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Pravilnik o veterinarskih pregledih proizvodov
pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav

Na podlagi sedmega odstavka 24. člena in drugega
odstavka 25. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS,
št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K*
o veterinarskih pregledih proizvodov pri vnosu
na teritorij EU iz tretjih držav
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa način veterinarskega pregleda
proizvodov pri vnosu na eno od območij Evropske Unije (v
nadaljnjem besedilu: EU) iz Priloge 1, ki je sestavni del tega
pravilnika, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati mejne veterinarske postaje, veterinarske pogoje za prosto carinske cone
oziroma skladišča ter carinska skladišča (v nadaljnjem besedilu: PCC), samozaščitne ukrepe ter sodelovanje z Evropsko Komisijo in drugimi državami članicami EU.
(2) Izvajanje veterinarskih pregledov iz prejšnjega odstavka na mejnih veterinarskih postajah opravljajo uradni
veterinarji za inšpekcijski nadzor na meji (v nadaljnjem besedilu: uradni veterinarji MVP) oddelka Veterinarske uprave
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) za mejno veterinarsko inšpekcijo v uradu VURS za inšpekcijski
nadzor.
(3) Izvajanje veterinarskih pregledov iz prvega odstavka tega člena v PCC opravljajo uradni veterinarji za inšpekcijski nadzor pristojnih območnih uradov VURS (v nadaljnjem besedilu: uradni veterinar OU), razen tam, kjer so
mejne veterinarske postaje.
(4) Določbe tega pravilnika ne posegajo v obveznosti
pravnih in fizičnih oseb, ki izhajajo iz carinskih predpisov.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 97/78/ES ter
Odločbe Evropske Komisije 93/13/EGS, 2000/25/EGS, 94/369/EGS,
2000/208/EGS, 98/139/ES in 2000/571/EGS in 2001/812/ES.
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Leto XIII

1. proizvodi so tisti, ki morajo biti v skladu z veterinarskimi predpisi pod veterinarskim nadzorom in so navedeni v
1. členu odločbe Evropske Komisije 2002/349/ES ter v
prilogi E odločbe Evropske Komisije 93/13/EGS;
2. neharmonizirani proizvodi so tisti proizvodi, za katere ni enotnih predpisov EU, temveč pogoje zanje določi
vsaka država članica EU posebej;
3. neskladni proizvodi so harmonizirani ali neharmonizirani proizvodi, ki ne izpolnjujejo pogojev, predpisanih znotraj teritorija EU oziroma pogojev, ki so predpisani v posameznih nacionalnih zakonodajah držav članic EU;
4. veterinarski pregled je katerikoli pregled oziroma administrativna formalnost po tem pravilniku, ki je namenjen
zaščiti zdravja ljudi oziroma živali;
5. popolni veterinarski pregled je izvedba dokumentacijskega, identifikacijskega in fizičnega pregleda pošiljke;
6. trgovanje je trgovanje med državami članicami EU z
blagom, ki ustreza pomenu Pogodbe o ustanovitvi Evropske
Skupnosti;
7. obrat so zgradbe ali prostori, kjer se proizvaja, skladišči ali predeluje proizvode po tem pravilniku;
8. dokumenti so veterinarski certifikati, drugi veterinarski dokumenti oziroma drugi dokumenti v skladu z veterinarskimi predpisi, ki spremljajo pošiljko;
9. dokumentacijski pregled je pregled dokumentov;
10. identifikacijski pregled je pregled, pri katerem se
s pomočjo vizualnega pregleda zagotovi, da se dokumenti
ujemajo s proizvodi;
11. fizični pregled je pregled zaradi ugotavljanja, če
pošiljka oziroma proizvodi izpolnjujejo predpisane pogoje in
so v primernem stanju za uporabo, navedeno na spremljajočem dokumentu, ki lahko vključuje preverjanje embalaže,
temperature in jemanje vzorcev in laboratorijsko testiranje;
12. oseba, odgovorna za tovor, je vsaka pravna ali
fizična oseba v skladu z Uredbo Sveta 2913/92/EGS;
13. pošiljka je količina proizvodov iste vrste, zajetih v
istem dokumentu oziroma dokumentih, ki so z istim prevoznim sredstvom prispeli iz iste tretje države ali istega dela
takšne države;
14. mejna veterinarska postaja je veterinarska postaja
na mejnem prehodu območij iz Priloge 1 tega pravilnika, ki
je v skladu s 6. členom tega pravilnika določena za izvajanje
veterinarskih pregledov proizvodov, ki prihajajo iz tretjih držav;
15. uvoz je sprostitev proizvodov in namen sprostitve
proizvodov za prost pretok blaga v skladu z 79. členom
Uredbe Sveta 2913/92/EGS;
16. carinsko dovoljeno obdelovanje ali raba je obdelovanje ali uporaba proizvodov iz 15. točke 4. člena Uredbe
Sveta 2913/92/EGS;
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17. uvozni pogoji so veterinarski pogoji, ki jih določajo
veterinarski predpisi za proizvode, ki bodo uvoženi na teritorij EU;
18. teritorij EU so območja iz Priloge 1 tega pravilnika;
19. Priloga B je potrdilo iz prvega odstavka 5. člena
tega pravilnika, izpolnjeno na obrazcu iz Priloge 5, ki je
sestavni del tega pravilnika.
II. ORGANIZACIJA IN OPRAVLJANJE PREGLEDOV
3. člen
(postopek za vnos pošiljke na teritorij EU)
(1) Nobena pošiljka iz tretje države ne sme biti vnešena
na teritorij EU brez predhodno opravljenih veterinarskih pregledov po tem pravilniku.
(2) Pošiljke smejo biti vnesene na teritorij EU samo
preko mejne veterinarske postaje (v nadaljnjem besedilu:
MVP).
(3) Osebe, odgovorne za tovor, so dolžne MVP, kjer
naj bi bili proizvodi pregledani, vnaprej posredovati podatke
o pošiljki, ki naj bi se vnesla na teritorij EU, in sicer tako, da
točno izpolnijo I. del Priloge B v štirih izvodih, od katerih eno
kopijo dobi carinski organ, original in preostali dve kopiji pa
se predložijo uradnemu veterinarju MVP. Priloga B mora biti
v slovenskem jeziku in v jeziku države prejemnice. Uradni
veterinar MVP lahko zahteva ladijske in letalske tovorne liste, da preveri, ali se ujemajo s predloženimi izjavami in
dokumenti.
(4) Carinski organ na mejnem prehodu, na katerem je
MVP, sprosti pošiljko na nameravano carinsko dovoljeno obdelavo ali uporabo v skladu s pogoji, določenimi v Prilogi B.
(5) Lista proizvodov, za katero mora carinski organ
zahtevati Prilogo B, je določena z odločbama Evropske Komisije 2002/349/ES in 93/13/EGS.
4. člen
(veterinarski pregled)
(1) Uradni veterinar MVP mora vsako pošiljko veterinarsko pregledati.
(2) Uradni veterinar MVP mora za vsako pošiljko na
podlagi podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena in s
pomočjo razpoložljive podatkovne baze preveriti, ali je bila
pošiljka pri poskusu vnosa na teritorij EU že kdaj zavrnjena.
Uradni veterinar MVP mora zagotoviti, da so izvedeni vsi
postopki, potrebni za vzdrževanje te podatkovne baze.
(3) Vsaka pošiljka mora biti, ne glede na carinsko dovoljeno obdelavo ali uporabo, podvržena dokumentacijskemu pregledu, da se ugotovi ujemanje podatkov na dokumentih iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika s podatki,
predloženimi vnaprej v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena, pri uvozu pa, da iz podatkov v dokumentih izhaja,
da so izpolnjena predpisana ali zahtevana jamstva. Za vsako
pošiljko mora uradni veterinar MVP ugotoviti namen vnosa
pošiljke in pristojni carinski organ. Pri pregledu veterinarskih dokumentov mora uradni veterinar MVP ugotoviti in
potrditi:
a) da so veterinarski dokumenti originalni;
b) da pošiljka iz tretje države ali dela tretje države, ki je
na listi odobrenih držav za izvoz v EU, določeni v predpisu
EU za posamezen proizvod oziroma v primeru neharmoniziranih proizvodov, da obstaja dogovor med državo članico
EU in tretjo državo;
c) da veterinarski dokumenti ustrezajo obrazcem, predpisanim za zadevne proizvode in za zadevno tretjo državo;
d) da je veterinarski dokument iz prejšne alinee izdan
na enem samem listu papirja in je popolnoma izpolnjen;

