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in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah zakona
o trgovini (ZT-B)
Razglašam Zakon o spremembah zakona o trgovini
(ZT-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 25. februarja 2004.
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Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O TRGOVINI (ZT-B)
1. člen
V Zakonu o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93, 36/2000ZPDZC, 62/01 - odl. US in 96/02) se 17. člen spremeni tako,
da se glasi:
»17. člen
Prodajalna obratuje v času, ki ga določi trgovec ob
upoštevanju potreb potrošnikov ter števila zaposlenih delavcev v prodajalni in njihovih pravic, obveznosti in odgovornosti
iz delovnega razmerja, določenih z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zlasti glede razporejanja delovnega časa in
nadurnega dela, nočnega dela, odmorov in počitkov, letnega
dopusta ter drugih odsotnosti z dela, in v skladu z omejitvami,
določenimi s predpisi s področja varstva pred hrupom.
Trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajalne
ob nedeljah in z zakonom določenih praznikih.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so prodajalne
za nujne življenjske artikle lahko odprte največ do deset nedelj v letu, razen prodajaln na bencinskih servisih, prodajaln
v bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter železniških in avtobusnih postajah, z omejeno površino, ki so
lahko odprte brez omejitev.
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Prodajalne za nujne življenjske artikle iz prejšnjega odstavka so prodajalne, ki imajo v svojem naboru artiklov več
kot polovico artiklov, ki sodijo med nujne življenjske artikle.
Nujni življenjski artikli po določbi prejšnjega odstavka
so artikli, ki jih potrošniki nakupujejo pogosto, praviloma
dnevno, brez posebnega preudarka in pri katerih za nakupe
ne porabijo veliko časa. Minister, pristojen za trgovino, s podzakonskim predpisom podrobneje določi nujne življenjske artikle ob upoštevanju Uredbe o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02).
Prodajalne na bencinskih servisih, v bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter železniških in avtobusnih postajah so prodajalne, ki delujejo v okviru zaključenih
območij bencinskih servisov, bolnišnic, hotelov, letališč, mejnih prehodov ter železniških in avtobusnih postaj, oziroma
njihovih zaključenih kompleksov.
Omejena površina po določbi tretjega odstavka tega
člena zajema skupno prodajno površino prodajalne na določeni lokaciji in znaša 80 m2.«.
2. člen
V 19. členu se črta besedilo »določbe drugega odstavka
17. člena tega zakona, katere uresničevanje nadzoruje pristojni inšpekcijski organ za delo«.
3. člen
V prvem odstavku 22. člena se v tretji alinei črtata besedi »drugega odstavka«.
4. člen
V prvem odstavku 27. člena se v sedmi alinei črtata
besedi »drugega odstavka«.
5. člen
Podzakonski predpis iz petega odstavka 17. člena
zakona mora biti sprejet v roku treh mesecev po uveljavitvi
tega zakona.
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se pa začne
15. septembra 2004.
Št. 311-01/92-4/31
Ljubljana, dne 25. februarja 2004.
EPA 750-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
odlikovanjih Republike Slovenije (ZOdl-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o odlikovanjih Republike
Slovenije (ZOdl-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (ZOdl-A), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. februarja
2004.
Št. 001-22-12/04
Ljubljana, dne 4. marca 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ODLIKOVANJIH REPUBLIKE SLOVENIJE
(ZOdl-A)
1. člen
V Zakonu o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/95) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Predsedniku republike pripada od izvolitve dalje red
za izredne zasluge.«.
2. člen
V 6. členu se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– vojaškem oziroma varnostnem področju.«.
3. člen
V 7. členu se drugi odstavek 1. točke spremeni tako,
da se glasi:
»Red za izredne zasluge se podeljuje državljanom
Republike Slovenije ter izjemoma skupinam državljanov,
pravnim osebam, drugim organizacijam in najvišjim tujim
državnikom.«.
V prvem odstavku 2. točke se za besedo »vojaškem«
dodata besedi »oziroma varnostnem«.
4. člen
Tretji odstavek 8. člena se črta.
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Oblika odlikovanj, način nošenja ter druge značilnosti
posameznega odlikovanja so določene v prilogi 1, ki je sestavni del tega zakona.«.
6. člen
13. člen se dopolni tako, da se za besedico »odlikovanja« dodajo besede »po tem zakonu«.
7. člen
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»V. ZBIRKA PODATKOV O PREDLAGANIH ZA ODLIKOVANJA IN EVIDENCA ODLIKOVANIH OSEB«.
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8. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zbirko podatkov o predlaganih za odlikovanja in odlikovanih vodi Urad predsednika republike.«.
9. člen
18. člen se spremeni tako, da se na koncu prvega odstavka pred navedkom v oklepaju in za besedo »odlikovanja«
dodajo besede »po tem zakonu«.
10. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odlikovanje častni znak svobode Republike Slovenije,
ustanovljeno z Zakonom o odlikovanju častni znak svobode
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92), se podeljuje
še naprej kot najvišje odlikovanje Republike Slovenije za
zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti
Republike Slovenije oziroma le v zvezi z navedenimi dejanji,
ki so povezana z osamosvojitvijo. Za ostale izjemne zasluge
in dejanja posebnega pomena za blaginjo Slovenije se podeljujejo odlikovanja po tem zakonu.«.
11. člen
Vse evidence o odlikovanih osebah se v enem mesecu
po uveljavitvi tega zakona prenesejo iz Kadrovske službe
Vlade Republike Slovenije na Urad predsednika republike.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati tretja,
četrta in peta alinea 3. člena Zakona o odlikovanju častni znak
svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92).
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Statut
odlikovanj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 16/95).
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 090-01/90-1/16
Ljubljana, dne 25. februarja 2004.
EPA 1008-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PRILOGA 1:
STATUT ODLIKOVANJ REPUBLIKE SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Statut odlikovanj Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: odlikovanja) določa obliko, način nošenja in druge
značilnosti odlikovanj.
2. Osnovni simbol na odlikovanjih je oblikovno dodelan
trikotno dvojno prepleten listni vzorec, ki je bil kot simbol
trojstva upodobljen na nakitu kotlaške kulture iz zgodnjega
obdobja pokristjanjevanja na Slovenskem.
3. Sestavne dele odlikovanja, ki so znak odlikovanja,
nadomestni znak (zastavica) in listina o podelitvi odlikovanja,
se podeli istočasno.
4. Listino o podelitvi odlikovanja se podeli v mapi iz trdega kartona, ki je pri redih oblečena v usnje enake barve in
kvalitete kot škatla ustreznega reda, pri medaljah pa v temno
moder ornamentiran papir enake barve in kvalitete kot škatla
za medalje.
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Velikost listine, ki je odtisnjena na debel papir gramature
