov in izvedbo naslednjih ureditev:
– gradnjo objekta, v katerem se bo opravljala policijska in carinska kontrola,
– gradnjo nadstrešnice nad voziščem,
– ureditev vozišča na območju mejnega prehoda,
– ureditev parkirišč in druge infrastrukture in
– zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje mejnega prehoda
na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana
javna korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor začne s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-18
Ljubljana, dne 24. julija 2003.
EVA 2003-1520-0009
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
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3535.

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

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
V uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov,
za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list
RS, št. 115/02, 30/03 in 35/03), se v prilogi črtajo vse
tarifne oznake v okviru tarifne oznake 0809 s pripadajočim
besedilom.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-03/2001-11
Ljubljana, dne 24. julija 2003.
EVA 2003-2311-0224
Vlada Republike Slovenije

1. člen
V uredbi o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve
carinskih stopenj za določeno blago (Uradni list RS, št.
116/02, 27/03 in 49/03) se v prilogi:

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

1. za besedilom
“8477 30 00

- Stroji za oblikovanje s pihanjem
pr
- Drugi stroji za oblikovanje:”
doda besedilo, ki se glasi:
“8477 51 00 - - za oblikovanje ali protektiranje plaščev
ali za oblikovanje zračnic
pr”
2. za tarifno oznako 8518 80 99 in pripadajočim besedilom
doda besedilo, ki se glasi:
“8515 90
- Deli:
8515 90 90
- - drugi:
8515 90 90 10- - - gorilnik za avtomatizirano varjenje
z električnim oblokom
pr
8515 90 90 20 - - - sestavni deli gorilnika za avtomatizirano
varjenje z električnim oblokom (povezni paket,
vrat gorilnika, plinska šoba, kontaktna šoba,
izolirna puša, naletno stikalo)
pr”.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-14/2000-18
Ljubljana, dne 24. julija 2003.
EVA 2003-2111-0086
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

3536.

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

Na podlagi drugega odstavka 8. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 - ZDU-1 in 58/02 ZMR-1) in v zvezi s prvim odstavkom 1. člena zakona o
posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil
(Uradni list RS, št. 29/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

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

3537.

Uredba o določitvi ureditvenega območja
mejnega prehoda za obmejni promet
Novokračine

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena
zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo
objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in
110/02 - ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi ureditvenega območja mejnega
prehoda za obmejni promet Novokračine
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje mejnega
prehoda za obmejni promet Novokračine (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod) na podlagi elaborata za ugotavljanje
javne koristi za mejni prehod Novokračine, ki ga je izdelal
Investbiro Koper, d.d., pod št. 0561-1, junija 2003, in je na
vpogled na Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
2. člen
Ureditveno območje mejnega prehoda obsega nepremičnine za gradnjo objekta mejnega prehoda, nadstrešnice
in ureditev vozišča na zemljiščih, parc. št. 334/8, 334/1,
334/2, 334/18, k.o. Novokračine.
Ureditveno območje obsega tudi traso za izgradnjo
infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za nemoteno
delovanje mejnega prehoda, to je električni kablovod in
telefonski kabel.
Trasa električnega NN kablovoda v dolžini 3000 m je
predvidena na zemljiščih, parc. št. 334/8, 334/1, 334/2,
334/18, k.o. Novokračine.
Priključni telefonski kabel v dolžini 3000 m je predviden po javni poti, na zemljiščih, parc. št. 334/8, 334/1,
334/2, 334/18, k.o Novokračine.
Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz
1. člena te uredbe in je razvidna iz situacije v M 1:500, ki je
sestavni del te uredbe.
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3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt lokalne
skupnosti.
Ureditveno območje mejnega prehoda ureja odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica
(uradne objave Primorske novice, št. 17/94).
4. člen
Območje mejnega prehoda obsega zemljišča, ki so
namenjena za izgradnjo naslednjih objektov in izvedbo naslednjih ureditev:
– gradnjo objekta, v katerem se bo opravljala policijska in carinska kontrola,
– gradnjo nadstrešnice nad voziščem,
– ureditev vozišča na območju mejnega prehoda,
– ureditev parkirišč in druge infrastrukture in
– zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje mejnega prehoda
na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana
javna korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor začne s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-17
Ljubljana, dne 24. julija 2003.
EVA 2003-1520-0008
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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3538.

Uredba o neposrednem plačilu za pitane
prašiče, zaklane v obdobju od 1. marca 2003
do 30. junija 2003