Uradni list Republike Slovenije
e) da se datum izdaje veterinarskega dokumenta smiselno ujema z datumom odpošiljanja pošiljke;
f) da se veterinarski dokument glasi na enega samega
prejemnika;
g) da se veterinarski dokument nanaša na obrat v tretji
državi, ki je odobren za izvoz v EU ali v primeru neharmoniziranih proizvodov, na zadevno državo članico;
h) da je veterinarski dokument napisan vsaj v slovenskem jeziku;
i) da je veterinarski dokument podpisal uradni veterinar
oziroma predstavnik pristojnega organa, da je na dokumentu čitljivo in s tiskanimi črkami napisano njegovo ime in
službeni naziv, in da se uradni veterinarski žig tretje države
barvno razlikuje od barve tiska veterinarskega dokumenta;
j) da se podatki iz predložene Priloge B ujemajo s podatki iz veterinarskih dokumentov.
(4) Razen v izjemnih primerih, določenih v 9. do 19.
členu tega pravilnika, mora uradni veterinar MVP poleg dokumentacijskega pregleda izvesti tudi:
a) identifikacijski pregled vsake pošiljke:
– kadar proizvodi živalskega izvora prispejo v zabojnikih, se preveri, ali so zalivke, ki jih je namestil uradni
veterinar ali pristojni organ v skladu z veterinarskimi predpisi, nedotaknjene in ali se podatki na njih ujemajo s podatki,
navedenimi v spremljajočem dokumentu;
– za vse vrste ostalih proizvodov identifikacijski pregled obsega preverjanje ali so žigi, uradne oznake oziroma
zdravstvene oznake, iz katerih je razvidna država in obrat
izvora, v skladu s podatki, navedenimi v dokumentu, pri
pakiranih proizvodih pa tudi preverjanje specifičnih etiket,
predpisanih z veterinarskimi predpisi;
– ne glede na prejšnji dve alinei identifikacijski pregled ni obvezen za pošiljke v cisternah, določenih v Direktivi
Sveta 92/118/EGS;
b) fizični pregled pošiljke. Ta pregled mora biti izveden
v skladu s Prilogo 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Med
izvedbo fizičnega pregleda pošiljke se izvedejo laboratorijski testi na samem mejnem prehodu in uradno vzorčenje
pošiljk za zagotovitev najhitrejše možne analize.
(5) Pogostnost fizičnih pregledov je navedena v Odločbi Evropske Komisije 94/360/ES.
5. člen
(Priloga B)
(1) Po opravljenih veterinarskih pregledih uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU izpolni II. del Priloge
B, kjer se glede na rezultate veterinarskih pregledov odloči
o tem, ali pošiljka izpolnjuje veterinarske pogoje za predlagani namen. Izpolnjena in podpisana Priloga B se šteje kot
odločba v upravnem postopku, izdana po skrajšanem upravnem postopku.
(2) O ugotovitvah in odločitvi iz prejšnjega odstavka
uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU seznani
osebo, odgovorno za tovor. Če pošiljka ne izpolnjuje veterinarskih pogojev za predlagani namen, jo seznani tudi z
razlogi za svojo odločitev, o možnosti pritožbe in roku za
vložitev pritožbe.
(3) Uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU
mora original Priloge B posredovati carinskemu organu, pri
katerem je bila pošiljka najavljena, eno kopijo izroči osebi,
odgovorni za tovor, preostalo kopijo pa skupaj z originalnimi
veterinarskimi dokumenti arhivira za najmanj 3 leta.
(4) Priloga B mora spremljati pošiljko:
a) dokler je pošiljka pod carinskim nadzorom; v takem
primeru se potrdilo sklicuje na carinski dokument;
b) v primeru uvoza do prvega namembnega obrata.
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(5) Če se pošiljka razdeli, veljajo določbe prvega in
drugega odstavka tega člena za vsak posamezen del pošiljke.
6. člen
(MVP)
(1) MVP je pod nadzorom vodje MVP – uradnega veterinarja, ki je neposredno odgovoren za izvedbo veterinarskih pregledov. Na MVP mora biti tudi dodatno osebje, in
sicer uradni veterinarji in tehnično osebje. Vodja MVP je
zadolžen za sprotni vnos podatkov v vse predpisane podatkovne baze.
(2) MVP mora biti lociran na območju carinskega organa, čim bližje geografski meji teritorija EU in mora izpolnjevati pogoje iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika ter
pogoje iz odločbe Evropske Komisije 2001/812/ES. Izpolnjevanje pogojev ugotovi komisija treh članov, ki jo imenuje
generalni direktor VURS. Na podlagi pozitivnega mnenja
komisije generalni direktor VURS izda ugotovitveno odločbo
o izpolnjevanju pogojev. Na podlagi te odločbe VURS vloži
vlogo pri Evropski Komisiji za uvrstitev MVP na listo evropsko odobrenih MVP. Pred uvrstitvijo na listo mora VURS
omogočiti izvedbo inšpekcijskega pregleda strokovnjakov
Evropske Komisije.
(3) VURS v posebnih primerih, predvsem kadar je ogroženo zdravje ljudi oziroma živali, začasno zapre MVP. O
zaprtju in o vzrokih za to obvesti Evropsko Komisijo in ostale
države članice EU.
(4) Če MVP ne izpolnjuje več predpisanih pogojev,
Evropska Komisija zbriše MVP z liste evropsko odobrenih
MVP na predlog VURS ali na predlog evropske veterinarske
inšpekcije. Če se MVP zbriše z liste evropsko odobrenih
MVP, poteka postopek ponovne uvrstitve MVP na listo v
skladu z določbami drugega odstavka tega člena.
7. člen
(uvoz na teritorij EU)
(1) Vsako pošiljko, namenjeno uvozu na teritorij EU,
morajo spremljati originalni veterinarski dokumenti v skladu
z veterinarskimi predpisi, ki ostanejo na MVP.
(2) Vsaka pošiljka proizvodov iz tretje države, ki je namenjena uvozu na teritorij EU, mora prestati identifikacijski
in fizični pregled v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega
pravilnika.
(3) Carinski organ ne sme dovoliti uvoza pošiljke na
teritorij EU, dokler ne dobi predloženega dokaza, da so bili
izvršeni predpisani veterinarski pregledi z ustreznimi rezultati, Priloge B, iz katere je razvidno, da pošiljka izpolnjuje
uvozne pogoje, ter dokaza, da je plačana ali zagotovila, da
bo plačana pristojbina za veterinarski pregled.
(4) Če je uvoz v EU dovoljen, uradni veterinar MVP izda
osebi, odgovorni za tovor, overjene kopije originalnih dokumentov.
(5) Po uvozu v EU se pošiljka obravnava v skladu s
predpisi, ki urejajo notranji evropski trg.
8. člen
(posebni postopek pregleda)
(1) Uradni veterinar MVP mora preko računalniškega
programa in omrežja ANIMO (v nadaljnjem besedilu: ANIMO) od pristojnega veterinarskega organa na namembnem
kraju pošiljke dobiti ali pa mu posredovati dodatne informacije, če:
a) so proizvodi namenjeni v državo članico EU ali na
območje na teritoriju EU, ki je pridobilo posebne zahteve v
okviru veterinarskih predpisov EU;
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b) so bili vzeti vzorci, vendar rezultati pred odhodom
prevoznega sredstva z MVP niso znani;
c) gre za izredni uvoz pošiljke za posebne namene
(npr. predelava ali uničenje odpadkov živalskega izvora ipd.),
ki ga dovoljujejo veterinarski predpisi EU;
d) gre za uvoz dlakaste divjadi v koži.
(2) V primeru uvoza iz točk a) in c) prejšnjega odstavka,
ko je pošiljka namenjena v drugo državo članico EU, mora
uradni veterinar MVP opraviti dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregled v skladu s tretjim in četrtim odstavkom
4. člena tega pravilnika. S pregledom mora ugotoviti, če
pošiljka izpolnjuje dodatne zahtevane pogoje, ki veljajo za
namembno državo ali območje namembne države. Če se
pošiljke iz točk a) in c) prejšnjega odstavka znajdejo na
teritoriju Republike Slovenije, ta pa ni namembna država,
morata VURS in pristojni organ namembne države članice
EU zagotoviti, da se pošiljka dostavi na namembni kraj.
(3) V primeru uvoza iz točke d) prejšnjega odstavka se
na MVP opravi samo dokumentacijski pregled in izda Priloga B. Identifikacijski pregled, in če je to potrebno tudi fizični
pregled pošiljke, se opravi na namembnem kraju. Uradni
veterinar v namembnem kraju, ki je opravil dokončni pregled pošiljke, mora o rezultatih pregleda obvestiti uradnega
veterinarja na MVP, ki je izdal Prilogo B. Do dokončnega
rezultata pregleda mora biti pošiljka pod carinskim nadzorom, uvozi pa se na podlagi dokončne odločitve uradnega
veterinarja na MVP. Če je glede na izid pregleda potrebno,
se izvedejo ukrepi iz 27. člena tega pravilnika.
(4) Proizvodi iz prvega odstavka tega člena se v skladu
z veterinarskimi predpisi EU nadzorujejo od vstopnega MVP
do namembnega kraja in se iz vstopnega MVP odpošljejo
pod naslednjimi pogoji:
a) zabojniki oziroma cisterne morajo biti zapečateni z
zalivko uradnega veterinarja MVP, poleg tega pa morajo biti
za proizvode iz točke c) prvega odstavka tega člena grajeni
tako, da je onemogočeno iztekanje ali izcejanje;
b) uradni veterinar MVP mora uradnega veterinarja v
namembnem kraju preko ANIMA obvestiti o namembnosti in
statusu pošiljke;
c) uradni veterinar MVP mora preveriti ali je namembni
obrat registriran za nameravano obdelavo proizvodov iz točke c) prvega odstavka tega člena.
(5) Vodstvo namembnega obrata mora uradnega veterinarja v namembnem kraju obvestiti o prihodu pošiljke na
cilj. Uradni veterinar v namembnem kraju mora v roku 15 dni
od dneva izdaje Priloge B obvestiti uradnega veterinarja
MVP, ki je dovolil odpošiljanje pošiljke, o prihodu pošiljke.
Če je dokazano, da pošiljka v tem roku ni prispela na namembni kraj, mora uradni veterinar MVP to prijaviti carinskemu organu, ki v skladu s carinskim predpisi sproži ustrezen
postopek.
(6) VURS mora Evropski Komisiji posredovati listo odobrenih obratov v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnosti
obdelave oziroma predelave proizvodov iz točke c) prvega
odstavka tega člena.
(7) Če obrat iz prejšnjega odstavka ne obvesti uradnega veterinarja o prihodu pošiljke iz prvega odstavka tega
člena, mu VURS lahko razveljavi odločbo o registraciji obrata in ukrene vse potrebno, da se zoper obrat sproži ustrezne
postopke, odvisno od povzročenega tveganja.
9. člen
(postanek v pristaniščih in letališčih)
Če se pošiljka nahaja na carinskem območju v pristanišču ali na letališču, kjer je MVP, uvoz pa se ne bo izvedel
preko tega MVP, ampak preko drugega MVP, ter se pošiljka
samo preklada iz ladje na ladjo ali iz letala na letalo, je
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oseba, odgovorna za tovor, dolžna obvestiti uradnega veterinarja MVP o prihodu takšne pošiljke. Če je pošiljka na
območju MVP na letališču več kot 12 ur oziroma v pristanišču več kot 7 dni, se obvezno opravi dokumentacijski pregled. Če se pošiljka zadržuje več kot 48 ur na letališču
oziroma več kot 20 dni v pristanišču, mora uradni veterinar
MVP opraviti pregled iz 4. člena tega pravilnika, v primeru
suma ogrožanja zdravja ljudi ali živali pa lahko kadarkoli
opravi popolni veterinarski pregled. O utemeljitvi tega suma
mora sestaviti zapisnik.
10. člen
(manjša pogostnost fizičnih pregledov)
(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 7. člena
tega pravilnika je lahko z Odločbo Evropske Komisije
94/360/EGS predpisana manjša pogostnost fizičnih pregledov za uvoz določenih izdelkov iz določenih držav.
(2) Uradni veterinar MVP lahko kljub omejitvi iz prejšnjega odstavka opravi večje število fizičnih pregledov, če
obstaja utemeljen sum, da bo fizični pregled pošiljke pokazal njeno neustreznost. O utemeljitvi suma mora sestaviti
zapisnik.
11. člen
(tranzit preko teritorija EU)
(1) Uradni veterinar MVP ne more odobriti tranzita pošiljke preko teritorija EU iz ene tretje države v drugo tretjo
državo, če ta pošiljka ne izpolnjuje veterinarskih pogojev.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
uradni veterinar MVP v pristanišču ali na letališču dovoli
prekladanje vseh pošiljk, tudi tistih, ki ne izpolnjujejo veterinarskih pogojev, z namenom tranzita, pod pogojem, da gre
za edini postanek na teritoriju EU. Ta postanek na letališču
ne sme trajati več kot 12 ur oziroma v pristanišču več kot 7
dni. Postopek uradnega veterinarja na MVP se izvaja v skladu z 9. členom tega pravilnika.
(3) Vsak tranzit mora odobriti uradni veterinar na vstopni MVP. Oseba, odgovorna za tovor, se z varščino o v višini
polovice vrednosti pošiljke zaveže, da bo v primeru neizpolnjevanja pogojev za tranzit, pošiljko prevzela nazaj.
(4) Za odobritev tranzita mora biti pošiljka opremljena z
originalnimi dokumenti v skladu s 7. členom tega pravilnika,
ki so prevedeni tudi v slovenski jezik. Za pošiljke, za katere
je prijavljen tranzit, je obvezen dokumentacijski in identifikacijski pregled, na podlagi katerih se izda Priloga B. V primerih tranzita z ladjo ali letalom, ko pošiljka ni razložena iz
prevoznega sredstva, se dokumentacijski in identifikacijski
pregled opravita samo na podlagi tovornih listov. V primeru
utemeljenega suma ogrožanja zdravja ljudi ali živali lahko
uradni veterinar MVP kadarkoli opravi popolni veterinarski
pregled pošiljke. O utemeljitvi tega suma mora sestaviti zapisnik.
(5) V primeru odobrenega tranzita pošiljke po cesti ali
železnici preko teritorija EU uradni veterinar MVP, ki odobri
prevoz, o tem obvesti uradnega veterinarja na namembni
izstopni MVP s pomočjo ANIMA. Pošiljka mora izstopiti preko izstopne MVP v 30 dneh. Uradni veterinar na namembni
izstopni MVP potrdi v Prilogi B, da je pošiljka zapustila teritorij EU in po faksu pošlje kopijo dokumenta uradnemu veterinarju na vstopni MVP. Uradni veterinar na namembni izstopni MVP mora opraviti dokumentacijski in identifikacijski
pregled pošiljke, da ugotovi istovetnost pošiljke. Po opravljenih pregledih potrdi istovetnost s podpisom in žigom MVP,
ki mora poleg naziva MVP in datuma vsebovati naslednje
besedilo: »Formalni postopek ob izhodu iz EU in kontrolni
pregled blaga v tranzitu je potrjen v skladu s členom
11(2)(e) Direktive 97/78/ES.«. Uradni veterinar na vstopni
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MVP mora preverjati, če je tranzitna pošiljka zapustila teritorij EU v 30 dneh. Če uradni veterinar vstopne MVP ne dobi
obvestila o izstopu pošiljke v tem roku, mora o tem obvestiti
carinski organ.
(6) Vse predpisane veterinarske pristojbine za odobritev tranzita in stroške, povezane s tranzitom, mora poravnati
oseba, odgovorna za tovor ali njen zastopnik, pred sprostitvijo pošiljke z vstopne oziroma izstopne MVP.
12. člen
(PCC in skladišča)
(1) Uradni veterinar na vstopni MVP mora opraviti popolni veterinarski pregled pošiljk iz tretjih držav, ki so namenjene v PCC, ki so pod nadzorom uradnega veterinarja na
teritoriju EU. V najavi pošiljke mora oseba, odgovorna za
tovor, podati izjavo, da je končni cilj pošiljke prost pretok
blaga na teritoriju EU ali pa mora biti navedena kakšna
druga končna uporaba v PCC ter izjava o izpolnjevanju ali
neizpolnjevanju uvoznih pogojev. Šteje se, da je pošiljka
namenjena uvozu, če končna uporaba proizvodov ni jasno
navedena. V tem primeru mora pošiljka izpolnjevati uvozne
pogoje. Fizični pregled pošiljke se ne izvede, če je že pri
dokumentacijskem pregledu iz izjave osebe, odgovorne za
tovor, razvidno, da pošiljka ne izpolnjuje uvoznih pogojev,
razen če obstaja sum, da je ogroženo zdravje ljudi in živali.
Takšne pošiljke morajo biti opremljene z dokumenti iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
(2) Uradni veterinar na vstopni MVP odobri vnos oziroma vnos pošiljke, če se pri popolnem veterinarskem pregledu ugotovi, da pošiljka izpolnjuje uvozne pogoje in izda
Prilogo B, na kateri to označi.
(3) Če oseba, odgovorna za tovor, poda lažno izjavo iz
prvega odstavka tega člena, se s proizvodi ravna v skladu s
21. členom tega pravilnika.
13. člen
(vnos pošiljke v PCC)
(1) Če pošiljka iz prvega odstavka prejšnjega člena ne
izpolnjuje uvoznih pogojev, se lahko odobri vnos pošiljke z
MVP le v PCC, ki je na listi EU odobrenih PCC.
(2) Pri odobritvi vnosa pošiljke iz prejšnjega odstavka z
MVP na teritorij EU se smiselno uporabljajo določbe tega
pravilnika, ki se uporabljajo za odobritev tranzita preko teritorija EU. Uradni veterinar MVP mora preveriti, če je namembni kraj ustrezen za sprejem takšne pošiljke. Če so
izpolnjeni zahtevani veterinarski pogoji EU, uradni veterinar
izda Prilogo B.
(3) Uradni veterinar, ki nadzoruje obrat v PCC, preverja:
a) ali se v skladiščih izpolnjujejo in izvajajo predpisani
veterinarski pogoji EU;
b) da se ne skladišči skladnih in neskladnih proizvodov
v istih prostorih;
c) učinkovitost notranjega nadzora dobave in odpreme
proizvodov v obrat v PCC. VURS mora zagotoviti, da je
uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU v delovnem času obrata v PCC na voljo. Uradni veterinar MVP
oziroma uradni veterinar OU mora odobriti vsako posamezno odpremo neskladnih proizvodov. Prostori s takimi pošiljkami oziroma proizvodi morajo biti zapečateni z zalivko
VURS;
d) izvajanje vseh kontrol za preprečevanje kakršnihkoli
sprememb, zamenjav proizvodov, shranjenih v skladišču, ali
sprememb v embalaži, pripravi za trg ali predelavi.
(4) Če PCC ne izpolnjuje predpisanih veterinarskih pogojev EU, lahko uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU pošiljkam proizvodov prepove vstop v obrat v PCC.
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(5) Pošiljke ne smejo v PCC, če niso zapečatene s
carinskimi zalivkami.
(6) Vse predpisane veterinarske pristojbine in stroške
mora poravnati oseba, odgovorna za tovor ali njen zastopnik, pred sprostitvijo pošiljke z MVP.
14. člen
(PCC v Republiki Sloveniji)
(1) PCC v Republiki Sloveniji mora poleg ostalih predpisanih pogojev izpolnjevati tudi veterinarske pogoje iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Če je v PCC obrat,
se za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev uporabljajo določbe zakona, ki ureja veterinarstvo, o registraciji obratov. Če v
PCC ni obrata, ugotavlja izpolnjevanje pogojev uradni veterinar, ki ga za to pooblasti direktor območnega urada VURS.
Na podlagi pozitivnega mnenja uradnega veterinarja direktor
območnega urada VURS izda odločbo o odobritvi PCC, s
katero ugotovi, da ta izpolnjuje pogoje iz Priloge 4 tega
pravilnika. O izdanih odločbah vodi območni urad VURS
evidenco.
(2) VURS posreduje Evropski Komisiji seznam PCC na
območju Republike Slovenije. Evropska Komisija objavi seznam PCC v Uradnem listu EU.
(3) Direktor območnega urada VURS v primerih, ko je
ogroženo zdravje ljudi in živali zaradi nepravilnosti v PCC
razveljavi odločbo iz prvega odstavka tega člena. O razveljavitvi in vzrokih zanjo mora VURS obvestiti Evropsko Komisijo. Ko so ponovno izpolnjeni pogoji, se PCC lahko odobri
po postopku iz prvega odstavka tega člena.
(4) Direktor območnega urada VURS v primeru neizpolnjevanja pogojev iz Priloge 4 tega pravilnika izda PCC
odločbo, s katero lahko PCC tudi začasno prepove opravljati dejavnost, povezane s proizvodi iz tega pravilnika in odredi
odpravo nepravilnosti.
15. člen
(nadzor neskladnih proizvodov v PCC)
(1) Uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU
mora pri vseh pošiljkah neskladnih proizvodov, prispelih v
odobrene PCC:
a) opraviti dokumentacijski pregled pri vstopu pošiljke
v PCC;
b) opraviti občasne kontrolne dokumentacijske in identifikacijske preglede neskladnih proizvodov med skladiščenjem ter opraviti obvezni dokumentacijski in identifikacijski
pregled pred izhodom iz skladišča zaradi preverjanja izvora
in namembnosti;
c) odobriti vsako odpremo pošiljk proizvodov;
d) če se vstopna pošiljka razdeli na več delov, preveriti,
ali je osnovna embalaža neskladnih proizvodov nespremenjena.
(2) V primeru utemeljenega suma ogrožanja zdravja
ljudi in živali lahko uradni veterinar MVP oziroma uradni
veterinar OU izvede tudi fizične preglede vseh neskladnih
proizvodov. O utemeljitvi tega suma mora pred pregledom
sestaviti zapisnik.
16. člen
(pošiljanje neskladnih proizvodov)
(1) Pošiljke neskladnih proizvodov lahko zapustijo PCC
tako, da se pošljejo:
a) v tretjo državo;
b) v skladišča registriranih oskrbovalcev ladij;
c) v uničenje.
(2) Pošiljke neskladnih proizvodov se pošljejo v tretjo
državo pod naslednjimi pogoji:
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a) da oseba, odgovorna za tovor, vnaprej prevzame
odgovornost za uničenje pošiljke v primeru, da jo tretja
država zavrne;
b) da je pošiljka opremljena z enako dokumentacijo
kot tranzitne pošiljke iz 11. člena tega pravilnika;
c) da se jo glede izstopa iz EU obravnava kot tranzitno
pošiljko iz 11. člena tega pravilnika.
(3) Pošiljke neskladnih proizvodov se lahko pošljejo v
skladišča registriranih oskrbovalcev ladij pod pogoji iz
17. člena tega pravilnika.
(4) Pošiljke neskladnih proizvodov, ki se pošiljajo v
uničenje, morajo biti pred odpremo denaturirane.
(5) Pošiljke neskladnih proizvodov iz tega člena se
lahko odpošlje pod pogoji, ki zagotavljajo, da bo prevoz
izvršen brez razkladanja blaga in pod nadzorom pristojnih
organov, v vozilih, ki ne puščajo, ali v zabojnikih, ki so jih
zapečatili pristojni organi.
(6) Promet neskladnih proizvodov med PCC na teritoriju EU ni dovoljen.
(7) Če se pošiljka neskladnih proizvodov razdeli na dva
ali več delov v PCC, mora uradni veterinar MVP oziroma
uradni veterinar OU izdati novo Prilogo B za vsak del pošiljke. Zaradi omogočanja sledljivosti se morajo vse novo
izdane Priloge B sklicevati na originalno Prilogo B, ki je
spremljala pošiljko proizvodov ob prispetju v PCC. Originalno Prilogo B mora shraniti uradni veterinar MVP oziroma
uradni veterinar OU.
(8) Za odpremo pošiljk neskladnih proizvodov iz odobrenih PCC veljajo naslednji pogoji:
a) uradni veterinar, ki nadzoruje PCC, mora obvestiti
pristojni organ v skladišču iz 17. člena tega pravilnika po
postopku iz četrtega in petega odstavka 17. člena tega pravilnika;
b) zalivke, ki se uporabijo, morajo biti izdelane tako,
da se ob vsakem odpiranju vozila ali kontejnerja, prelomijo;
c) kopenska prevozna sredstva, ki se uporabijo za prevoz neskladnih proizvodov, je treba po uporabi očistiti in
dezinficirati;
d) pošiljke, namenjene v tretje države, oziroma pošiljke
iz 17. člena tega pravilnika morajo prispeti na izstopno MVP
oziroma v namembno skladišče iz 17. člena tega pravilnika
najpozneje v 30 dneh od datuma odpošiljanja, sicer mora
uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU o tem
obvestiti carinski organ, ki sproži ustrezne postopke v skladu s carinskimi postopki.
(9) Nosilec dejavnosti obrata v PCC mora voditi evidenco vhodnih in izhodnih pošiljk iz 12. do 17. člena tega
pravilnika. Evidenca mora zagotavljati sledljivost pošiljk ter
omogočiti nadzor usklajenosti med vhodnimi in izhodnimi
količinami proizvodov v skladišču. Poleg navedenega mora
evidenca vsebovati tudi naslednje podatke:
a) državo izvora ter vstopno MVP za vstopne pošiljke;
b) neponovljivo referenčno številko veterinarskega spričevala iz priloge 6 tega pravilnika za vsako odposlano pošiljko;
c) namembno tretjo državo ter izhodno MVP ali referenčno številko in naslov namembnega skladišča iz 17. člena tega pravilnika oziroma namembno plovilo.
(10) Vse predpisane veterinarske pristojbine in stroške
mora poravnati oseba, odgovorna za tovor ali njen zastopnik
pred sprostitvijo pošiljke iz PCC.
17. člen
(registrirani oskrbovalci ladij)
(1) Oskrbovalci ladij, registrirani v Republiki Sloveniji,
ki neposredno oskrbujejo morska prevozna sredstva, ki potujejo čez mejo teritorija EU, z neskladnimi proizvodi za
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oskrbovanje posadke in potnikov, morajo izpolnjevati zahteve iz prvega in drugega odstavka 12. člena, 13. člena ter iz