500, je pri vseh odlikovanjih ista in sicer 210 mm x 290 mm.
Listine za rede imajo na levi strani dve barvni liniji širine
vsaka 20 mm, in sicer:
– Red za izredne zasluge zlato in rdečo,
– Zlati red za zasluge zlato in modro,
– Srebrni red za zasluge srebrno in modro in
– Red za zasluge rumeno in modro.
Listine za medaljo imajo na levi strani dve barvni liniji
širine vsaka 10 mm, in sicer:
– Medalja za zasluge zlato in modro,
– Medalja za hrabrost srebrno in modro in
– Medalja za častno dejanje rumeno in modro.
Notranji okvir listin je v vogalih zapolnjen z osnovnim
simbolom, ki je pri redih natisnjen v zlati pri medaljah pa v
srebrni barvi.
Na listini je naslednji tekst:
Z ukazom, št.... z dne...
PREDSEDNIK oziroma PREDSEDNICA REPUBLIKE
SLOVENIJE
odlikuje (ime in priimek odlikovanca oziroma odlikovanke) z (naziv odlikovanja)
na (opis področja, na katerem je odlikovanec oziroma
odlikovanka odlikovan-a)
za (opis zaslug na področju).
V spodnjem levem kotu listine sta napisana datum
in kraj odlikovanja, v sredini je vtisnjen suhi žig Republike
Slovenije, na skrajni desni strani pa je lastnoročen podpis
predsednika oziroma predsednice Republike.
Naziv odlikovanja se natisne za rede v zlati in za medalje v srebrni barvi.
II. STATUTI REDOV IN MEDALJ
1. Statut reda za izredne zasluge – RIZ
Red za izredne zasluge je v osnovi izdelan iz 14-karatnega zlata, belega emajla, svetlo modrega emajla, ter
moarirane svile.
Osnovna ploskev je izdelana iz 14-karatnega zlata
in ima obliko obrnjenega enakostraničnega trikotnika, s
stranico 48 mm in debelino 2 mm. Na osnovno ploskev nalega osnovna forma v obliki vleknjenega enakostraničnega
šesterokotnika, izdelana iz 14-karatnega zlata. Največja
razdalja med nasprotnima ogloma šesterokotnika je 46
mm, globina vleknjenosti pa je 3 mm. Debelina šesterokotnika na robovih je 1 mm. Vmesni prostori vleknjenega
šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni s
svetlo modrim emajlom.
Na osnovno formo je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz zlata in katerega robovi in konture so
poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom naznačeno
naleganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni prostori
simbola so zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksiranega 14-karatnega zlata. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 1 mm, proti sredini pa
se mu debelina poveča do 3,5 mm v lahnem loku. Na osnovni
ploskvi osnovnega simbola je v sredini vdelan dragi kamen
rdeče barve – rubin, brušen v rozetno obliko.
Gornja in spodnja stran (ploskev) odlikovanja sta identični, s tem da je kamen vdelan le na prednji strani.
Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo
tako, da se eden od roglov osnovnega simbola prekriva s središčnico enega od vleknjenih stranic šesterokotnika, obenem
pa tudi s središčnico ene od stranic trikotnika.
Na enega od roglov osnovnega simbola ja pričvrščena
zanka višine 2,5 mm za fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku kvadrat
s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvrščena tako, da sta
zunanji strani zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom
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zgornje in spodnje ploskve osnovnega simbola. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm.
Rinka za obešanje je sestavni del reda in ima obliko
ter pozicijo narobe obrnjenega enakostraničnega trikotnika,
v preseku pa je kvadrat s stranico 1 mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz 14-karatnega
zlata.
Registrska številka odlikovanja, ki jo odtisne že izdelovalec, je odtisnjena na robu osnovne ploskve odlikovanja (to
je enakostraničnega trikotnika) in sicer na nasprotnem od
zanke odlikovanja.
Vse vidno zlato je luksirano. Punciranje zlata je na robu
osnovne ploskve odlikovanja.
Red za izredne zasluge visi na 46 mm širokem traku iz
moarirane svile zlatorumene barve, ki ima v sredini pokončno
rdečo progo širine 4 mm. Trak je zložen in zašit v trikotno
obliko dolžine 54 mm.
Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak
zlatorumene barve, ki ima v sredini pokončno rdečo progo širine 4 mm. Zastavica je pravokotne oblike velikosti
40 mm x 8 mm.
Red za izredne zasluge ali zastavica se nosi na levi
strani prsi, vendar nikoli oba obenem.
Red je v škatli oblečeni v rdeče usnje in ki se odpira po
ožji strani navzgor, kjer je pokrov pritrjen k spodnjemu delu
škatle. Znotraj škatle je odlikovanje vloženo v modelirano
ležišče, ki je oblečeno v rdečo svilo, kjer je vezni trak med
pokrovom in dnom škatle iz enake svile.
Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj
znak.
Na škatli je z zlatim tiskom izpisano RED ZA IZREDNE ZASLUGE zgoraj, na gornji tretjini pokrova škatle in
REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način
odpiranja.
V uporabi je lahko uradna oznaka za Red za izredne
zasluge, to je RIZ.
2. Statut zlatega reda za zasluge – ZRZ
Zlati red za zasluge je v osnovi izdelan iz 14-karatnega
zlata, belega emajla, svetlo modrega emajla, ter moarirane
svile.
Osnovna ploskev je izdelana iz 14-karatnega zlata in
ima obliko obrnjenega enakostraničnega trikotnika, s stranico
48 mm in debelino 2 mm. Na osnovno ploskev nalega osnovna forma v obliki vleknjenega enakostraničnega šesterokotnika izdelana iz 14-karatnega zlata. Največja razdalja med
nasprotnima ogloma šesterokotnika je 46 mm, globina vleknjenosti pa je 3 mm. Debelina šesterokotnika na robovih je
1 mm. Vmesni prostori vleknjenega šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni s svetlo modrim emajlom.
Na osnovno formo je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz zlata in katerega robovi in konture so
poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom naznačeno
naleganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni prostori
simbola so zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksiranega 14-karatnega zlata. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 1 mm, proti sredini pa
se mu debelina poveča do 3,5 mm v lahnem loku. Gornja in
spodnja stran (ploskev) odlikovanja sta identični.
Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo
tako, da se eden od roglov osnovnega simbola prekriva s središčnico enega od vleknjenih stranic šesterokotnika, obenem
pa tudi s središčnico ene od stranic trikotnika.
Na enega od roglov osnovnega simbola je pričvrščena
zanka višine 2,5 mm za fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku kvadrat
s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvrščena tako, da sta
zunanji strani zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom
zgornje in spodnje ploskve osnovnega simbola. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm.
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Rinka za obešanje je sestavni del reda in ima obliko ter
pozicijo narobe obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 mm. Mere enakostraničnega
trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz 14-karatnega zlata.
Registrska številka odlikovanja, ki jo odtisne že izdelovalec, je odtisnjena na robu osnovne ploskve odlikovanja (to
je enakostraničnega trikotnika) in sicer na nasprotnem od
zanke odlikovanja.
Vse vidno zlato je luksirano. Punciranje zlata je na robu