Na podlagi 5. in 17. člena ter v zvezi s 126. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 –
ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o neposrednem plačilu za pitane prašiče,
zaklane v obdobju od 1. marca 2003
do 30. junija 2003
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa ukrep neposrednega plačila za pitane prašiče, zaklane v obdobju od 1. marca 2003 do 30.
junija 2003.
2. člen
(upravičenci)
Do neposrednega plačila za pitane prašiče za zakol so
upravičeni rejci prašičev v Republiki Sloveniji.
3. člen
(neposredno plačilo za pitane prašiče za zakol)
(1) Pogoji za uveljavljanje neposrednega plačila po tej
uredbi so naslednji:
– prašiči so bili skoteni in vzrejeni v Republiki Sloveniji,
– prašiči so bili zaklani v obdobju od 1. marca 2003
do 30. junija 2003,
– minimalna masa obeh toplih polovic skupaj je tehtala
75 kg, maksimalna pa 110 kg.
(2) Zahtevek za neposredno plačilo po tej uredbi je
potrebno vložiti na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del te
uredbe, od 1. avgusta do 15. avgusta 2003, na Agencijo
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija), s pripisom “Neposredno plačilo za pitane prašiče za
zakol”. Zahtevek se izpolni na kopiji obrazca iz Uradnega
lista Republike Slovenije.
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(3) Zahtevku je potrebno priložiti:
– veterinarsko spričevalo,
– kopijo zapisnika kontrolne organizacije o ocenjevanju mesnatosti in razvrščanju prašičev na liniji klanja v skladu s predpisom, ki ureja kakovost zaklanih prašičev in kategorizacijo svinjskega mesa ali drug ustrezen dokument, ki
ga izda klavnica in mora vsebovati KMG-MID klavnice, maso
toplih polovic, datum zakola in dobavitelja. V primeru, da je
zapisnik kontrolne organizacije za več upravičencev, mora
biti iz kopije nedvoumno razvidno, za katere prašiče uveljavlja neposredno plačilo posamezen upravičenec.
(4) V primeru, da je zahtevku priložen zapisnik kontrolne organizacije, agencija za kontrolo uporabi podatke iz
baze kontrolne organizacije.
(5) Višina neposrednega plačila znaša 1.172 SIT/žival
za mesec marec 2003, 2.386 SIT/žival za mesec april
2003, 3.557 SIT/žival za mesec maj 2003 in 4.418 SIT/žival za mesec junij 2003.
4. člen
(financiranje ukrepa)
Sredstva za izvedbo ukrepa iz te uredbe se zagotavljajo iz proračuna Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, proračunske postavke 2252 Intervencije na
kmetijskih trgih.
5. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-26/2001-8
Ljubljana, dne 24. julija 2003.
EVA 2003-2311-0207
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Št.

3539.

Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega
dohodka

Na podlagi četrtega odstavka 4. člena zakona o zajamčenih osebnih dohodkih (Uradni list RS – stari, št. 48/90 in
10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 ter Uradni list RS, št.
13/93, 66/93 in 38/94) in na podlagi 5. člena zakona o
izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002–2004
(Uradni list RS, št. 59/02) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka
1
Zajamčeni osebni dohodek je od vključno meseca avgusta 2003 dalje 52.177 SIT.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 113-02/2001-6
Ljubljana, dne 24. julija 2003.
EVA 2003-2611-0044
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
3509. Zakon o dopolnitvi zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (ZSPJS-A)
3510. Odlok o razpisu predhodnega zakonodajnega
referenduma v zvezi s predlogom zakona o spremembi zakona o trgovini (OdZT)
3511. Sklep o soglasju k Programu dela Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. za leto 2003
(OdDARS2003)

11044

11044
11045

VLADA
3508. Uredba o preiskovanju letalskih nesreč, resnih
incidentov in incidentov
3533. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Rakitovec
3534. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Brezovica pri
Gradinu
3535. Uredba o dopolnitvah uredbe o avtonomnem
ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za
določeno blago
3536. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev

11033
11074
11076

11078

11078
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3537. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Novokračine
3538. Uredba o neposrednem plačilu za pitane prašiče, zaklane v obdobju od 1. marca 2003 do 30.
junija 2003
3539. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka
3512. Sklep o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku
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11078

11081
11083

11045

MINISTRSTVA
3513. Pravilnik o določitvi provenienčnih območij
3514. Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih proizvodov
3515. Pravilnik o spremembi pravilnika o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin
3516. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Smuka–Stari Log (2003–2012)
3517. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarske enote Brkini II (2003–2012)
3518. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Trebnje II (2003–2012)
3519. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žirovnica (1999–2008)
3520. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica–levi breg Save
(1999–2008)
3521. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica – desni breg Save (2000–2009)
3522. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bled (2001–2010)
3523. Pravilnik o kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov
3524. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

11048

3525. Poslovnik o delu Komisije za verifikacijo zdravstvenih dejavnosti in programov na področju
zdravstvene in zdraviliške dejavnosti v Republiki
Sloveniji
3526. Količnik povišanja minimalne plače od vključno
meseca avgusta 2003 dalje
3527. Količnik povišanja plač zaposlenih v RS po splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti in po kolektivnih pogodbah na področju gospodarskih dejavnosti od vključno meseca
avgusta 2003 dalje
3528. Seznam zdravil, za katera je od 26. 4. 2003 do
9. 7. 2003 prenehalo veljati dovoljenje za promet

11056

11065

11066

11066

BANKA SLOVENIJE

11054

11056

11063

3529. Sklep o standardih v medbančnem plačilnem
prometu v državi
3530. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o pogojih in načinu, pod katerimi smejo rezidenti pri
poslovanju z nerezidenti plačilo sprejeti ali praviti
v tuji gotovini

11071

11071

OBČINE

11057

VRHNIKA
11057
11057

11058

3531. Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in
rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naseljih Podlipa in Smrečje – Občina Vrhnika
3532. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naseljih
Podlipa in Smrečje – Občina Vrhnika

45.
11061
11063

11074

MEDNARODNE POGODBE

11059
11060

11072

Zakon o ratifikaciji Letnega sporazuma o financiranju 2002 Posebnega pristopnega programa
za kmetijstvo in razvoj podeželja v Republiki Sloveniji (SAPARD) med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (MLSF2K)
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o. – Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2003 je
24.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 66.000 SIT –
Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 –
Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici
425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99
– Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767 –
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