druge, tretje in četrte točke prvega odstavka Priloge 4 tega
pravilnika, poleg tega:
a) morajo biti registrirani kot oskrbovalci ladij s strani
VURS. Registracija se izvede po postopku iz prvega odstavka 14. člena tega pravilnika, ki velja za PCC, v katerem ni
obrata;
b) lahko skladiščijo zaloge neskladnih proizvodov, razen če surovina izpolnjuje veterinarske pogoje EU;
c) morajo imeti zaprte prostore, v katere vstop in izhod
stalno nadzira odgovorna oseba. Če je skladišče v PCC,
mora biti celotno območje zaprto in pod stalnim carinskim
nadzorom;
d) morajo jamčiti, da se neskladni proizvodi ne bodo
dali v promet na teritoriju EU;
e) morajo takoj, ko je mogoče, obvestiti uradnega veterinarja o dospetju proizvodov v skladišče.
(2) Registrirani oskrbovalci ladij:
a) smejo pošiljke neskladnih proizvodov odpremiti samo na namembno ladjo ali pa v posebej registrirano skladišče v pomorskem pristanišču, od koder pošiljke ne smejo
nikamor drugam, razen na plovila. Za razliko od postopka
izdaje Priloge B iz 5. člena tega pravilnika, se za odpremo
pošiljke neskladnih proizvodov iz PCC izda veterinarski certifikat iz Priloge 6 tega pravilnika. Če se takšne pošiljke
odpremljajo preko MVP, spremljata takšno pošiljko oba certifikata, in sicer Priloga B in veterinarski certifikat iz Priloge
6 tega pravilnika. Če gre pošiljka v posebej registrirano
skladišče v pomorskem pristanišču, se mora uradni veterinar MVP prepričati, da to skladišče izpolnjuje pogoje za
sprejem take pošiljke;
b) morajo o odpremi neskladne pošiljke vnaprej obvestiti pristojni organ pomorskega pristanišča od koder se
pošiljka pošilja, in pristanišča, kamor je plovilo namenjeno,
z navedbo datuma odpošiljanja in imenom namembnega
plovila;
c) morajo VURS oziroma uradnemu veterinarju, ki je
izdal veterinarsko spričevalo iz Priloge 6 tega pravilnika,
dostaviti podpisan original veterinarskega spričevala iz Priloge 6 tega pravilnika v dokaz, da je pošiljka neskladnih proizvodov prispela v skladišče iz tega člena oziroma na plovilo;
d) morajo hraniti evidenco prispelih in odpremljenih pošiljk vsaj tri leta. Evidenca mora omogočiti opravljanje pregledov tistih delov pošiljk, ki so ostali v skladišču;
e) morajo zagotoviti, da se kopenska prevozna sredstva, ki se uporabijo za prevoz neskladnih proizvodov, po
uporabi očistijo in dezinficirajo.
(3) Registrirani oskrbovalec ladij lahko oskrbuje ladje
samo v pristanišču, kjer je MVP.
(4) Uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU,
ki odpremi pošiljko iz tega člena, mora najpozneje pred
odpremo pošiljke obvestiti pristojni organ v namembnem
pristanišču po ANIMU. Zalivke, ki se uporabijo za pečatenje
pošiljk, morajo biti izdelane tako, da se prelomijo ob vsakem odpiranju vozila ali kontejnerja. Pošiljke morajo prispeti
v navedeno namembno skladišče v največ 30 dneh od
datuma pošiljanja, sicer je treba zadevo posredovati carinskim organom v nadaljnjo preiskavo.
(5) Če je pošiljka namenjena na ladjo v pristanišče
druge države članice EU, mora registrirani oskrbovalec ladij
pristojnemu organu v pristanišču vnaprej najaviti pošiljko s
kopijo veterinarskega certifikata iz Priloge 6 tega pravilnika.
Po zaključeni dobavi proizvodov na plovilo mora veterinarski
certifikat iz Priloge 6 tega pravilnika s podpisom potrditi
pristojni organ ali pooblaščena oseba lastnika oziroma upravljalca plovila, registrirani oskrbovalec ladij pa mora podpisan
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original vrniti uradnemu veterinarju, ki ga je izdal. Takšen
veterinarski certifikat je uradna potrditev dostave pošiljke.
(6) Če registrirani oskrbovalec ladij ne izpolnjuje več
pogojev iz tega člena, VURS razveljavi odločbo o registraciji
in o tem obvesti Evropsko Komisijo ter države članice EU.
Ko so pogoji ponovno izpolnjeni, se oskrbovalec ladij lahko
ponovno registrira po postopku iz točke a) prvega odstavka
tega člena.
(7) VURS pošlje seznam oskrbovalcev ladij Evropski
Komisiji, ki ta seznam posreduje drugim državam članicam EU.
18. člen
(sprememba namembnega kraja)
Če se pošiljki iz tretje države, ki je bila vnesena na
teritorij EU v PCC z namenom uvoza, želi pred uvozom
spremeniti namembni kraj ali carinsko dovoljena raba pošiljke, ki ju je odobril carinski organ, se na pošiljki v PCC
ponovno opravi popolni veterinarski pregled, razen če se
pošiljko uniči ali zavrne.
19. člen
(ponovni vnos pošiljke na teritorij EU)
(1) Uradni veterinar MVP lahko odobri ponovni vnos
pošiljke, proizvedene v EU in izvožene iz EU v tretjo državo,
ki jo je tretja država zavrnila, pod naslednjimi pogoji:
a) pošiljko mora spremljati originalni veterinarski dokument ali kopija, ki jo je overil uradni veterinar, skupaj s
podrobnimi opisom razlogov za zavrnitev, garancijo, da so
bili upoštevani pogoji, ki veljajo za skladiščenje in prevoz
proizvodov, ter garancijo, da proizvodi niso bili podvrženi
nikakršni manipulaciji. V primeru uradno zapečatenih kontejnerjev zadostuje pisna izjava prevoznika, da se z vsebino
pošiljke ni manipuliralo in da pošiljka ni bila raztovorjena;
b) pri pošiljkah iz prejšnje točke mora uradni veterinar
MVP opraviti dokumentacijski in identifikacijski pregled, v
primerih iz 23. člena tega pravilnika pa tudi fizični pregled;
c) da se pošiljka pod pogoji iz 8. člena tega pravilnika
vrne direktno v obrat v državi članici EU, kjer je bil izdan
veterinarski dokument.
(2) Nobena država članica EU ne sme nasprotovati
ponovnemu vnosu zavrnjene pošiljke proizvodov, katerih poreklo je v EU, ki jih je tretja država zavrnila, če je pristojni
organ, ki je izdal originalni veterinarski dokument, izjavil, da
sprejme pošiljko nazaj, in so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega
odstavka.
(3) Ponovni vnos pošiljke iz tega člena v EU je dovoljen
samo s prevoznimi sredstvi, ki so grajena tako, da je preprečeno iztekanje ali izcejanje, ter so uradno zapečatena.
(4) Uradni veterinar MVP, ki odobri vstop zavrnjene
pošiljke na teritorij EU, o tem obvesti pristojni organ oziroma
uradnega veterinarja v namembnem kraju preko ANIMA.
(5) Vse predpisane veterinarske pristojbine za odobritev vrnitve zavrnjene pošiljke in stroške, povezane s postopkom vrnitve, mora pred sprostitvijo pošiljke z MVP poravnati
oseba, odgovorna za tovor, ali njen zastopnik.
20. člen
(nedovoljen vnos pošiljk na območje Republike Slovenije)
(1) Pošiljke, ki so bile vnesene na teritorij Republike
Slovenije, ne da bi bil opravljen veterinarski pregled na MVP
v skladu z zahtevami 3. in 4. člena tega pravilnika, se zasežejo in uradni veterinar OU odloči, ali se uničijo ali na novo
odpošljejo v skladu z drugim odstavkom tega člena.
(2) Če uradni veterinar MVP ali uradni veterinar OU pri
veterinarskem pregledu proizvodov ugotovi, da ti ne izpolnjujejo veterinarskih uvoznih pogojev ali se pri veterinar-
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skem pregledu ob uvozu ugotovijo nepravilnosti, se mora
uradni veterinar MVP nemudoma, po posvetu z osebo, odgovorno za tovor, odločiti, ali se pošiljka:
a) odpošlje izven teritorija EU najpozneje v 60 dneh,
razen če ni potrebno zaradi nujnih veterinarskih razlogov
pošiljko takoj zavrniti. Ta rok pa se lahko tudi podaljša, če v
60 dneh ni mogoča dokončna veterinarska odločitev; ali
b) takoj uniči v najbližjem objektu, registriranem za uničevanje odpadkov.
(3) Pošiljka se brezpogojno uniči tudi, če se je iztekel
rok iz točke a) prejšnjega odstavka.
(4) Do dokončne veterinarske odločitve o usodi pošiljke mora biti pošiljka skladiščena pod nadzorom uradnega veterinarja MVP ali uradnega veterinarja OU na stroške
osebe, odgovorne za tovor.
(5) V primeru ponavljajočih se kršitev oziroma posamične hude kršitve veterinarskih predpisov EU se uporabijo
določbe 25. in 27. člena tega pravilnika.
(6) Za pošiljke odpadkov živalskega izvora, za katere je
uradni veterinar odobril predelavo proizvodov v obratu za
predelavo odpadkov v skladu s predpisi EU, ki urejajo ravnanje z odpadki živalskega izvora, se ne uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena, pod pogojem, da ni ogroženo zdravje ljudi oziroma živali.
(7) Uradni veterinar MVP mora podatke o zavrnjenih
pošiljkah proizvodov iz tega člena vpisati v podatkovne baze, s katerimi se zagotavlja, da zavrnjena pošiljka ne more
biti vnesena na teritorij EU na drugem MVP. Hkrati pa mora
na originalnem veterinarskem dokumentu s pečatom »ZAVRNJENO« označiti, da je bila pošiljka zavrnjena.
(8) Stroške, ki nastanejo zaradi zavrnitve ali uničenja
oziroma spremembe namembnosti proizvodov iz tega člena, mora poravnati oseba, odgovorna za tovor.
21. člen
(uvoz slame in sena)
Predmet veterinarskega pregleda na MVP sta tudi slama in seno. Seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, iz
katerih je dovoljeno uvažati slamo in seno na teritorij EU, je
naveden v Prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
22. člen
(kršitev veterinarskih predpisov)
(1) Uradni veterinar MVP ali VURS mora v primeru
suma, da so bili kršeni veterinarski predpisi oziroma veterinarski predpisi niso bili upoštevani, ali če obstaja dvom
glede:
– istovetnosti ali dejanskega namembnega kraja proizvoda,
– izpolnjevanja jamstev, predpisanih s predpisi EU za
to vrsto proizvodov,
– izpolnjevanja jamstev za zdravje ljudi in živali, predpisanih s predpisi EU,
izvesti vse veterinarske preglede, ki jih uradni veterinar
MVP ali VURS določi kot ustrezne, da se sum potrdi ali
zavrne.
(2) Proizvodi iz prejšnjega odstavka morajo ostati pod
nadzorom uradnega veterinarja, dokler niso znani izidi preverjanja.
(3) Če je sum iz prvega odstavka tega člena potrjen, je
treba poostriti pregledovanje proizvodov istega porekla v
skladu z 21. členom tega pravilnika.
23. člen
(izjeme)
(1) Določbe 3. do 19. člena tega pravilnika ne veljajo za:
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a) proizvode, ki so sestavni del osebne prtljage potnikov in ne presegajo količin, določenih s carinskimi predpisi,
pod pogojem, da izvirajo iz EU ali tretje države, iz katere
uvoz v EU sicer ni prepovedan;
b) manjše pošiljke proizvodov, ki se pošiljajo zasebnikom brez namena trgovanja v EU in ne presegajo količin,
določenih s carinskimi predpisi, in ki izvirajo iz tretje države,
iz katere uvoz v EU sicer ni prepovedan;
c) proizvode, ki se nahajajo na mednarodnem prevoznem sredstvu in so namenjeni oskrbi posadke in potnikov,
pod pogojem, da ne pridejo na teritorij EU. Odpadki, ki
nastanejo v teh prevoznih sredstvih, se morajo uničiti na
mestu razkladanja, razen če se na istem letališču oziroma
pristanišču preložijo na drugo prevozno sredstvo, ki zapušča EU;
d) vnos pošiljk, ki ne presegajo količin iz točk a) in b)
tega odstavka, če so pošiljke prešle termično obdelavo v
konzervah s F0 vrednosti 3,oo ali več in so del osebne
prtljage oziroma se pošiljajo kot male pošiljke zasebnikom
brez namena trgovanja v EU;
e) proizvode, ki so poslani kot tržni vzorci ali namenjeni
za razstave, pod pogojem, da niso namenjeni prodaji na
trgu EU in imajo predhodno dovoljenje pristojnega organa
za takšno rabo;
f) proizvode, ki so namenjeni posebnim raziskavam ali
analizam, če je mogoče na podlagi uradnega pregleda ugotoviti, da takšni proizvodi niso namenjeni za prehrano ljudi in
da bodo ti proizvodi, razen količin, ki so bile porabljene za
analizo, po končani preiskavi ali po izvedenih raziskavah ali
analizah uničeni ali na novo razposlani, pod pogoji, ki jih
predpiše pristojni organ.
(2) Pošiljkam iz točk e) in f) prejšnjega odstavka je
prepovedano spreminjati namembnost, zaradi katere so bile
vnesene na teritorij EU.
(3) Ne glede na točko a) prvega odstavka tega člena je
količina mesa oziroma mesnih proizvodov omejena na en
kilogram na osebo.
(4) Ne glede na točki b) in d) prvega odstavka tega
člena je količina takšnih proizvodov omejena na skupno
težo enega kilograma.
III. VARNOSTNI UKREPI
24. člen
(ukrepi)
(1) VURS lahko zahteva, da Evropska Komisija nemudoma sprejme, odvisno od situacije, enega od naslednjih
ukrepov:
a) začasna ustavitev uvoza iz vseh delov zadevne tretje
države in kjer je potrebno, iz tretje države, preko katere je
potovala pošiljka, ali iz posameznega obrata;
b) določitev posebnih pogojev za proizvode, ki prihajajo iz vseh delov zadevne tretje države;
c) sestava zahteve za ustrezne preglede na podlagi
dejanskih ugotovitev, ki lahko vključujejo še posebej iskanje
nevarnosti za zdravje ljudi in živali in glede na rezultate teh
pregledov, pogostejše izvajanje fizičnih pregledov.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se lahko predlagajo,
če se pri veterinarskih pregledih na MVP ugotovijo razlogi za
takšen predlog zaradi zaščite pred resnim tveganjem za
zdravje ljudi in živali.
(3) VURS mora takoj sprejeti naslednje ukrepe:
a) zaseg in uničenje zadevne pošiljke; odločbo o zadržanju in uničenju izda uradni veterinar MVP oziroma OU;
b) obvestitev ostalih MVP in Evropske Komisije o ugotovitvah in poreklu pošiljke, če kateri od pregledov iz tega
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pravilnika nakaže, da lahko pošiljka pomeni nevarnost za
zdravje ljudi ali živali.
(4) Če po uradnem zahtevku Evropski Komisiji za uvedbo sprejetja varnostnih ukrepov, Evropska Komisija ne izvede uradnega postopka, lahko VURS izvede ukrepe iz tega
člena samostojno za dobo največ 10 delovnih dni. O tem,
za katero državo oziroma obrat v tretji državi gre, mora
obvestiti Evropsko Komisijo in ostale države članice EU.
IV. SODELOVANJE Z EVROPSKO KOMISIJO
IN DRŽAVAMI ČLANICAMI EU
25. člen
(nadzor Evropske Komisije)
VURS mora omogočiti veterinarskim strokovnjakom
Evropske Komisije, da preverijo izvajanje tega pravilnika v
praksi. Natančnejši postopek in način preverjanja je določen v odločbi Evropske Komisije 98/139/ES, ki je sestavni
del tega pravilnika.
26. člen
(program nadzora)
(1) VURS pripravi program nadzora nad uvoznimi pošiljkami (v nadaljnjem besedilu: program nadzora), katerih
namembni kraj je v Republiki Sloveniji. Pri pripravi programa
nadzora upošteva tveganje, povezano s posameznimi vrstami proizvodov.
(2) VURS posreduje program nadzora iz prejšnjega
odstavka Evropski Komisiji, ki o programih nadzora držav
članic EU obvesti vse MVP. Vsaka MVP je dolžna pri svojem
delu upoštevati program nadzora nad uvoznimi pošiljkami
vsake države članice EU. Vzorce, ki jih je potrebno jemati v
skladu s temi programi nadzora, mora jemati uradni veterinar MVP.
(3) V program nadzora morajo biti vključene vse uvozne pošiljke iz prvega odstavka tega člena, laboratorijsko pa
se testira samo tiste, ki so za to predvidene v tem programu.
(4) Natančnejša vsebina programa nadzora, ki ga pripravi VURS, in ravnanje s pošiljkami, ki se laboratorijsko
testirajo v okviru programov nadzora iz prvega in drugega
odstavka tega člena, sta določena v Prilogi 8, ki je sestavni
del tega pravilnika.
(5) VURS mora obvestiti pristojni organ druge države
članice EU in Evropsko Komisijo o neustreznih izvidih laboratorijskih preiskav, ugotovljenih pri izvajanju programa nadzora. Če VURS prejme obvestilo o pozitivnih izvidih laboratorijskih preiskav se lahko spremeni nacionalni program
nadzora.
(6) Evropska Komisija o neustreznih izvidih iz prejšnjega odstavka obvesti vse MVP, ki so dolžne izvajati strožje
preglede pošiljk istega porekla, zlasti pa so dolžne zadržati
sprostitev na trg naslednjih 10 pošiljk proizvodov istega porekla, ki predstavljajo enako tveganje, do pridobitve izvidov
laboratorijskih preiskav za te pošiljke.
(7) Oseba, odgovorna za tovor, mora pred odvzemom
vzorcev položiti varščino v višini stroškov veterinarskega
pregleda, vključno s stroški za odvzem uradnih vzorcev, za
laboratorijske teste iz tega člena in za morebitno skladiščenje.
27. člen
(ukrepi v primeru večjih nepravilnosti v EU)
(1) Če se pri veterinarskih pregledih pošiljk oziroma
proizvodov ugotovijo večje nepravilnosti ali ponavljajoče kršitve glede veterinarskih predpisov, mora VURS o tem obvestiti Evropsko Komisijo.
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(2) Evropska Komisija o nepravilnostih oziroma kršitvah iz prejšnjega odstavka obvesti vse MVP. Uradni veterinarji MVP morajo izvajati strožje preglede pošiljk istega porekla, zlasti pa je potrebno na MVP zaustaviti naslednjih 10
pošiljk istega porekla in preveriti nepravilnosti oziroma kršitve iz prejšnjega odstavka.
(3) VURS mora obvestiti Evropsko Komisijo o ugotovitvah iz prejšnjega odstavka, če je katera od pošiljk iz prejšnjega odstavka ustavljena na MVP na območju Republike
Slovenije.
(4) Oseba, odgovorna za tovor, mora položiti varščino
v višini stroškov veterinarskega pregleda, vključno z morebitnimi stroški za odvzem uradnih vzorcev in za laboratorijske teste iz tega člena ter za skladiščenje.
28. člen
(ukrepi v primeru pomanjkljivosti pri nadzoru na MVP
ali v PCC države članice EU)
(1) Če se na trgu Republike Slovenije znajdejo proizvodi iz tretje države, ki ne izpolnjujejo zahtev veterinarskih
predpisov, pri čemer se ugotovi, da je to posledica pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri izvajanju Direktive Sveta
97/78/ES na MVP ali v PCC druge države članice EU,
VURS o tem nemudoma obvesti pristojni veterinarski organ
zadevne države.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko VURS skupaj z zadevno državo članico EU prouči možnosti za odpravo pomanjkljivosti, če je potrebno, tudi z obiskom zadevne
države članice EU.
(3) Če se napake iz prvega odstavka tega člena ponavljajo, mora VURS o tem obvestiti Evropsko Komisijo in zadevno državo članico EU. VURS lahko od Evropske Komisije zahteva, da v zadevno državo članico EU, kjer so se
napake zgodile, pošlje strokovnjake Evropske Komisije.
(4) VURS lahko odredi povečano število pregledov pošiljk, ki pridejo iz MVP ali PCC iz prvega odstavka tega
člena, o čemer mora obvestiti lastnika pošiljke oziroma njegovega zastopnika.
29. člen
(ukrepi v primeru pomanjkljivosti pri nadzoru na MVP
ali v PCC v Republiki Sloveniji)
(1) Če se na teritoriju EU znajde pošiljka iz tretje države, ki ne izpolnjuje zahtev veterinarskih predpisov EU, pošiljka pa je bila vnesena ali uvožena na teritorij EU preko
MVP na območju Republike Slovenije in druga država članica ugotovi, da je to posledica pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES na MVP
ali v PCC v Republiki Sloveniji, mora VURS:
a) po obvestilu druge države članice EU ugotoviti vzroke za nastale pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti,
b) ukreniti vse potrebno, da se nepravilnosti oziroma
pomanjkljivosti odpravijo in
c) o ugotovitvah ter izvedenih ukrepih obvestiti državo
članico iz točke a) tega odstavka.
(2) Če država članica EU iz prejšnjega odstavka meni,
da izvedeni ukrepi niso zadovoljivi, lahko zahteva, da se
ravna v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.
30. člen
(program za izmenjavo uradnih veterinarjev)
(1) VURS mora z drugimi državami članicami EU pripraviti program za izmenjavo uradnih veterinarjev, ki opravljajo veterinarske preglede proizvodov, ki prihajajo iz tretjih
držav.
(2) Program iz prejšnjega odstavka odobri Stalni veterinarski odbor Evropske Komisije.
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(3) VURS mora zagotoviti vse pogoje za izvajanje odobrenega programa iz prejšnjega odstavka.
(4) VURS mora pri načrtovanju programa upoštevati
izkušnje, pridobljene iz izvedenih odobrenih programov.
31. člen
(izobraževanje uradnih veterinarjev)
VURS mora zagotoviti sodelovanje in udeležbo uradnih
veterinarjev, ki opravljajo preglede po tem pravilniku, v posebnih izobraževalnih programih, ki jih pripravi, organizira in
financira Evropska Komisija.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati vse
odločbe in sklepi o prepovedi uvoza oziroma o prepovedi
uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa
kužnih bolezni, izdani na podlagi prvega odstavka 21. člena
Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01), ki so še v
veljavi na dan uveljavitve tega pravilnika.
33. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati:
– vse odredbe o prepovedi uvoza oziroma o prepovedi
uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa
kužnih bolezni, izdane na podlagi Zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99-ZZZiv,
101/99, 8/00-ZUT in 33/01 ZVet-1), ki so še v veljavi na
dan uveljavitve tega pravilnika;
– Pravilnik o načinu nakladanja, prekladanja in razkladanja pošiljk živali, proizvodov, surovin in odpadkov živalskega izvora, pogojih, ki jih mora izpolnjevati prevozno sredstvo, higiensko-tehničnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati
pošiljka in obrazcu zdravstvenega spričevala za pošiljko (Uradni list SFRJ, št. 69/90 in Uradni list RS, št. 39/92);
– Pravilnik o vrstah pošiljk živali in proizvodov živalskega izvora, za katere ni potrebna odločba o veterinarsko –
sanitarnih pogojih, ki jih morajo te pošiljke izpolnjevati pri
uvozu (Uradni list RS, št. 20/92).
34. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem pristopa Republike
Slovenije k Evropski Uniji.
Št. 323-488/2003
Ljubljana, dne 23. julija 2003.
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4. Ozemlje Kraljevine Španije, razen Ceute in Mellile;
5. Ozemlje Helenske republike;
6. Ozemlje Francoske republike;
7. Ozemlje Republike Irske;
8. Ozemlje Italijanske republike;
9. Ozemlje Velikega vojvodstva Luksemburga;
10. Ozemlje Kraljevine Nizozemske v Evropi;
11. Ozemlje Portugalske republike;
12. Ozemlje Združenega kraljestva Velike Britanije in
Severne Irske;
13. Ozemlje Republike Avstrije;
14. Ozemlje Republike Finske;
15. Ozemlje Kraljevine Švedske;
16. Ozemlje Republike Slovenije ter ozemlja držav, ki
se pridružijo EU 1. maja 2004.
Priloga 2
I. SPLOŠNI POGOJI ZA MVP
MVP morajo imeti:
a) osebje, potrebno za pregledovanje dokumentov, ki
spremljajo pošiljko,
b) glede na količino proizvodov, ki jih pregleduje MVP,
dovolj veterinarskega in pomožnega osebja, posebej usposobljenega za pregledovanje, ali se proizvodi ujemajo s
spremljajočimi dokumenti in za sistematične fizične preglede vsake pošiljke proizvodov,
c) dovolj osebja za jemanje in obdelovanje naključnih
vzorcev pošiljk proizvodov, ki prispejo na MVP,
d) dovolj velike prostore za osebje, odgovorno za opravljanje veterinarskih pregledov,
e) ustrezne higienske prostore in opremo za opravljanje rutinskih analiz in jemanje vzorcev v skladu s tem pravilnikom,
f) ustrezne higienske prostore in opremo za jemanje in
obdelovanje vzorcev za rutinsko preverjanje, predpisano v
veterinarskih predpisih EU (mikrobiološki standardi),
g) storitve specializiranega laboratorija, usposobljenega za specialno analizo vzorcev, vzetih na tej MVP,
h) prostore in hladilnice za skladiščenje delnih pošiljk,
vzetih za analizo, in proizvodov, katerih sprostitve za prost
pretok ni odobril uradni veterinar MVP,
i) ustrezno opremo za hitro izmenjavo podatkov, zlasti z
drugimi MVP, v skladu z veterinarskimi predpisi EU,
j) usluge obratov, registriranih za uničevanje proizvodov po tem pravilniku.
II. POSEBNI POGOJI ZA MVP