osnovne ploskve odlikovanja.
Zlati red za zasluge visi na 46 mm širokem traku iz
moarirane svile zlatorumene barve. Trak je zložen in zašit v
trikotno obliko dolžine 54 mm.
Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak zlatorumene barve. Zastavica je pravokotne oblike velikosti
40 mm x 8 mm.
Zlati red za zasluge ali zastavica se nosi na levi strani
prsi, vendar nikoli oba obenem.
Red je v škatli oblečeni v rumeno usnje in se odpira po
ožji strani navzgor, kjer je pokrov pritrjen k spodnjemu delu
škatle. Znotraj škatle je odlikovanje vloženo v modelirano
ležišče, ki je oblečeno v zlatorumeno svilo, kjer je vezni trak
med pokrovom in dnom škatle iz enake svile.
Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj
znak.
Na škatli je s srebrnim tiskom izpisano ZLATI RED
ZA ZASLUGE zgoraj, na gornji tretjini pokrova škatle in
REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način
odpiranja.
Dosedanji opis velja za primer, kadar se Zlati red za zasluge podeljuje za zasluge dosežene na civilnem področju.
Kadar se Zlati red za zasluge podeljuje za zasluge
na mednarodnem oziroma na diplomatskem področju, ima
v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz belega emajla,
premera 8 mm.
Zastavica je v tem primeru enaka prejšnji, le da sta na
robovih dve 4 mm široki progi srebrne barve.
Kadar se Zlati red za zasluge podeljuje za zasluge
na vojaškem oziroma varnostnem področju ima v sredini
ploskve osnovnega znaka krog iz svetlo modrega emajla,
premera 8 mm.
Zastavica je v tem primeru enaka prejšnji, le da sta na
robovih dve 4 mm široki progi svetlo modre barve (enake
kot emajl).
V uporabi je lahko uradna oznaka za Zlati red za zasluge, to je ZRZ.
3. Statut srebrnega reda za zasluge – SRZ
Srebrni red za zasluge je v osnovi izdelan iz srebra
čistosti 925, belega emajla, svetlo modrega emajla, ter moarirane svile.
Osnovna ploskev Srebrnega reda za zasluge je izdelana iz srebra čistosti 925 in ima obliko obrnjenega enakostraničnega trikotnika, s stranico 48 mm in debelino 2 mm. Na
osnovno ploskev nalega osnovna forma v obliki vleknjenega
enakostraničnega šesterokotnika, izdelana iz srebra čistosti
925. Največja razdalja med nasprotnima ogloma šesterokotnika je 46 mm, globina vleknjenosti pa je 3 mm. Debelina
šesterokotnika na robovih je 1 mm. Vmesni prostori vleknjenega šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni s
svetlo modrim emajlom.
Na osnovno formo je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz srebra in katerega robovi in konture so
poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom naznačeno
naleganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni prostori
simbola so zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksiranega srebra čistosti 925. Osnovni
simbol odlikovanja je na krajih debel 1 mm, proti sredini pa
se mu debelina poveča do 3,5 mm v lahnem loku. Gornja in
spodnja stran (ploskev) odlikovanja sta identični.
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Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo
tako, da se eden od roglov osnovnega simbola prekriva s središčnico enega od vleknjenih stranic šesterokotnika, obenem
pa tudi s središčnico ene od stranic trikotnika.
Na enega od roglov osnovnega simbola je pričvrščena
zanka višine 2,5 mm za fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku kvadrat
s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvrščena tako, da sta
zunanji strani zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom
zgornje in spodnje ploskve osnovnega simbola. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm.
Rinka za obešanje je sestavni del reda in ima obliko
ter pozicijo narobe obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz srebra
čistosti 925.
Registrska številka odlikovanja, ki jo odtisne že izdelovalec, je odtisnjena na robu osnovne ploskve odlikovanja (to
je enakostraničnega trikotnika) in sicer na nasprotnem od
zanke odlikovanja.
Vse vidno srebro je luksirano. Punciranje srebra je na
robu osnovne ploskve odlikovanja.
Srebrni red za zasluge visi na 46 mm širokem traku iz
moarirane svile svetlo modre barve (enake barve kot emajl).
Trak je zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm.
Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak. Na
obeh straneh sta progi srebrne barve širine 4 mm. Zastavica
je pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm.
Srebrni red za zasluge ali zastavica se nosi na levi
strani prsi, vendar nikoli oba obenem.
Red je v škatli oblečeni v belo usnje in se odpira po
ožji strani navzgor, kjer je pokrov pritrjen k spodnjemu delu
škatle. Znotraj škatle je odlikovanje vloženo v modelirano
ležišče, ki je oblečeno v belo svilo, kjer je vezni trak med
pokrovom in dnom škatle iz enake svile.
Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj
znak.
Na škatli je z zlatim tiskom izpisano SREBRNI RED
ZA ZASLUGE zgoraj, na gornji tretjini pokrova škatle in
REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način
odpiranja.
Dosedanji opis velja za primer, kadar se Srebrni red
za zasluge podeljuje za zasluge dosežene na civilnem področju.
Kadar se Srebrni red za zasluge podeljuje za zasluge
na mednarodnem oziroma na diplomatskem področju, ima v
sredini ploskve osnovnega znaka krog iz rumenega emajla,
premera 8 mm.
Zastavica je v tem primeru enaka prejšnji, le da sta
4 mm široki progi zlatorumene barve.
Kadar se Srebrni red za zasluge podeljuje za zasluge
na vojaškem oziroma varnostnem področju ima v sredini
ploskve osnovnega znaka krog iz svetlo modrega emajla,
premera 8 mm.
Zastavica je v tem primeru svetlo modre barve (enake
kot emajl).
V uporabi je lahko uradna oznaka za Srebrni red za
zasluge, to je SRZ.
4. Statut reda za zasluge – RZ
Red za zasluge je v osnovi izdelan iz srebra čistosti 925,
belega emajla, svetlo modrega emajla, rumenega emajla ter
moarirane svile.
Osnovna ploskev Reda za zasluge je izdelana iz
srebra čistosti 925 v obliki vleknjenega enakostraničnega
šesterokotnika. Največja razdalja med nasprotnima ogloma
šesterokotnika je 46 mm, globina vleknjenosti pa je 3 mm.
Debelina šesterokotnika na robovih je 2 mm. Vmesni prostori vleknjenega šesterokotnika, do osnovnega simbola, so
zapolnjeni s svetlo modrim emajlom. Na osnovno ploskev je
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položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz srebra in
katerega robovi in konture so poudarjeni v širini 1 mm. Na
simbolu je z rezom naznačeno naleganje oziroma podleganje
linije simbola. Vmesni prostori simbola so zapolnjeni z belim
emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksiranega
srebra čistosti 925. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih
debel 1 mm, proti sredini pa se mu debelina poveča do
3,5 mm v lahnem loku. Gornja in spodnja stran (ploskev)
odlikovanja sta identični.
Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo
tako, da se eden od roglov osnovnega simbola prekriva s
središčnico enega od vleknjenih stranic šesterokotnika.
Na enega od roglov osnovnega simbola je pričvrščena
zanka višine 2,5 mm za fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku kvadrat
s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvrščena tako, da sta
zunanji strani zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom
zgornje in spodnje ploskve osnovnega simbola. Prazen prostor meri tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm.
Rinka za obešanje je sestavni del reda in ima obliko ter
pozicijo narobe obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v preseku pa je kvadrat s stranico 1 mm. Mere enakostraničnega
trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz srebra čistosti 925.
Registrska številka odlikovanja, ki jo odtisne že izdelovalec, je odtisnjena na robu osnovne ploskve odlikovanja (to
je vleknjenega šesterokotnika), in sicer na nasprotnem od
zanke odlikovanja.
Vse vidno srebro je luskirano. Punciranje srebra je na
robu osnovne ploskve odlikovanja, poleg registrske številke
odlikovanja.
Red za zasluge visi na 46 mm širokem traku iz moarirane svile svetlo modre barve (enake barve kot emajl). Trak je
zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm.
Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak tako, da
je na eni strani proga srebrne barve širine 4 mm. Zastavica
je pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm.
Red za zasluge ali zastavica se nosi na levi strani prsi,
vendar nikoli obe obenem. Zastavica se nosi tako, da je
drugobarvna proga na levi strani gledano s pozicije nosilca,
kadar ima zastavica le eno drugobarvno progo.
Red je v škatli oblečeni v svetlo modro usnje in ki se odpira po ožji strani navzgor, kjer je pokrov pritrjen k spodnjemu
delu škatle. Znotraj škatle je odlikovanje vloženo v modelirano ležišče, ki je oblečeno v svetlo modro svilo, kjer je vezni
trak med pokrovom in dnom škatle iz enake svile.
Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj
znak.
Na škatli je z zlatim tiskom izpisano RED ZA ZASLUGE
zgoraj, na gornji tretjini pokrova škatle in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način odpiranja.
Dosedanji opis velja za primer, kadar se Red za zasluge
podeljuje za zasluge dosežene na civilnem področju.
Kadar se Red za zasluge podeljuje za zasluge na mednarodnem oziroma na diplomatskem področju, ima v sredini
ploskve osnovnega znaka krog iz rumenega emajla, premera
8 mm.
Zastavica je v tem primeru enaka prejšnji, le da je na
levi strani 4 mm široka proga zlatorumene barve.
Kadar se Red za zasluge podeljuje za zasluge na vojaškem oziroma varnostnem področju ima v sredini ploskve
osnovnega znaka krog iz svetlo modrega emajla, premera
8 mm.
Zastavica ima v tem primeru v sredini pokončno progo
srebrne barve širine 4 mm.
V uporabi je lahko uradna oznaka za Red za zasluge,
to je RZ.
5. Statut medalje za zasluge – MZ
Medalja za zasluge je v osnovi izdelana iz srebra čistosti 925, belega emalja, svetlo modrega emajla, 14-karatnega
zlata ter moarirane svile.
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Osnovna ploskev medalje za zasluge je izdelana iz
srebra čistosti 925 v obliki enakostraničnega šesterokotnika.
Največja razdalja med nasprotnima ogloma šesterokotnika
je 46 mm. Debelina šesterokotnika je 2 mm. Vmesni prostori
šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni s svetlo
modrim emajlom.
Na osnovno ploskev je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz srebra in katerega robovi in konture so
poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom naznačeno
naleganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni prostori
simbola so zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne ploskve simbola, ki je iz luksiranega 14-karatnega zlata. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 2 mm, proti sredini pa
se mu debelina poveča do 5 mm v lahnem loku.
Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo
tako, da se eden od oglov šesterokotnika prekriva z enim od
roglov simbola.
Na eni od točk naleganja (skupno so tri) je pričvrščena
zanka višine 2,5 mm za fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku kvadrat
s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvrščena tako, da sta
zunanji strani zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom
zgornje in spodnje ploskve odlikovanja. Prazen prostor meri
tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm.
Rinka za obešanje je sestavni del medalje in ima obliko
ter pozicijo narobe obrnjenega enakostraničnega trikotnika, v
preseku pa je kvadrat s stranico 1 mm. Mere enakostraničnega
trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz srebra čistosti 925.
Na zadnji strani medalje je v krogu napis: zgoraj REPUBLIKA SLOVENIJA in spodaj MEDALJA ZA ZASLUGE,
oba napisa pa sta med seboj ločena z osnovnim simbolom.
Vse to je odtisnjeno v izbočeni obliki. V vmesnem prostoru
je zgoraj vtisnjena registrska številka medalje, ki jo odtisne
že izdelovalec, pod številko pa se vgravira ime in priimek odlikovanca, pod tem pa še datum dodelitve odlikovanja.
Vse vidno srebro je luksirano. Punciranje srebra je na
zadnji strani medalje, punciranje zlata pa v spodnjem oglu
osnovne ploskve osnovnega simbola.
Medalja za zasluge visi na 40 mm širokem traku iz
moarirane svile svetlo modre barve (enake barve kot emajl)
s tremi prečnimi zlatorumenimi programi, vsaka širine 4 mm
z medsebojnim razmikom po 4 mm. Trak je zložen in zašit
v trikotno obliko dolžine 54 mm, tako da je gornji rob gornje
(prve) prečne proge oddaljen od vrhnjega roba 10 mm.
Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak tako,
da so v sredini tri pokončne zlatorumene proge, vsaka širine
4 mm z medsebojnim razmikom po 4 mm. Zastavica je pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm.
Medalja za zasluge ali zastavica se nosi na levi strani
prsi, vendar nikoli obe obenem.
Medalja je v škatli oblečeni v temno moder ornamentiran papir in ki se odpira po ožji strani navzgor, kjer je pokrov
pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je medalja
vložena v modelirano ležišče, ki je oblečeno v svetlo modro
svilo, kjer je vezni trak med pokrovom in dnom škatle iz enake svile. Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti
svoj znak.
Na škatli je s srebrnim tiskom izpisano MEDALJA
ZA ZASLUGE zgoraj, na gornji tretjini pokrova škatle in
REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način
odpiranja.
Dosedanji opis velja za primer, kadar se Medalja za zasluge podeljuje za zasluge dosežene na civilnem področju.
Kadar se Medalja za zasluge podeljuje za zasluge
na mednarodnem oziroma na diplomatskem področju, ima
v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz belega emajla,
premera 8 mm.
Kadar se Medalja za zasluge podeljuje za zasluge
na vojaškem oziroma varnostnem področju ima v sredini
ploskve osnovnega znaka krog iz svetlo modrega emajla,
premera 8 mm.
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V uporabi je lahko uradna oznaka za Medaljo za zasluge, to je MZ.
6. Statut medalje za hrabrost – MH
Medalja za hrabrost je v osnovi izdelana iz srebra čistosti 925, belega emajla, svetlo modrega emajla, ter moarirane
svile.
Osnovna ploskev Medalje za hrabrost je izdelana iz
srebra čistosti 925 v obliki enakostraničnega šesterokotnika.
Največja razdalja med nasprotnima ogloma šesterokotnika
je 46 mm. Debelina šesterokotnika je 2 mm. Vmesni prostori
šesterokotnika, do osnovnega simbola, so zapolnjeni s svetlo
modrim emajlom.
Na osnovno ploskev je položen osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz srebra in katerega robovi in konture so