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga 1
OBMOČJA NA TERITORIJU EU
1. Ozemlje Kraljevine Belgije;
2. Ozemlje Kraljevine Danske, razen otočja Faroe in
Grenlandije;
3. Ozemlje Zvezne republike Nemčije;

Za odobritev in vpis v seznam morajo biti mejne kontrolne točke ustrezno zgrajene in zagotavljati ustrezno stopnjo higiene, in preprečevati navzkrižno kontaminacijo.
Prostori mejne kontrolne točke ali inšpekcijske enote
morajo imeti:
– stene z gladkimi, pralnimi površinami; tako stene kot
tla morajo biti enostavni za čiščenje in dezinfekcijo ter imeti
ustrezen odvodni sistem;
– čist strop, enostaven za čiščenje;
– ustrezno naravno in umetno osvetlitev;
– ustrezno oskrbo s toplo in hladno vodo v vseh inšpekcijskih prostorih.
1. Tehnična oprema
(a) Mejne kontrolne točke in inšpekcijske enote morajo, v najmanjšem obsegu, vedno imeti na voljo:
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– opremo (ali dostop do opreme), usposobljeno za
tehtanje pošiljk, za katere se zahtevajo kontrolni pregledi;
– vso opremo, potrebno za odpiranje in pregledovanje
pošiljk, predloženih v pregled;
– opremo za temeljito čiščenje in dezinfekcijo, ustrezno uskladiščeno in ustrezno potrebam mejne kontrolne točke, ali učinkovit in dokumentiran sistem čiščenja ter dezinfekcije, ki ju izvaja zunanja institucija;
– opremo za vzdrževanje ustreznega nivoja temperature v prostorih z nadzorovanim temperaturnim režimom.
(b) V prostorih za inšpekcijske preglede mora biti, v
najmanjšem obsegu:
– delovna miza z gladko, pralno površino, enostavna
za čiščenje in dezinfekcijo;
– oprema za vzorčenje – žaga, nož, odpirač za konzerve, sredstva za vzorčenje pošiljk in vsebnikov;
– pečatni trak in oštevilčeni pečati ali nalepke, jasno
označeni za zagotavljanje sledljivosti;
– termometer za merjenje temperature na površini in v
jedru, tehtnica za tehtanje, in merilec pH za sveže izdelke;
– oprema za tajanje ali mikrovalovna pečica;
– prostori za začasno skladiščenje vzorcev pod nadzorovanim temperaturnim režimom do njihovega pošiljanja v
laboratorij. Na voljo morajo biti tudi ustrezni vsebniki za
prevoz teh vzorcev.
(c) Mejne kontrolne točke in inšpekcijske enote z omejeno navedbo v seznamu morajo imeti:
– predmete, navedene v točkah a) in b) tega dela,
kakor je ustrezno za proizvode, ki se obravnavajo na zadevni mejni kontrolni točki.
2. Osebje
1. Za delovanje mejnih kontrolnih točk je treba določiti
odgovornega uradnega veterinarja, ali v primeru proizvodov
ribištva bodisi uradnega veterinarja bodisi uradnega zastopnika, omenjenega v odločbi 93/352/EGS, ki mora biti
prisoten na mejni kontrolni točki ter v inšpekcijskih enotah
med kontrolnimi pregledi proizvodov. Mejna kontrolna točka
mora zaposlovati dovolj osebja za izvajanje vseh kontrolnih
pregledov, ki se zahtevajo na zadevni mejni kontrolni točki;
2. Uradnemu veterinarju lahko pomagajo posebej usposobljeni pomočniki, ki z njegovim pooblastilom izvajajo:
(a) kontrolne preglede dokumentov;
(b) kontrolne preglede istovetnosti ter fizične preglede,
jemljejo vzorce ter izvajajo splošne analize;
(c) administrativne naloge in postopke.
Uradni veterinar je odgovoren za dokončne odločitve.
Za osebje mejne kontrolne točke je treba voditi/hraniti
evidenco usposabljanja o izvajanju veterinarskih inšpekcijskih pregledov.
3. Dokumentacija
Mejna kontrolna točka mora hraniti naslednje informacije.
Do uvedbe sistema Shift mora uradni veterinar, odgovoren za kontrolne preglede na mejni kontrolni točki, imeti
na voljo v pooblaščenem osrednjem uradu vsaj:
1. najnovejši seznam tretjih držav ali delov tretjih držav,
odobrenih za pošiljanje proizvodov v Skupnost ali, če je
primerno, v določene države članice;
2. izvode raznih odločb Skupnosti ali držav članic, ki
opredeljujejo vzorce zdravstvenih ali javno zdravstvenih/veterinarskih spričeval ali katerekoli druge dokumente, ki morajo spremljati proizvode iz tretjih držav, ki se pošiljajo v
Skupnost ali, če je primerno, v določene države članice;
3. najnovejši seznam obratov v tretjih državah, odobrenih za pošiljanje proizvodov v Skupnost, ali nacionalnih odobrenih obratov v primeru neusklajenih proizvodov;
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4. izvode katerihkoli zaščitnih odločb, ki prepovedujejo ali omejujejo uvoz proizvodov v Skupnost;
5. najnovejši seznam odobrenih mejnih kontrolnih točk,
ki navaja vse razpoložljive podrobnosti o zadevnih mejnih
kontrolnih točkah;
6. veljaven seznam brezcarinskih con, brezcarinskih
skladišč, in carinskih skladišč, odobrenih skladno s členom
12.4, in upravljavcev, odobrenih skladno s 13. členom Direktive 97/78/ES, v vseh državah članicah;
7. najnovejši seznam obratov, odobrenih za sprejem
proizvodov, poslanih po posebni poti, za zadevno državo
članico, v skladu s šestim odstavkom 8. člena Direktive
97/78/ES;
8. najnovejšo veljavno zakonodajo EU v zvezi s proizvodi in postopki, ki jih zajemajo veterinarski inšpekcijski
pregledi.
4. Evidence
Treba je voditi naslednje evidence:
1. najnovejše informacije o pošiljkah proizvodov, za
katere je bil zavrnjen uvoz ali vstop v EU, in ki so bile
ponovno odposlane; vsaka država članica mora sporočati
drugim državam članicam ter Komisiji vse informacije v zvezi
s ponovno odposlanimi pošiljkami; osrednji pristojni organ
oblasti mora sporočati te informacije vsaki mejni kontrolni
točki;
2. register v skladu z odločbo Komisije 97/394/ES z
dne 6. junija 1997, “ki določa minimalne podatke, ki se
zahtevajo za bazo podatkov živali in živalskih proizvodov, ki
vstopajo v Skupnost”;
3. register vseh pošiljk bodisi ponovno odposlanih v
skladu z odločbo Komisije 97/152/ES bodisi uničenih, ali
za katere uradni veterinar na mejni kontrolni točki odobri
uporabo v druge namene razen za prehrano ljudi; v tem
registru morajo biti evidentirani vsi primeri, v katerih je določen skrajni rok za ukrepanje ali odziv uradnega veterinarja v
zvezi z zavrnjenim blagom, odposlanim v tranzitu ali po posebni poti, in kjer so potrebni stiki z vpletenimi strankami še
po izvedenem pošiljanju;
4. register vseh vzorcev, odvzetih na mejni kontrolni
točki za namene laboratorijskih testov, skupaj s podrobnimi
navedbami zahtevanih laboratorijskih testov ter rezultatov
(ugodnih in neugodnih) takih testov;
5. register, ki se zahteva skladno z odločbo Komisije
94/360/ES, “o zmanjšani pogostosti fizičnih pregledov pošiljk določenih proizvodov, ki se uvažajo iz tretjih držav,
skladno z direktivo 90/675/EGS”, če je potrebno, v elektronski obliki.
5. Postopki
1. Pristojni organi oblasti se morajo prizadevati za zagotavljanje tesnega sodelovanja med raznimi službami, vpletenimi v inšpekcijske preglede proizvodov iz tretjih držav.
2. Vsi fizični inšpekcijski pregledi ter pregledi istovetnosti, razen pregledov pečatov, morajo potekati v inšpekcijskem objektu. Vse take preglede je treba izvajati tako, da se
prepreči možnost navzkrižne kontaminacije, in kjer je potrebno, se upošteva poseben temperaturni režim, pod katerim
se prevažajo proizvodi. V primeru neembaliranih izdelkov za
prehrano ljudi je treba vse kontrolne preglede izvajati pod
nadstreškom, ki ščiti pred vremenskimi vplivi, poskrbeti je
treba za higiensko ravnanje ter zaščito takih izdelkov med
raztovarjanjem in natovarjanjem.
3. Uradni veterinar mora imeti vsaj primerno znanje o
postopkih za odstranjevanje odpadnih proizvodov živalskega izvora, ki se raztovorijo s prevoznih sredstev v območju,
za katerega je uradno pristojen. Če so v njegovi pristojnosti
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tudi postopki odstranjevanja, mora voditi evidenco kontrolnih pregledov ter ugotovljenih nepravilnosti. Če spada odstranjevanje v odgovornost drugih pristojnih organov oblasti, mora uradni veterinar tesno sodelovati s temi organi ter
imeti na voljo vse ustrezne in potrebne informacije.
4. Uradni veterinar mora biti primerno seznanjen z vsakršnimi brezcarinskimi conami, brezcarinskimi skladišči, carinskimi skladišči ali ladijskimi dobavitelji znotraj območja
mejne kontrolne točke ali v tesni povezavi z njo. Izvajati
mora redne kontrolne preglede zadevnih skladišč ali dobaviteljev, v uradu mejne kontrolne točke pa mora voditi ustrezno evidenco za dokaz teh pregledov.
Priloga 3
FIZIČNI PREGLEDI PROIZVODOV
Namen fizičnih pregledov živalskih proizvodov je zagotoviti, da proizvodi še vedno izpolnjujejo namen, naveden na
veterinarskem potrdilu ali spričevalu: zagotovila o poreklu, ki
jih je potrdila tretja država, morajo biti ustrezno preverjena,
pri čemer je treba zagotoviti, da naknadni prevoz proizvoda
ni vplival na prvotno zagotovljeno stanje. Fizični pregledi se
morajo izvajati v pogojih, ki omogočajo ustrezno izvedbo
posamezne preiskave. Izvaja se z:
a) organoleptičnim pregledom: vonj, barva, trdnost,
okus;
b) preprostimi fizičnimi ali kemičnimi testi: rezanje, odtajanje, kuhanje;
c) laboratorijskimi testi za odkrivanje:
– usedlin,
– patogenih organizmov,
– kužnih klic,
– dokazov spreminjanja.
Ne glede na vrsto proizvoda je treba izvesti naslednje:
a) preverjanje okoliščin prevoza in prevoznega sredstva, da se ugotovi zlasti vsaka kršitev ali prekinitev hladilne
verige in da se ugotovi, če je izpolnjen predpisan temperaturni režim;
b) primerjati je treba resnično težo pošiljke s težo, navedeno na veterinarskem potrdilu ali dokumentu, in če je
potrebno, stehtati celotno pošiljko oziroma na podlagi teže
posamezne enote proizvoda in števila enot potrditi težo navedeno v veterinarskem dokumentu;
c) preveriti je treba ovojne materiale in vse oznake (žigi, etikete) na njih, da se zagotovi njihovo ujemanje z veterinarskimi predpisi EU;
d) ugotoviti je potrebno, če so pogoji prevoza ustrezni
za zadevne proizvode;
e) ovreči je potrebno vsakršen sum, da so nastale kakršne koli pomanjkljivosti med prevozom;
f) z namenom, da se zagotovi pregled celotne pošiljke,
je potrebno odvzeti vzorce iz različnih šarž, ki sestavljajo
pošiljko, da se preveri skladnost z veterinarskimi predpisi
EU oziroma nacionalne veterinarske zakonodaje. Pošiljka
se lahko tudi delno raztovori, da je mogoče doseči vse
njene dele. Posebno skrbno je potrebno izvesti vizualni pregled pošiljke z namenom, da se ugotovi, če proizvodi še
ustrezajo nameravani rabi ali uporabi, ki je navedena na
veterinarskem dokumentu.
Pregled mora zajeti 1% embalažnih enot ali paketov v
pošiljki, od najmanj dveh do največ desetih.
Pred organoleptično preiskavo ter fizičnim, kemičnim
in laboratorijskim testiranjem je treba pregledati celotno serijo vzorcev pri razsutem tovoru. Pri razsutem blagu je treba
vzeti vzorce na vsaj petih različnih delih pošiljke.
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Poleg zgoraj omenjenih fizičnih pregledov pa je pri
živilih živalskega izvora obvezno izmeriti temperaturo proizvoda in opraviti oziroma izvesti pregled zaradi ugotovitve
sprememb konsistence, barve, vonja in kjer je potrebno
tudi okusa. V primeru zamrznjenih živil je le-te potrebno prej
odmrzniti. Vendar pa lahko uradni veterinar MVP, odvisno
od proizvodov in okoliščin, zahtevajo obsežnejše preglede.
O takšnem pregledu mora uradni veterinar MVP napisati
zapisnik;
g) pri naključnih laboratorijskih testih, ki ne dajo takojšnjega rezultata in če ni neposredne nevarnosti za zdravje
ljudi ali živali, se lahko pošiljka sprosti.
Vendar pa se pošiljka, če so bili laboratorijski testi
izvedeni zaradi suma nepravilnosti ali pozitivnih rezultatov
predhodnih testov, ne sme sprostiti, dokler rezultati niso
negativni;
h) prevozno sredstvo je treba povsem raztovoriti samo
v naslednjih primerih:
– če je bilo natovorjeno tako, da vseh delov pošiljke
ni mogoče doseči samo z delnim razkladanjem,
– če je testiranje vzorcev odkrilo nepravilnosti,
– če so bile nepravilnosti pri predhodni pošiljki,
– če uradni veterinar sumi na nepravilnosti;
i) po končanem fizičnem pregledu mora uradni veterinar MVP potrditi pregled tako, da zapre in uradno ožigosa
vse odprte zavoje in na novo zapečati zabojnike ter vpiše
številko zalivke na Prilogo B.