poudarjeni v širini 1 mm. Na simbolu je z rezom naznačeno
naleganje oziroma podleganje linije simbola. Vmesni prostori simbola so zapolnjeni z belim emajlom, razen osnovne
ploskve simbola, ki je iz luksiranega srebra čistosti 925.
Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel 2 mm, proti
sredini pa se mu debelina poveča do 5 mm v lahnem loku.
Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo
tako, da se eden od oglov šesterokotnika prekriva z enim
od roglov simbola.
Na eni od točk naleganja (skupno so tri) je pričvrščena
zanka višine 2,5 mm za fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku kvadrat
s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvrščena tako, da sta
zunanji strani zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom
zgornje in spodnje ploskve odlikovanja. Prazen prostor meri
tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm.
Rinka za obešanje je sestavni del medalje in ima obliko
ter pozicijo narobe obrnjenega enakostraničnega trikotnika,
v preseku pa je kvadrat s stranico 1 mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz srebra čistosti
925.
Na zadnji strani medalje je v krogu napis: zgoraj REPUBLIKA SLOVENIJA in spodaj MEDALJA ZA HRABROST, oba
napisa pa sta med seboj ločena z osnovnim simbolom.
Vse to je odtisnjeno v izbočeni obliki. V vmesnem prostoru je zgoraj vtisnjena registrska številka medalje, ki jo odtisne že izdelovalec, pod številko pa se vgravira ime in priimek
odlkovanca, pod tem pa še datum dodelitve odlikovanja.
Vse vidno srebro je luksirano. Punciranje srebra je na
zadnji strani medalje.
Medalja za hrabrost visi na 40 mm širokem traku iz
moarirane svile svetlo modre barve (enake barve kot emajl)
z dvema prečnima zlatorumenima progama, vsaka širine 4
mm z medsebojnim razmikom 4 mm. Trak je zložen in zašit
v trikotno obliko dolžine 54 mm, tako da je gornji rob gornje
(prve) prečne proge oddaljen od vrhnjega roba 10 mm.
Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak tako, da
sta v sredini pokončni zlatorumeni progi širine 4 mm z medsebojnim razmikom 4 mm. Zastavica je pravokotne oblike
velikosti 40 mm x 8 mm.
Medalja za hrabrost ali zastavica se nosi na levi strani
prsi, vendar nikoli obe obenem.
Medalja je v škatli oblečeni v temno moder ornamentiran papir in ki se odpira po ožji strani navzgor, kjer je pokrov
pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je medalja
vložena v modelirano ležišče, ki je oblečeno v svetlo modro
svilo, kjer je vezni trak med pokrovom in dnom škatle iz enake svile. Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti
svoj znak. Na škatli je s srebrnim tiskom izpisano MEDALJA
ZA HRABROST zgoraj, na gornji tretjini pokrova škatle in
REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način
odpiranja.
Dosedanji opis velja za primer, kadar se Medalja za hrabrost podeljuje za zasluge dosežene na civilnem področju.
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Kadar se Medalja za hrabost podeljuje za zasluge na
mednarodnem oziroma na diplomatskem področju, ima v
sredini ploskve osnovnega znaka krog iz belega emajla,
premera 8 mm.
Kadar se Medalja za hrabrost podeljuje za zasluge
na vojaškem oziroma varnostnem področju ima v sredini
ploskve osnovnega znaka krog iz svetlo modrega emajla,
premera 8 mm.
V uporabi je lahko uradna oznaka za Medaljo za hrabrost, to je MH.
7. Statut medalje za častno dejanje – MČD
Medalja za častno dejanje je v osnovi izdelana iz srebra
čistosti 925, belega emajla, svetlomodrega emajla, rumenega emajla ter moarirane svile.
Osnovna ploskev Medalje za častno dejanje je izdelana iz srebra čistosti 925 v obliki enakostraničnega
šesterokotnika. Največja razdalja med nasprotnima ogloma
šesterokotnika je 46 mm. Debelina šesterokotnika je 2 mm.
Vmesni prostori šesterokotnika, do osnovnega simbola, so
zapolnjeni z belim emajlom. Na osnovno ploskev je položen
osnovni simbol odlikovanja, ki je izdelan iz srebra in katerega
robovi in konture so poudarjene v širini 1 mm. Na simbolu
je z rezom naznačeno naleganje oziroma podleganje linije
simbola. Vmesni prostori simbola so zapolnjeni s svetlo modrim emajlom. Osnovni simbol odlikovanja je na krajih debel
2 mm, proti sredini pa se mu debelina poveča do 5 mm v
lahnem loku.
Osnovni simbol nalega in je spojen z osnovno ploskvijo
tako, da se eden od oglov šesterokotnika prekriva z enim od
roglov simbola. Na eni od točk naleganja (skupno so tri) je
pričvrščena zanka višine 2,5 mm za fiksiranje rinke za obešanje, na katero je pritrjen trak odlikovanja. Zanka je v preseku
kvadrat s stranico 1 mm. Na odlikovanje je pričvrščena tako,
da sta zunanji strani zanke (zgornja in spodnja) v nivoju z robom zgornje in spodnje ploskve odlikovanja. Prazen prostor
meri tako v višino 1,5 mm, v globino pa 2 mm.
Rinka za obešanje je sestavni del medalje in ima obliko
ter pozicijo narobe obrnjenega enakostraničnega trikotnika,
v preseku pa je kvadrat s stranico 1 mm. Mere enakostraničnega trikotnika so 6 mm. Rinka je izdelana iz srebra čistosti
925.
Na zadnji strani medalje je v krogu napis: zgoraj REPUBLIKA SLOVENIJA in spodaj MEDALJA ZA ČASTNO
DEJANJE, oba napisa pa sta med seboj ločena z osnovnim
simbolom. Vse to je odtisnjeno v izbočeni obliki. V vmesnem
prostoru je zgoraj vtisnjena registrska številka medalje, ki
jo odtisne že izdelovalec, pod številko pa se vgravira ime
in priimek odlikovanca, pod tem pa še datum dodelitve odlikovanja.
Vse vidno srebro je luksirano. Punciranje srebra je na
zadnji strani medalje.
Medalja za častno dejanje visi na 40 mm širokem traku iz moarirane svile svetlo modre barve (enake barve kot
emajl) s prečno zlatorumeno progo širine 4 mm. Trak je zložen in zašit v trikotno obliko dolžine 54 mm, tako, da je gornji
rob prečne proge oddaljen od vrhnjega roba 10 mm.
Zastavica je na varnostno zaponko pritrjen trak tako, da
je v sredini pokončna zlatorumena proga širine 4 mm. Zastavica je pravokotne oblike velikosti 40 mm x 8 mm.
Medalja za častno dejanje ali zastavica se nosi na levi
strani prsi, vendar nikoli obe obenem.
Medalja je v škatli oblečeni v temno moder ornamentiran papir in ki se odpira po ožji strani navzgor, kjer je pokrov
pritrjen k spodnjemu delu škatle. Znotraj škatle je medalja
vložena v modelirano ležišče, ki je oblečeno v svetlo modro svilo, kjer je vezni trak med pokrovom in dnom škatle iz
enake svile.
Na notranji strani pokrova sme izdelovalec odtisniti svoj
znak.
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Na škatli je s srebrnim tiskom izpisano MEDALJA ZA
ČASTNO DEJANJE zgoraj, na gornji tretjini pokrova škatle
in REPUBLIKA SLOVENIJA na dnu pokrova glede na način
odpiranja.
Dosedanji opis velja za primer, kadar se Medalja za
častno dejanje podeljuje za zasluge dosežene na civilnem
področju.
Kadar se Medalja za častno dejanje podeljuje za zasluge na mednarodnem oziroma na diplomatskem področju,
ima v sredini ploskve osnovnega znaka krog iz belega emajla
premera 8 mm.
Kadar se Medalja za častno dejanje podeljuje za zasluge na vojaškem oziroma varnostnem področju ima v sredini
ploskve osnovnega znaka krog iz rumenega emajla (enake
barve kot proga na traku odlikovanja) premera 8 mm.
V uporabi je lahko uradna oznaka za Medaljo za častno
dejanje, to je MČD.

920.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v
Evropski parlament (ZVPEP-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o volitvah poslancev
iz Republike Slovenije v Evropski parlament
(ZVPEP-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski
parlament (ZVPEP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. februarja 2004.
Št. 001-22-13/04
Ljubljana, dne 5. marca 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VOLITVAH POSLANCEV IZ REPUBLIKE
SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT
(ZVPEP-A)
1. člen
V Zakonu o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v
Evropski parlament (Uradni list RS, št. 96/02) se v 8. členu
doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe 17. člena Zakona o volilni kampanji lahko organizator volilne kampanje pridobiva sredstva
za volilno kampanjo iz prispevkov državljanov držav članic
Evropske unije in pravnih oseb zasebnega prava iz teh držav
pod pogoji in na način, ki velja za domače pravne in fizične
osebe.«.
2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Glede položaja poslanca, glede pridobitve in prenehanja mandata poslanca, glede nezdružljivosti funkcije
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poslanca z drugimi funkcijami, glede poslanske imunitete,
glede materialnih in drugih pogojev za delo poslanca, glede
pravice poslanca po prenehanju mandata ter glede omejitev
in obveznosti, vezanih na funkcijo poslanca, se uporabljajo
določbe predpisov Evropske unije; za vprašanja, ki s predpisi Evropske unije niso urejena, pa se smiselno uporabljajo
določbe zakona o poslancih in določbe drugih zakonov, ki
veljajo za poslance državnega zbora.«.
3. člen
V 15. členu se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek,
ki se glasijo:
»Na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z
manj kot 40 odstotki. Vsaka lista mora biti sestavljena tako,
da je najmanj en kandidat vsakega od spolov uvrščen v
zgornjo polovico liste.
Liste kandidatov, ki niso skladne z določili prejšnjega
odstavka, so neveljavne.
Določbi prejšnjih dveh odstavkov ne veljata za kandidatni listi, na katerih so uvrščeni le en ali le trije kandidati
oziroma kandidatke, pri čemer mora biti na kandidatni listi,
na katero so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, najmanj en predstavnik vsakega od spolov.«.
4. člen
V 16. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek,
ki se glasijo:
»Na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z
manj kot 40 odstotki. Vsaka lista mora biti sestavljena tako,
da je najmanj en kandidat vsakega od spolov uvrščen v
zgornjo polovico liste.
Liste kandidatov, ki niso skladne z določili prejšnjega
odstavka, so neveljavne.
Določbi prejšnjih dveh odstavkov ne veljata za kandidatni listi, na katerih so uvrščeni le en ali le trije kandidati
oziroma kandidatke, pri čemer mora biti na kandidatni listi,
na katero so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, najmanj en predstavnik vsakega od spolov.«.
5. člen
Za 24. členom se naslov šestega poglavja spremeni
tako, da se glasi: »VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA«.
Za naslovom VI. Poglavja se dodajo novi 24.a, 24.b,
24.c, 24.č, 24.d in 24.e člen, ki se glasijo:
»24.a člen
V obdobju od dne pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji do pričetka mandata Evropskega parlamenta za
mandatno obdobje 2004-2009 opravlja funkcijo poslancev iz
Republike Slovenije v Evropskem parlamentu sedem poslancev Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljevanju:
Državni zbor), ki jih imenuje Državni zbor.
Državni zbor imenuje sedem poslancev iz prejšnjega
odstavka na predlog komisije, pristojne za volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
24.b člen
Komisija oblikuje predlog enotne liste kandidatov na
podlagi predlogov poslanskih skupin. Poslanska skupina
predlaga toliko kandidatov izmed svojih članov, kolikor poslancev iz prejšnjega člena ji pripada sorazmerno glede
na število poslancev, izvoljenih v Državni zbor na podlagi
splošne volilne pravice iz istoimenskih list na zadnjih splošnih
volitvah v Državni zbor.
24.c člen
Državni zbor imenuje poslance z javnim glasovanjem o
predlagani listi kandidatov kot celoti.
Kandidati na listi so imenovani, če za listo glasuje
večina vseh poslancev.
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Za izvedbo postopkov glasovanja in ugotavljanja izida
glasovanje se uporablja Poslovnik Državnega zbora.
24.č člen
Če preneha mandat poslancu Državnega zbora, ki je bil
imenovan za poslanca v Evropski parlament, razen če se je
iztekla mandatna doba Državnega zbora, se namesto njega
imenuje nov poslanec v Evropski parlament. Imenovanje se
opravi na osnovi predloga, ki ga komisiji posreduje poslanska skupina, katere član je bil poslanec, ki mu je prenehal
mandat.
24.d člen
Določbe 2. člena tega zakona glede nezdružljivosti
funkcije poslanca v Evropskem parlamentu s funkcijo poslanca v Državnem zboru se ne uporabljajo za poslance v
Evropskem parlamentu, ki jih imenuje Državni zbor.
24.e člen
Določbe 9. člena tega zakona, ki se nanašajo na pravice poslancev po prenehanju mandata, se za poslance
v Evropskem parlamentu, ki jih je imenoval Državni zbor,
uporabljajo od prenehanja njihovega mandata poslanca v
Evropskem parlamentu, če ta mandat preneha kasneje kot
preneha mandat poslanca Državnega zbora.«.
25. člen se črta.