Priloga 4
POGOJI ZA PCC
(1) Skladišča v prosto carinskih conah oziroma skladiščih oziroma carinskih skladiščih morajo imeti dovoljenje
VURS za skladiščenje proizvodov, ki so pod veterinarskim
nadzorom. Za pridobitev tega dovoljenja morajo poleg splošnih zahtev iz tega pravilnika izpolnjevati še naslednje pogoje:
a) zgrajena morajo biti kot zaprti prostori z vstopnimi in
izhodnimi točkami, ki so pod stalnim nadzorom vodstva skladišča. Če je skladišče v prostem območju, mora biti celotno
območje zaprto in pod stalnim carinskim nadzorom,
b) izpolnjevati morajo veterinarske pogoje, ki veljajo za
grosistična skladišča,
c) imeti morajo postopke za dnevno knjiženje vseh pošiljk, ki vstopajo v skladišče ali ga zapuščajo, s podrobnostmi o vrsti in količini izdelkov za vsako pošiljko ter ime in
naslov prejemnika. Te evidence morajo hraniti vsaj tri leta,
d) imeti morajo prostore, ki omogočajo ločeno skladiščenje izdelkov, ki niso v skladu z veterinarskimi predpisi
EU.
e) VURS lahko v obstoječih skladiščih dovoli ločeno
skladiščenje takšnih izdelkov v istem prostoru, če je omogočeno, da so proizvodi, ki ne izpolnjujejo veterinarskih predpisov EU, shranjeni v ogradah, ki jih je mogoče zakleniti,
f) na voljo morajo imeti prostore, rezervirane za osebje,
ki opravlja veterinarske preglede,
g) imeti na voljo telefaks in telefon za uporabo uradnega veterinarja.
(2) Pošiljke proizvodov, ki ne izpolnjujejo veterinarskih
predpisov EU, uskladiščenih v prosto carinskih conah oziroma skladiščih oziroma carinskih skladiščih, morajo biti vedno označene na vsaki enoti z neponovljivo številko ustrezne Priloge B, v pomoč pri ugotavljanju istovetnosti.
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OPOMBE Z NAVODILI ZA IZPOLNJEVANJE
POTRDILA(1) V PRILOGI B

Del 1: Ta del potrdila izpolni oseba, ki podpiše
izjavo v potrdilu, ali oseba, odgovorna za tovor, kakor
je opredeljena v Direktivi Sveta 97/78/ES, člen 2(2)(e).
Opombe se nanašajo na ustrezne številke rubrik v
spričevalu
Splošno: Potrdilo izpolnite s tiskanimi črkami. Kjer je
podana možnost, da rubriko črtate ali ta ni ustrezna, jo
jasno uničite ali popolnoma prečrtajte celotno oštevilčeno
rubriko. Da pozitivno označite katero koli možnost, jo označite s križcem v ustreznem kvadratku.
To potrdilo morate izpolniti za vse pošiljke, ki prispejo
na Mejno veterinarsko postajo, tako za pošiljke, ki izpolnjujejo zahteve EU in so namenjene prostemu pretoku, kot tudi
za usmerjene pošiljke, po posebnem postopku iz člena 8 in
15 Direktive 97/78/ES, ali za pošiljke, ki ne izpolnjujejo
zahtev EU in so namenjene pretovarjanju, tranzitu, ali skladiščenju v PCC, ali registriranem oskrbovalcem. Posebni postopek se navezuje na usmerjene pošiljke, v skladu s pogoji, predpisanimi v členu 8 Direktive 97/78/ES, ki ostanejo
pod veterinarskim nadzorom do prispetja v opredeljeni končni namembni kraj, običajno za nadaljnjo obdelavo.
ISO kode, kjer so navedene, se nanašajo na kodo iz
dveh črk za vsako državo, v skladu z mednarodnim standardom.
Rubrika 1. Pošiljatelj/izvoznik: Navedite trgovinsko/komercialno organizacijo, ki odpošilja pošiljko (v tretji državi).
Rubrika 2. Mejna veterinarska postaja. Če ta podatek
ni že natisnjen na dokumentu, ga vpišite. Referenčna številka SVVD je neponovljiva referenčna številka, ki jo dodeli
Mejna kontrolna točka, ki izdaja spričevalo (ponovi se v
rubriki 25). Številka enote ANIMO je neponovljiva do Mejne
veterinarske postaje, in se vpiše po predhodni kontroli, da
je njeno ime vključeno v seznamu odobrenih Mejnih veterinarskih postaj, objavljenih v Uradnem listu Evropskih skupnosti.
Rubrika 3. Prejemnik: Navedite naslov osebe ali trgovinske/komercialne organizacije, navedene v veterinarskem
dokumentov tretje države.
Rubrika 4. Oseba, odgovorna za tovor (tudi agent/zastopnik ali deklarant/oseba, ki da in podpiše izjavo/deklaracijo): To je oseba, opredeljena v členu 2(2)(e) Direktive
97/78/ES, ki je odgovorna za pošiljko ob njenem prispetju
na Mejno veterinarsko postajo, in v imenu uvoznika pristojnim organom predloži potrebne deklaracije: navedite ime,
naslov.
Rubrika 5. Uvoznik: Uvoznik je lahko oddaljen od dejanske Mejne veterinarske postaje: navedite ime, naslov. Če
je uvoznik isti kot agent/zastopnik, navedite: ‘kot v rubriki 2’.
Rubrika 6. Država izvora: pomeni državo proizvodnje,
izdelave ali pakiranja končnega proizvoda.
Rubrika 7. Država pošiljanja: pomeni državo, v kateri
se pošiljka naloži na prevozno sredstvo za končni prevoz v
EU.
Rubrika 8. Navedite dostavni naslov v EU. To velja tako
za skladne (rubrika 19) kot neskladne proizvode (rubrika
22).
Rubrika 9. Navedite ocenjeni datum pričakovanega prispetja pošiljk na Mejno veterinarsko postajo.
(1) Opombe z navodili za izpolnjevanje spričevala lahko natisnete in
razpošiljate ločeno od spričevala.
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Rubrika 10. Veterinarski dokument: datum izdaje: datum, ko je dokument podpisal uradni veterinar ali pristojni
organ.
Številka: navedite neponovljivo uradno številko dokumenta. Za proizvode iz odobrenega ali registriranega obrata
ali ladje navedite ime in številko odobritve/registracije, kakor je primerno. Za zarodke, jajčne celice ali slamice semena navedite identifikacijsko številko odobrene skupine za
zbiranje (zarodkov, jajčnih celic ali semena).
Rubrika 11. Navedite vse podatke o vhodnem prevoznem sredstvu: za letalo številko poleta in številko letalskega
tovornega lista, za ladje ime ladje ter številko ladijskega
tovornega lista, za cestna prevozna sredstva registrsko številko ter številko prikolice, če je primerno, za železniški
prevoz identifikacijsko oznako vlaka ter številko vagona.
Rubrika 12. Vrsta blaga: navedite vrsto živali, postopek
obdelave proizvodov ter število in vrsto pakiranj, zajetih v
tovoru, npr. 50 pakiranj po 25 kg, ali število kontejnerjev. S
križcem v ustreznem okvirčku označite ustrezno temperaturo med prevozom.
Rubrika 13. CN koda: Navedite najmanj prve štiri znake po ustrezni Skupni nomenklaturi za CN kode, uvedeni v
Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87, s poznejšimi spremembami. Te kode so navedene tudi v Odločbi Komisije
2002/349/ES (in ustrezajo HS naslovom). Če je eno spričevalo izdano za eno pošiljko, ki vsebuje več kot eno kodo
za blago, lahko dodatne kode navedete na SVVD, kakor je
primerno.
Rubrika 14. Bruto teža: Celotna teža v kg. Opredeljena
je kot celotna masa proizvodov skupaj z neposredno embalažo ter vsem pakiranjem, vendar brez transportnih kontejnerjev ter druge transportne opreme.
Rubrika 15. Neto teža: Teža dejanskega proizvoda, razen embalaže/pakiranja, v kg. Opredeljena je kot masa samih proizvodov, brez neposredne embalaže ali vsakršnega
pakiranja. Uporabite Enote, kjer ni ustrezno navesti teže, npr.
100 slamic semena s po X ml, ali 3 biološki sevi/zarodki.
Rubrika 16. Kjer je primerno, navedite vse identifikacijske številke pečata in kontejnerja.
Rubrika 17. Pretovarjanje. Uporabite, kadar pošiljka ni
namenjena uvozu prek zadevne Mejne veterinarske postaje,
temveč bo nadaljevala potovanje na drugi ladji ali letalu
bodisi za uvoz v EU prek druge/nadaljnje Mejne veterinarske postaje na meji s Skupnostjo/EGP (Evropski gospodarski prostor), bodisi za uvoz v namembni kraj v tretji državi.
Številka enote Animo – glej rubriko 2.
Rubrika 18. Prevoz (tranzit): Za pošiljke, ki ne izpolnjujejo zahtev EU in so namenjene v tretjo državo s premiki
prek države EU/EGP s cestnimi, železniškimi ali vodnimi
prevoznimi sredstvi.
Izhodna BIP: Ime Mejne veterinarske postaje, s katere
proizvodi zapuščajo EU. Številka enote Animo – glej rubriko 2.
Rubrika 19. Skladni proizvodi: Vsi proizvodi, ki bodo
dani v prosti pretok na Notranjem trgu, vključno s tistimi, ki
so sprejemljivi, vendar bo zanje uporabljen postopek iz člena 8 in 15 Direktive 97/78/ES, in tistimi, ki so po opravljenih veterinarskih formalnostih sprejemljivi za prosti pretok,
in se lahko uskladiščijo pod carinskim nadzorom ter se
zanje pozneje opravijo carinske formalnosti, bodisi v carinskem uradu, na katerega je geografsko vezana zadevna
Mejna veterinarska postaja, ali na drugi lokaciji.
Neskladni proizvodi: To so proizvodi, ki ne izpolnjujejo
zahtev EU in so namenjeni v PCC, registriranim oskrbovalcem ladij ali na ladje, ali tranzitu v tretjo državo.
Rubrika 20. Ponovni uvoz se navezuje na pošiljke z
izvorom v EU, ki jim je bil zavrnjen vstop/sprejetje v tretjo
državo in se vračajo v obrat izvora v EU.
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Rubrika 21. Notranji trg: To velja za pošiljke, namenjene distribuciji na Enotnem trgu. S križcem označite kategorijo, za katero se pošiljka namenja. To velja tudi za pošiljke,
ki so po opravljenih veterinarskih formalnostih sprejemljive
za prosti pretok in se lahko uskladiščijo pod carinskim nadzorom ter se zanje pozneje opravijo carinske formalnosti,
bodisi v carinskem uradu, na katerega je geografsko vezana
zadevna Mejna veterinarska postaja, ali na drugi lokaciji.
Rubrika 22. To rubriko izpolnite za vse EU-neskladne
proizvode, kjer se pošiljka dostavi in uskladišči pod veterinarskim nadzorom v PCC ali pri registriranem oskrbovalcu
ladij.
Rubriki 18 in 22 se navezujeta le na veterinarske postopke.
Rubrika 23. Podpis. S tem se podpisnik obveže, da bo
sprejel nazaj pošiljke v tranzitu, katerim je zavrnjen vstop v
tretjo državo.
Del 2. Ta del izpolni le uradni veterinar ali pooblaščen uradni zastopnik (kot v Odločbi Komisije
93/352/EGS) V rubrikah 38 do 41 uporabite drugo
barvo razen črne
Rubrika 24. Predhodni SVVD: Če je bil izdan predhodni SVVD, navedite njegovo zaporedno številko.
Rubrika 25. Nanaša se na neponovljivo referenčno
številko, ki jo dodelijo na Mejni veterinarski postaji, kjer je
bilo izdano spričevalo, in je enaka kot v rubriki 2.
Rubrika 26. Dokumentacijski pregled. Izvaja se za vsako pošiljko.
Rubrika 27. S križcem označite ‘kontrolni pregled plombe’, če se kontejnerji ne odpirajo in se preveri le plomba v
skladu s členom 4(4)(a)(i) Direktive 97/78/ES.
Rubrika 28. Fizični pregledi: Pregledi po režimi zmanjšane pogostnosti se nanaša na režim, predpisan v Odločbi Komisije 94/360/EGS, kadar se pošiljka ne izbere za
fizični kontrolni pregled, temveč se šteje za zadovoljivo pregledano le na podlagi dokumentacijskega in identifikacijskega pregleda.
‘Drugo’ se nanaša na: postopek ponovnega uvoza, pošiljk, po posebnem postopku, pretovarjanje, tranzit ali postopke iz členov 12 in 13 Direktive 97/78/ES. Ti namembni
kraji so razvidni iz drugih rubrik.
Rubrika 29. Vpišite kategorijo snovi ali patogena, za
katerega se izvaja postopek preiskave. ‘Naključno’ pomeni
vzorčenje, kadar se pošiljka ne zadrži do prejetja rezultatov
preiskav, in v tem primeru je treba uradno obvestiti pristojne
organe v namembnem kraju s sporočilom prek ANIMA (glej
člen 8 Direktive 97/78/ES). ‘Sum’ zajema primere, kadar
se pošiljka zadrži do prejetja ugodnih rezultatov preiskav, ali
se na njej opravijo testi na podlagi predhodnega uradnega
obvestila prek Sistema hitrega obveščanja o hrani in krmi
(RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed), ali se na
njej opravijo testi na podlagi uvedenega zaščitnega ukrepa.
Rubrika 30. Izpolnite, če je potrebno za sprejemljivost
za pretovarjanje. Uporabite takrat, kadar pošiljka ni namenjena uvozu prek zadevne Mejne veterinarske postaje, temveč bo nadaljevala potovanje na drugi ladji ali letalu bodisi
za uvoz v EU prek druge/nadaljnje Mejne veterinarske postaje na meji s Skupnostjo/EGP (Evropski gospodarski prostor), bodisi za uvoz v namembni kraj v tretji državi.
Glej člen 9 Direktive 97/78/ES in Odločbo Komisije
2000/25/ES. Številka enote ANIMO – glej rubriko 2.
Rubrika 31. Tranzit: Izpolnite, kadar je sprejemljivo odpošiljati pošiljke, ki ne izpolnjujejo zahtev EU, v tretjo državo
prek zadevne države EU/EGP, s cestnimi, železniškimi ali
vodnimi prevoznimi sredstvi. To je treba izvajati pod veteri-