6. člen

7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/02-13/2
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EPA 1095-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

921.

Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije
(ZGMRS)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o glavnem mestu Republike
Slovenije (ZGMRS)
Razglašam Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
26. februarja 2004.
Št. 001-22-14/04
Ljubljana, dne 5. marca 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O GLAVNEM MESTU REPUBLIKE SLOVENIJE
(ZGMRS)
1. člen
(1) Ljubljana je kot glavno mesto upravno središče
Slovenije.
(2) V glavnem mestu so sedeži državnih organov, organizacij državnega pomena (v nadaljnjem besedilu: državni
organi in organizacije), tujih diplomatskih predstavništev, tujih
konzulatov, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: predstavništva),
če tako določa zakon ali drugi akti.
2. člen
Pečat Mestne občine Ljubljana, ki ga uporablja župan
oziroma županja (v nadaljnjem besedilu: župan) ob predstavljanju glavnega mesta, mora vsebovati označbo »Glavno
mesto Republike Slovenije«.
3. člen
(1) Zaradi posebnega pomena, ki ga ima za Republiko
Slovenijo njeno glavno mesto je treba zagotoviti usklajeno
izvajanje nalog iz pristojnosti državnih organov in organov
mestne občine predvsem glede:
– urejanja pogojev za delovanje državnih organov in
organizacij ter predstavništev,
– nalog, pomembnih za razvoj glavnega mesta,
– predstavljanja glavnega mesta države v protokolarnih
in promocijskih zadevah,
– predstavljanja glavnega mesta države v zadevah
meddržavnega in mednarodnega sodelovanja,
– organizacije in izvedbe prireditev in proslav državnega
pomena.
(2) Naloge, pomembne za razvoj glavnega mesta in
naloge uprave na njegovem območju izvajajo državni organi
in organi Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
organi mestne občine) v skladu s svojimi pristojnostmi.
4. člen
(1) V prostorskih aktih in razvojnih programih države in
mestne občine se podrobneje določi prostorska ureditev in
investicijski projekti ter programi, pomembni za delovanje in
razvoj glavnega mesta, delovanje in razvoj državnih organov,
organizacij ter predstavništev iz 1. člena tega zakona.
(2) Vlada in mestna občina imata pravico in dolžnost
pozvati, vlada mestno občino, mestna občina pa vlado, vsakokrat, ko menita, da je potrebno sodelovanje pri pripravi
in uskladitvi prostorskih aktov in razvojnih programov ter pri
usklajenem izvajanju nalog po tem zakonu.
5. člen
(1) Vlada Republike Slovenije lahko za zagotovitev
ustreznega zastopanja interesov državnih organov pri načrtovanju in izvajanju programov in nalog iz prvega odstavka
4. člena tega zakona oblikuje delovno skupino, sestavljeno
iz predstavnikov pristojnih državnih organov, ki jo vodi predsednik oziroma predsednica Vlade Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: predsednik vlade).
(2) Predsednik vlade in župan podpišeta dogovor, ki
ima pravno naravo pisma o nameri (v nadaljnjem besedilu:
dogovor), s katerim se opredelijo naloge mestne občine in
državnih organov pri izvajanju programov in nalog po tem
zakonu v prihodnjih letih, ocenijo finančne posledice, določi terminski plan izvedbe nalog, določijo udeleženi državni
organi ter organi mestne občine ter uredijo premoženjske in
druge medsebojne pravice in obveznosti.
(3) Dogovor morata vlada in župan upoštevati pri pripravi predloga državnega in občinskega proračuna.
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(4) Za realizacijo dogovora se, v skladu z v proračunih
zagotovljenimi sredstvi in dovoljenim obsegom prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let, sklepajo letne in
večletne pogodbe z izvajalci.
(5) Pogodbe iz prejšnjega odstavka podpisujejo župan
oziroma predstojniki državnih organov, ki imajo za realizacijo
nalog zagotovljena proračunska sredstva.
(6) Za organizacijo in izvedbo izrednih meddržavnih,
protokolarnih in promocijskih dogodkov državnega pomena,
ki niso opredeljeni v pismu o nameri iz drugega odstavka
tega člena, predsednik vlade in župan skleneta dogovor, ki
ima pravno naravo pogodbe. V tem dogovoru vlada in mestna občina določita tudi način izpolnitve nalog in obveznosti
ter plačilo stroškov v primeru, ko eden od pogodbenih partnerjev ne izpolnjuje svojih nalog in obveznosti.
(7) Če vlada in mestna občina ne skleneta dogovora
iz prejšnjega odstavka, lahko vlada odredi, da naloge iz
pristojnosti mestne občine opravi državni organ v breme
mestne občine. V primeru, da mestna občina zaradi ravnanja
državnega organa utrpi škodo, je vlada dolžna mestni občini
škodo povrniti.
6. člen
Državni organi in organi mestne občine sodelujejo in
usklajujejo zagotavljanje nalog iz svoje pristojnosti, s katerimi
se zagotavljajo pogoji za delovanje organov in organizacij ter
predstavništev iz 1. člena tega zakona, zlasti na področjih:
– varstva okolja,
– urejanja in rabe prostora,
– javne varnosti,
– prometne varnosti in mestnega prometa,
– zagotavljanja gospodarskih in negospodarskih javnih
služb
– in na drugih področjih, na katerih obstoji javni interes.
7. člen
Pristojni državni upravni organi, ki odločajo o upravnih
zadevah, ki se nanašajo na zagotavljanje nalog mestne občine po tem zakonu, morajo o postopku obvestiti mestno
občino in jo pozvati naj sodeluje v postopku.
8. člen
Investicijske projekte in programe, ki se financirajo v
skladu z dogovorom iz 5. člena tega zakona, je treba prikazati v načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del državnega
oziroma občinskega proračuna.
9. člen
Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za
zagotavljanje sodelovanja in urejanja medsebojnih pravic in
obveznosti države in druge občine, če gre za zagotovitev
pogojev za delovanje državnega organa in organizacije ter
predstavništva in izvedbo dogodka izrednega meddržavnega, protokolarnega in promocijskega državnega pomena, na
območju druge občine.
10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-01/94-1/4
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EPA 536-II
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99–ZPP, 38/99, 28/2000–ZS-C,
26/01–PZ, 56/02–ZJU, 67/02–ZSS-D in 110/02–ZDT-B) in
112. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. februarja 2004 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Andrej Gerlovič, na sodniško mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 27. februarja 2004.
EPA 1132-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