Št.
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narskim nadzorom, v skladu z zahtevami iz člena 11 Direktive 97/78/ES in Odločbe Komisije 2000/208/ES.
Rubrika 32. Ta rubrika se uporabi za vse pošiljke,
odobrene za prosti pretok znotraj Enotnega trga.
(Uporabi se tudi za pošiljke, ki izpolnjujejo zahteve EU,
vendar iz finančnih razlogov niso bile opravljene carinske
formalnosti neposredno na Mejni veterinarski postaji, in se
skladiščijo pod carinskim nadzorom v carinskem skladišču,
ali pa bodo carinske formalnosti opravljene kasneje in/ali v
geografsko ločenem namembnem kraju.)
Rubriki 33 in 34. Uporabita se, kadar pošiljk ni mogoče sprejeti za sprostitev v prosti pretok v skladu z veterinarskimi predpisi, temveč se štejejo za pošiljke s povečanim
tveganjem in jih je zato treba poslati pod veterinarskim in
carinskim nadzorom v enega od nadzorovanih namembnih
krajev, kakor so predvideni v Direktivi 97/78/ES. Sprejemljivost za PCC se dodeli le, če so izpolnjene zahteve, predpisane v členu 12(4) Direktive 97/78/ES.
Rubrika 33. Uporabi se, kadar so pošiljke sprejete,
vendar jih je treba odposlati po posebnem postopku v poseben namembni kraj, predpisan v členu 8 ali 15 Direktive
97/78/ES.
Rubrika 34. Uporabi se za vse EU-neskladne pošiljke,
namenjene za premike ali skladiščenje v skladiščih, odobrenih v skladu s členom 12.4, ali registriranim oskrbovalcem
ladij, odobrenim v skladu s členom 13 Direktive 97/78/ES.
Rubrika 35. Kadar se uvoz zavrne, jasno navedite nadaljnje postopke, ki jih je treba izvesti. Navedite datum, do
katerega je treba izvesti predlagane ukrepe. Naslov katerega koli obrata za nadaljnjo obdelavo/predelavo je treba vpisati v rubriko 37. Po zavrnitvi ali odločitvi za nadaljnjo obdelavo/predelavo je treba vpisati tudi datum za nadaljnje ukrepe
v ‘register nadaljnjih ukrepov’.
Rubrika 36. Razlogi za zavrnitev: po potrebi navedite
dodatne ustrezne informacije. S križcem označite ustrezno
rubriko. Točka 7 je namenjena higienskim pomanjkljivostim,
ki niso zajete v točkah 8, 9, vključno z nepravilnostmi v
regulaciji temperature, degradacijo (gnitjem) ali nečistostjo
proizvodov.
Rubrika 37. Navedite številko odobritve ter naslov (ali
ime ladje ter pristanišče) za vse namembne kraje, kjer se
zahtevajo nadaljnji veterinarski kontrolni pregledi pošiljke,
tj., za rubriko 33: pošiljke po posebnem postopku; rubriko
34: Postopek v skladišču; rubriko 35: Nadaljnja obdelava/predelava ali uničenje.
Rubrika 38. To rubriko uporabite, kadar se ob odpiranju kontejnerja uniči originalna plomba, zapisana na pošiljki.
Voditi je treba prečiščen seznam vseh plomb, uporabljenih v
ta namen.
Rubrika 39. Tu odtisnite žig Mejne veterinarske postaje ali pristojnega organa.
Rubrika 40. Podpis veterinarja, ali v primeru Mejnih
veteriskih prehodov, namenjenih le vnosu rib, pooblaščenega uradnega zastopnika, kakor je predpisano v Odločbi
Komisije 93/352/ES.
Rubrika 41. Ta rubrika se uporabi na tranzitni Mejni
veterinarski postaji izhoda pošiljke iz EU, če se pošiljke
pošiljajo v tranzitu prek EU in se izvajajo veterinarski pregledi ob izhodu iz EU, kakor je predpisano v Odločbi Komisije
2000/208/ES.
Rubrika 42. Namenjena uporabi carinske službe, za
dodajanje ustreznih informacij (npr. številke carinskega potrdila T1 ali T5), če pošiljke za neko obdobje ostanejo pod
carinskim nadzorom. Te informacije se običajno dodajo po
tem, ko spričevalo podpiše uradni veterinar.
Rubrika 43. Uporabi se, kadar mora originalno spričevalo SVVD ostati na kateri koli lokaciji, in je treba izdati
druga, ‘sestrska’ spričevala SVVD.
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Priloga 7

SEZNAM DRŽAV ALI DELOV DRŽAV, IZ KATERIH
DRŽAVE ČLANICE EU ODOBRIJO UVOZ SENA IN SLAME
Avstralija
Belorusija
Bolgarija

– po pregledu pošiljke ali
– na podlagi informacij, ki jih prejmejo od druge države članice ali Komisije, ali
– na podlagi rezultata neugodnega pregleda predhodne pošiljke.
Pošiljko je dovoljeno poslati v namembni kraj le pod
pogojem, da so rezultati naročenega laboratorijskega testa oziroma pregleda skladni z zahtevami veterinarskih
predpisov.

3613.

Kanada

Pravilnik o postopku potrjevanja veterinarskih
dokumentov

Na podlagi petega odstavka 16. člena, petega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena in prvega odstavka 77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št.
33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Čile
Hrvaška
Grenland

PRAVILNIK
o postopku potrjevanja veterinarskih
dokumentov*

Island
Nova Zelandija
Norveška
Romunija
Južna Afrika (z izjemo dela območja pod nadzorom
zaradi slinavke in parkljevke v veterinarski regiji Severni in
Vzhodni Transvaal, pokrajina Ingwavuma, veterinarska regija
Natal, in v obmejnem območju z Botsvano, vzhodno od
zemljepisne širine 28°)
Švica
Združene države Amerike
Priloga 8
PRAVILA ZA LABORATORIJSKO TESTIRANJE IZDELKOV
1. VURS mora pripraviti program nadzora uvoznih pošiljk glede ugotavljanja ostankov škodljivih snovi (rezidua),
patogenih organizmov ali drugih substanc, ki so nevarne
ljudem, živalim in okolju, namenjenih za uvoz na teritorij EU
in ugotavljati skladnost pošiljk z veterinarski predpisi EU
oziroma predpisi držav članic.
Ta program za spremljanje mora upoštevati naravo proizvodov in tveganje, ki ga predstavljajo.
V vseh primerih mora uradni veterinar MVP, ki je izvedel preskuse po programu za spremljanje, obvestiti pristojne organe oblasti v namembnem kraju po ANIMU in te
preskuse navesti v Prilogi B, ki se izda kot potrdilo, da so bili
izvedeni veterinarski pregledi. Če se izvaja laboratorijsko
testiranje substance ali patogenih mikroorganizmov, ki predstavljajo neposredno tveganje za zdravje živali ali ljudi, lahko
uradni veterinar MVP, ki je odvzel vzorce za testiranje ali
pristojni organ oblasti v namembnem kraju, ki je bil o tem
obveščen, zadrži uvoz pošiljke, dokler niso znani rezultati
laboratorijskih testov.
2. Pošiljka ostane pod nadzorom uradnega veterinarja
MVP, ki je izvedel veterinarske preglede, če VURS odloči,
da se bodo izvedli laboratorijski pregledi. Tako odločitev
lahko VURS sprejme:

1. člen
(1) Ta pravilnik ureja pravila za izdajanje in potrjevanje
veterinarskih dokumentov.
(2) Veterinarski dokumenti po tem pravilniku so veterinarsko spričevalo, veterinarsko potrdilo, veterinarski certifikat in drugi z zakonom predpisani veterinarski dokumenti.
2. člen
(1) S postopkom potrjevanja veterinarskih dokumentov
se preverja, ali so bile opravljene zahtevane kontrole in ali
živali, živila oziroma živalski proizvodi izpolnjujejo predpisane kriterije.
(2) Z veterinarskim dokumentom se potrdi, da je bil na
mestu izvora opravljen predpisan veterinarski pregled in da
so bila preverjena navedena jamstva na veterinarskem dokumentu.
(3) Veterinarske dokumente lahko potrdijo uradni veterinarji Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) in veterinarji, ki so v skladu z veterinarskimi predpisi pristojni oziroma pooblaščeni za
potrjevanje veterinarskih dokumentov (v nadaljnjem besedilu: veterinar, ki potrjuje dokumente).
3. člen
(1) Veterinar, ki potrjuje dokumente, mora:
– imeti ustrezno znanje iz veterinarske zakonodaje,
– poznati pravila postopkov izdajanja in potrjevanja veterinarskih dokumentov,
– poznati teste in preiskave, ki jih je treba izvesti zaradi
preverjanja jamstev in izjav na veterinarskem dokumentu.
(2) Za zagotavljanje znanj iz prejšnjega odstavka organizira VURS usposabljanja.
(3) VURS založi, natisne in dostavlja veterinarjem, ki
potrjujejo dokumente, predpisane obrazce veterinarskih dokumentov.
4. člen
(1) Veterinarji, ki potrjujejo dokumente, morajo biti nepristranski in ne smejo imeti neposrednega ekonomskega
interesa v zvezi z naročnikom veterinarskega dokumenta.
(2) Veterinarji, ki potrjujejo dokumente, se morajo zavedati pomena vsebine vsakega veterinarskega dokumenta,
ki ga podpišejo.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta št. 96/93/ES.
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(3) Veterinarski dokumenti morajo biti izdani v jeziku, ki
ga razume veterinar, ki izdaja veterinarski dokument, in v
jeziku države prejemnice dokumenta.
(4) Veterinarji, ki potrjujejo dokumente, imajo oštevilčene žige, tako da je iz številke žiga na veterinarskem dokumentu razvidno, kateri veterinar ga je izdal. Poleg oštevilčenega žiga mora biti na dokumentu s tiskanimi črkami izpisani
ime in priimek, naziv oziroma status veterinarja ter lastnoročni podpis veterinarja, ki izdaja dokument.
5. člen
(1) VURS izvaja preglede in druge kontrolne ukrepe za
preprečevanje izdajanja napačnih ali zavajajočih veterinarskih dokumentov ali goljufij pri izdajanju in potrjevanju veterinarskih dokumentov.
(2) Če veterinar, ki potrjuje dokumente, izda napačen
ali zavajajoč veterinarski dokument, v primeru goljufij pri
izdajanju veterinarskih dokumentov oziroma v primeru opustitve dolžnih preveritev pred izdajo ali potrditvijo veterinarskega dokumenta, predstavlja takšno ravnanje kršenje delovnih obveznosti in se ukrepa v skladu s predpisi o delovnih
razmerjih, poleg tega VURS ukrene vse potrebno, da se
uvede kazenski postopek oziroma postopek o prekršku,
odvisno od vrste in obsega nepravilnosti.
(3) Če se zoper veterinarja iz prejšnjega odstavka uvede postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, se mu
ob uvedbi postopka lahko prepove izdajati in potrjevati veterinarske dokumente za čas trajanja postopka.
(4) Če se v obratu, ki je pod veterinarskim nadzorom,
zlorabi veterinarski dokument ali se ga ponaredi, VURS ukrene vse potrebno, da se zagotovi, da se takšno dejanje ne
more ponoviti.
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ga dokumenta, prav tako ne sme podpisati obrazca, če
predpisan pregled ni bil opravljen oziroma če veterinar, ki
potrjuje dokumente, ni opravil predpisane kontrole.
(3) Če veterinar, ki potrjuje dokumente, podpiše veterinarski dokument na osnovi drugega dokumenta, mora imeti
takšen dokument pred podpisom.
(4) Veterinar, ki potrjuje dokumente, lahko na veterinarskem dokumentu potrdi tudi podatke:
– ki jih zagotovi druga oseba, ki dela pod nadzorstvom
veterinarja, ki potrjuje dokumente, in ima pooblastilo VURS,
pod pogojem, da lahko zagotovi zanesljivost podatkov;
– ki jih pridobi na podlagi uradnih sistematskih programov nadzorstva (monitoringov), ki se izvajajo skladno z veterinarskimi predpisi.
7. člen
Veterinarski dokument mora biti izdan na enem listu
papirja, barva tiska mora biti različna od barve podpisa
veterinarja, ki potrjuje dokumente, in pečata. Izda se samo
en primerek dokumenta (original). Veterinar, ki potrjuje dokumente, mora napraviti kopijo vsakega izdanega dokumenta in jo hraniti dve leti v arhivu zaradi evidence.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o certificiranju v veterinarstvu (Uradni list RS, št.
57/03).
9. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem pristopa Republike
Slovenije k Evropski uniji.
Št. 323-491/2003
Ljubljana, dne 25. julija 2003.
EVA 2003-2311-0230

6. člen
(1) Veterinar, ki potrjuje dokumente, ne sme potrditi
podatkov v veterinarskem dokumentu, ki jih ne pozna oziroma ni prepričan o njihovem pomenu oziroma resničnosti.
(2) Veterinar, ki potrjuje dokumente, ne sme podpisati
praznega ali nepopolno izpolnjenega obrazca veterinarske-

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

OBČINE

BENEDIKT
3614.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Benedikt za leto 2002

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena
statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 6. redni seji dne 2. 7. 2003
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt
za leto 2002

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2002, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Benedikt za leto 2002 je bil realiziran
v naslednjih zneskih (v tisoč SIT):
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPNI PRIHODKI
294.083
II. SKUPNI ODHODKI
295.908
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ)
(I.—II.)
1.825
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B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
20.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA
20.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
1.825
X. NETO FINANCIRANJA (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)
1.825
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA
3.348
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-001/2003-4
Benedikt, dne 3. julija 2003.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

3615.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Benedikt za leto 2003

Na podlagi 29. in 40. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01 in 30/02), 29.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 104/00) in 15. člena
statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 6. redni seji dne 2. 7. 2003
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Benedikt za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Benedikt za leto 2003
(Uradni list RS, št. 101/02) se spremeni 3. točka četrtega
odstavka tako da se glasi:
»Proračun Občine Benedikt za leto 2003 se določa v
naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto Naziv

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

Znesek v tisoč SIT

412.680
77.427
42.396
14.299
20.732
–
44.026
1.985
1.342
13

72

73
74

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
20.455
714 Drugi nedavčni prihodki
20.231
KAPITALSKI PRIHODKI
35.109
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
300
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
34.809
PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
256.118
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
256.118

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
435.903
40 TEKOČI ODHODKI
53.311
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
21.152
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 2.892
402 Izdatki za blago in storitve
23.067
403 Plačila domačih obresti
2.100
409 Rezerve
4.100
41 TEKOČI TRANSFERI
133.141
410 Subvencije
3.318
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
21.990
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
15.971
413 Drugi tekoči domači transferi
91.862
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
249.451
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
249.451
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
–
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 23.223
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
57.000
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
57.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
33.777
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
33.777
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
–
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
23.223
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
–
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-002/2002-15
Benedikt, dne 3. julija 2003.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

3616.

Št.
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II
V cenah storitev ni zaračunan 8,5% davek na dodano
vrednost.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35207-002/2003-4
Benedikt, dne 3. julija 2003.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in
pokopaliških storitev na pokopališču v Občini
Benedikt

Na podlagi 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni
list RS, št. 19/99) in druge alinee 26. člena zakona o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
(Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 72/93,
6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98 in 59/99) je Občinski svet občine
Benedikt na 6. seji dne 2. 7. 2003 sprejel

SKLEP
o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških
storitev na pokopališču v Občini Benedikt
I
S tem sklepom se daje soglasje k naslednjim cenam
pogrebnih in pokopaliških storitev, ki jih opravlja Pogrebne
in pokopališke storitve Slavko Jančič, s.p. na pokopališču v
Občini Benedikt:
– izkop in zasip groba ter
zaščita sosednjih grobov
20.696 SIT
– pogreb v grobnico
10.404 SIT
– pogreb otroka do 1. leta
10.404 SIT
– žarni pokop
7.005 SIT
– delo s pokojnikom (oblačenje, polaganje,
prelaganje)
5.117 SIT
– pobiranje pokojnika:
– brez večjih poškodb
2.627 SIT
– z večjimi poškodbami
4.003 SIT
– kompletiranje krste in znamenje
1.251 SIT
– prijava pogreba
1.251 SIT
– urejanje dokumentacije (mrliški list,
dovoljenje za pokop, odjava zavarovanj,
obveščanje občine)
1.876 SIT
– poglobitev groba
3.127 SIT
– prva ureditev groba
(odvoz vencev, ureditev groba)
5.253 SIT
Prevoz:
– prevožen km v domovini
113 SIT
– prevožen km v tujini
125 SIT
– lokalni prevoz do 50 km
6.823 SIT
Ekshumacija:
– pred pretekom 10 let
43.780 SIT
– po preteku 10 let
33.773 SIT
Vrednost ure:
– grobar KV
1.330 SIT
– delavec PKV
1.126 SIT
– intelektualna ura (IU)
1.330 SIT
– strojna ura
1.842 SIT
– cinjenje kovinskega vložka
2.251 SIT
– organizacija pogreba 3-4 ure
št. ur × 1.330 SIT
– pogrebno moštvo
št. oseb × 3.378 SIT

CERKNO
3617.

Sklep o javni razpravi predinvesticijskega
programa izgradnje in rekonstrukcije lokalne
javne infrastrukture v zvezi z uvedbo
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Šebrelje

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samoprispevka (Uradni list RS, št. 87/01) ter 25. člena statuta
Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet
občine Cerkno na redni seji dne 16. 7. 2003 sprejel

SKLEP
o javni razpravi predinvesticijskega programa
izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne
infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Šebrelje
1. člen
Izvede se javna razprava o predinvesticijskem programu izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v
zvezi z uvedbo samoprispevka, ki ga je izdelalo podjetje
Vanda Lapajne d.o.o. Idrija, s št. 1-7/2003 z dne 7. 7.
2003, za območje KS Šebrelje.
2. člen
Predinvesticijski program iz 1. člena tega sklepa bo
razgrnjen na oglasni deski KS Šebrelje, vsak dan, trideset
dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava predinvesticijskega programa v prostorih Zadružnega doma Šebrelje in sicer dne 30. avgusta, z začetkom ob 20. uri.
3. člen
Glasovalni upravičenci lahko podajo pisne pripombe,
mnenja in predloge pri predsedniku KS Šebrelje (Jože Rejc,
Šebrelje 45) vsak delovni dan od 18. do 20. ure ali pa jih
pošljejo pisno na Občino Cerkno, Bevkova ulica 9, Cerkno.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave.
Št. 40300-01/03
Cerkno, dne 16. julija 2003.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

Stran

11330 / Št. 74 / 30. 7. 2003
MEŽICA
3618.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje,
Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo
urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje–
Ravne in mejo ureditvenih območij naselij,
določenih z družbenim planom občine Ravne na
Koroškem za obdobje 1986-1990 in območje
Stražišče–Breznica, za katera v tem
srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava
PIA

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski
svet občine Mežica na 8. seji dne 1. 7. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne;
območij, ki obsegajo prostor med mejo
urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje–
Ravne in mejo ureditvenih območij naselij,
določenih z družbenim planom občine Ravne
na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območje
Stražišče–Breznica, za katera
v tem srednjeročnem obdobju
ni predvidena izdelava PIA
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja odlok
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje–
Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z
družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje
1986-1990 in območje Stražišče–Breznica, za katera v tem
srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št.
20/86).
2. člen
17. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov
Črna, Mežica, Prevalje–Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območje Stražišče–Breznica,
za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava
PIA se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
1. Merila in pogoji za poseg v prostor, ki ga zajemajo
obravnavani PUP, leži vzhodno od ureditvenega območja urbanega naselja in je omejen na južni, vzhodni in severni strani z
mejo občine Mežica, na Zahodni strani pa meji na območje
PUP 2. PUP in regionalno cesto, ki poteka v smeri Prevalje–
Črna na Koroškem obravnavajo ureditveno območje, ki je bilo
zajeto v prejšnjem urbanističnem načrtu Mežice, ki pa je v
srednjeročnem družbenem planu 1986-1990 izločeno iz ureditvenega območja Mežice.
Na južni strani območja bo potekal visokonapetostni daljnovod 110kv, ki bo zahteval določeno varnostno območje.
2. Pri posegu v prostor bo potrebno upoštevati naslednje
pogoje za oblikovanje:
– na prostoru je možno organizirati le dejavnosti, ki ne
bodo imele negativnih ekoloških vplivov; opraviti je možno prenovo dotrajanih objektov in dozidave k že obstoječim objektom, novogradnje, ki so v skladu s prostorskim planom Občine
Mežica,
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– minimalni odmiki med objekti so določeni z mero 8 m,
minimalni odmiki od objekta do parcelne meje pa so 4 m.
Mere veljajo za najbolj izpostavljene točke objekta. Odmike
je možno zmanjšati, če graditelj pridobi soglasje soseda in so
oblikovalni in funkcionalni pogoji zagotovljeni. odmiki objektov od lokalnih cest so določeni s 4 m od roba vozišča.
odmiki ograj in opornih zidov so določeni z mero 1 m od
vozišča. višina ograj je določena z maksimalno višino 1 m,
– tlorisne in gabaritne mere obstoječih stavbnih mas morajo ostati v merilu sedanjega naselja. upoštevati je potrebno
obstoječi mikroambient organizacije sklopov objektov ter členitev stavbnih mas,
– tipologija arhitekture je potrebno določiti v strokovnih
podlagah, ki so podlaga za izvedbo zaključenih prostorskih
celot,
– odmiki objektov od prometnih površin in primarnih vodov komunalnih naprav naj bodo usklajeni z veljavnimi sanitarno-tehničnimi predpisi,
– pri določitvi komunalne urejenosti obstoječih objektov,
kakor tudi za vse nove objekte bo potrebno upoštevati lokalne
pogoje in stanje na terenu,
– če ni možno stavbe prikjučiti na javno kanalizacijo, morajo biti odplake speljane v greznico v skladu z zdravstvenim
soglasjem,
– pri gradnji lokalnih vodovodov si mora investitor pridobiti zdravstveno soglasje,
– na zaščitenih-prispevnih območjih vodovodov z izjemo
naprav vodovoda, zajetij, rezervoarjev in cevovodov gradnja ni
dovoljena,
– obstoječe daljnovode, kablovode 20kv s pripadajočimi
transformatorskimi postajami 22220/0,4kv je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor pri nadalnjem načrtovanju prostora v
smislu 10 m koridorjev na vsako stran osi daljnovodov s pripadajočimi transformatorskimi postajami,
– na območju obravnavanih PUP je predvidena ohranitev
dosedanje ureditve vegetacije, in sicer naj bo izbor usmerjen
na domače drevesne vrste in domače grmovnice,
– kakršnikoli posegi v obstoječo vegetacijo se lahko izvedejo le na osnovi predhodnega strokovnega mnenja ustrezne
inštitucije,
– vsi objekti morajo biti praviloma grajeni v oddaljenosti
ene sestojne višine (ca. 30 m) od roba gozda,
– gradnja pomožnih gospodarskih objektov v gozdu praviloma ni možna,
– krčitve gozdov za kmetijske namene so možne v okviru
obstoječih kmetij, na površinah, kjer v strokovnih dokumentih
Zavoda za gozdove Slovenije ni evidentiranih ekoloških ali socialnih funkcij na prvi stopnji poudarjenosti. Lastnik zemljišča
mora pridobiti mnenje ustrezne kmetijsko-svetovalne institucije
o primernosti površine za kmetijsko obdelavo in o smiselnosti
povečanja obdelovalnih površin za nadaljnji razvoj kmetije,
– pri predvidenih prostorskih ureditvah na obravnavanem
območju ne predvidevamo nobenih sprememb naravnega reliefa,
– pri vseh predvidenih sanacijskih delih in dograditvah bo
potrebno upoštevati interese splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.
1. Merila in pogoji za izboljšanje in varovanje okolja
– predvidevamo izboljšanje kvalitete bivanja, izboljšanje
sedanjega stanovanjskega in komunalnega standarda na obravnavanem prostoru,
– z uvedbo novih kurilnih medijev in z organizacijo ogrevanja naselja bo možno izboljšati ekološke pogoje v prostoru,
– nadaljevati bo potrebno akcijo za odpravo obstoječih
virov onesnaženja na širšem območju,
– spodbujali bomo razvoj daljinskih sistemov oskrbe z
energijo za potrebe ogrevanja naselij predvsem z zemeljskim
plinom, kjer pa to ne bo ekonomsko upravičeno, pa bomo
uvajali ekološko primerna kuriva s poudarkom na obnovljivih
virih,
– na obravnavanem prostoru ni predvidena organizacija
kakih novih dejavnosti, ki bi povzročile dodatne motnje v
okolju.
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2. Merila in pogoji iz vidika požarnega varstva
– zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in
premoženja (če niso podani s posebnim predpisom, se do
izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne
tehnične smernice primerljive tuje države).
– zagotoviti je potrebno odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev med objekti, s čimer bodo zagotovljeni
pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
– zagotoviti je potrebno delovne površine za intervencijska vozila (sist din 14090, površine za gasilce na zemljišču,
– zagotovljeni morajo biti viri z zadostno vodo za gašenje
(pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Uradni list SFRJ, št. 30/91),
– upoštevati je potrebno požarna tveganja z možnostjo
širjenja med posameznimi poselitvenimi območji.
3. Na obravnavanem območju niso evidentirani kulturno
zgodovinski spomeniki in naravne znamenitosti, ki so pod varstvom zavoda za spomeniško varstvo.
4. Merila in pogoji glede urejanja prometnega omrežja,
pešpoti in urgentnih dostopov do objektov:
– ne predvidevamo novih posegov in širitev prometnega
omrežja. Dovoljeno je posodobiti obstoječe ceste proti posameznim kmetijam,
– pri načrtovanju priključkov na državne ceste je potrebno smiselno upoštevati interna navodila za postopke pri izdaji
soglasij za priključek na državno cesto, ki jih je izdala Direkcija
RS za ceste oktobra 2001.
5. Merila in pogoji komunalnega opremljanja zemljišča:
– na severni strani Mežice, na levem bregu reke Meže, v
trikotniku pod Logarjem med regionalno cesto R II. 425 odsek
1265 (Poljana–Šentvid) in reko Mežo na parc. št. 2/1, 2/2,
2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/3, 4/5 k.o.: Meža Takraj je
predvidena izgradnja centralne čistilne naprave Mežica,
– pri določitvi komunalne urejenosti obstoječih objektov,
kakor tudi za vse nove objekte bo potrebno upoštevati lokalne
pogoje in stanje na terenu,
– če ni možno stavbe priključiti na javno kanalizacijo,
morajo biti odplake speljane v greznico v skladu z zdravstvenim
soglasjem,
– pri gradnji lokalnih vodovodov si mora investitor pridobiti zdravstveno soglasje,
– na zaščitenih-prispevnih območjih vodovodov z izjemo
naprav vodovoda, zajetij, rezervoarjev in cevovodov gradnja ni
dovoljena.
6. Pri določitvi funkcionalnega zemljišča za obstoječe
objekte, kakor tudi za vse plombe, bo potrebno upoštevati
lokalne pogoje in stanje na terenu.
7. PUP bodo vsebovali soglasja naslednjih pristojnih organov, organizacij in skupnosti:
– Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Dravograd,
Meža 10, Dravograd,
– Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, izpostava Slovenj Gradec, Meškova 21, Slovenj
Gradec,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, sektor za vodno gospodarstvo, Krekova 17, Maribor,
– Komunalno podjetje LOG, Dobja vas 187, Ravne na
Koroškem,
– Komunala Mežica, Trg svobode 1, Mežica,
– Direkcija RS za ceste, območna enota Maribor, Pesnica pri Mariboru 33, Pesnica,
– Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12, Slovenj Gradec,
– Telekom Slovenije p.o. PE Maribor, Titova cesta 38,
Maribor,
– Zavod za gozdove Slovenije, izpostava Slovenj Gradec,
Vorančev trg 1, Slovenj Gradec,
– Petrol Energetika, proizvodnja in distribucija energetskih medijev, d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
3. člen
Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati vsa mnenja in pogoje soglasjedajalcev, ki so sestavni del PUP.
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4. člen
S sprejetjem tega odloka nehajo veljati na območju PUP
št. 4 določila odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij,
ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za
obdobje 1986-1990 in območje Stražišče–Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA
(MUV, št. 20/86).
5. člen
PUP je občanom, organizacijam in podjetjem stalno na
vpogled na Občini Mežica in Upravni enoti na Ravnah na Koroškem.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe Republike Slovenije.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 350-01-110/03-2
Mežica, dne 1. julija 2003.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

MINISTRSTVA
3619.

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

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena odredbe o
pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna
olja, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 48/99) in uredbe o določitvi
zneska trošarine za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št.
38/01, 47/01, 57/01, 61/01, 81/01, 85/01, 5/02, 1/03,
6/03, 12/03, 16/03, 22/03, 32/03, 39/03, 44/03,
55/03 in 71/03) minister za finance objavlja

POVPREČNIZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v juniju 2003
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena zakona o
trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01,
33/01, 99/01 in 5/02) je v obdobju od 1. 6. 2003 do 30.
6. 2003 znašal 78.825 tolarjev na 1.000 litrov.
Št. 72985/03
Ljubljana, dne 22. julija 2003.
EVA 2003-1611-0137
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

Stran

11332 / Št. 74 / 30. 7. 2003

Uradni list Republike Slovenije

VSEBINA

MINISTRSTVA
3612. Pravilnik o veterinarskih pregledih proizvodov pri
vnosu na teritorij EU iz tretjih držav
3613. Pravilnik o postopku potrjevanja veterinarskih dokumentov
3619. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za
pogonski namen v juniju 2003

11309
48.
11326
11331

49.

OBČINE
50.

BENEDIKT
3614. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Benedikt za leto 2002
3615. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Benedikt za leto 2003
3616. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Benedikt

11327
51.
11328
11329
52.

CERKNO
3617. Sklep o javni razpravi predinvesticijskega programa izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne
infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Šebrelje

11329

53.

MEŽICA
3618. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne;
območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje–Ravne in
mejo ureditvenih območij naselij, določenih z
družbenim planom občine Ravne na Koroškem
za obdobje 1986-1990 in območje Stražišče–
Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA

54.

55.
11330
56.

MEDNARODNE POGODBE
46.
47.

Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini
(MEKK)
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko
Slovenijo in Portugalsko Republiko o izogibanju

1061
–

dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BPOIDO)
Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola k
Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti
Uredba o ratifikaciji Protokola št. 2 o medobmočnem sodelovanju k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti
Uredba o ratifikaciji Upravnega dogovora o izvajanju Konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Velikim vojvodstvom Luksemburg
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Izvršnim organom Gruzije o
sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti,
športu in med mladimi
Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o strokovni pomoči na področju evropskih zadev
Uredba o ratifikaciji Sklepa št. 1/2003 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah Protokola 2 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o omogočanju preletov in tranzitov preko
Republike Slovenije z namenom podpore varnosti, tranziciji in obnovitvenim operacijam v Iraku
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in
Ministrstvom za javno upravo Romunije o sodelovanju na področju javne uprave
Uredba o ratifikaciji Zapisnika VIII. zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne
pogodbe
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