923.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99–ZPP, 38/99, 28/2000–ZS-C,
26/01–PZ, 56/02–ZJU, 67/02–ZSS-D in 110/02–ZDT-B) in
112. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. februarja 2004 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Darja Pukl, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici.
Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 27. februarja 2004.
EPA 1132-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

924.

Sklep o imenovanju predsednika Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 62. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99–ZPP, 38/99,
28/2000–ZS-C, 26/2001–PZ in 56/2002–ZJU, 67/2002–ZSSD in 110/2002–ZDT-B) in 112. člena Poslovnika državnega
zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. februarja 2004 sprejel

SKLEP
o imenovanju predsednika Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije
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Za predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
se imenuje:
Franc Testen, vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije, za dobo šestih let.
Št. 700-04/89-7/74
Ljubljana, dne 27. februarja 2004.
EPA 1144-III

Uradni list Republike Slovenije
88. Masel, trgovina in storitve d.o.o.
Sedež: Dolenjska cesta 122, Ljubljana.
Št. 432-03/00-01
Ljubljana, dne 27. februarja 2004.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA
925.

Sklep o imenovanju člana Državne revizijske
komisije

927.

Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave in
v pravosodnih organih

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 5. člena Zakona
o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.
14/03–UPB1) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. februarja
2004 sprejel

Na podlagi 57. člena in za izvrševanje 58., 59., 60., 61.,
63., 64. in 66. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 56/02 in 110/02 – ZDT-B) izdaja Vlada Republike
Slovenije

SKLEP
o imenovanju člana Državne revizijske komisije

UREDBO
o postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih

Za člana Državne revizijske komisije se za dobo petih
let imenuje:
Franci Kodela.
Št. 450-02/99-10/19
Ljubljana, dne 27. februarja 2004.
EPA 1133-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

926.

Sprememba poročila o gospodarskih družbah,
podjetjih ali zavodih

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega
odstavka 20. člena Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne
funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92 in
50/92 - popr.) po obravnavi na seji dne 27. februarja 2004
objavlja

SPREMEMBO POROČILA
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih,
za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno
dejavnostjo, velja prepoved poslovanja z državo, javnimi
podjetji in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/93, 66/93,
22/94, 61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96, 19/97,
35/97, 64/97, 67/97–popr., 72/97, 15/98, 41/98, 16/99, 41/99,
108/99, 28/2000, 66/2000, 84/2000, 119/2000, 9/01, 16/01,
43/01, 54/01, 85/01, 108/01, 27/02, 47/02, 92/02, 115/02,
13/03, 54/03,118/03 in 130/03):
doda se podjetje:
102. Skupina Kaos, konvergenčni audio sistemi, d.o.o.
Sedež: Slovenska cesta 27, Ljubljana.
črta se podjetje:

I. UVODNE DOLOČBE IN POGOJI ZA ZAČETEK
POSTOPKA
1. člen
(predmet urejanja)
(1) Ta uredba ureja pogoje in postopek za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v
pravosodnih organih.
(2) Določbe te uredbe o internem natečaju veljajo za
organe državne uprave in za druge organe, ki po sporazumu
z Vlado Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada)
vstopijo v interni trg dela.
(3) Določbe te uredbe o internem natečaju se smiselno
uporabljajo tudi v postopkih imenovanja zaposlenih v
predstavništvih Republike Slovenije v tujini, ki jih na podlagi pisnega sporazuma s predstojniki državnih in drugih organov in organizacij za opravljanje nalog na gospodarskem,
obrambnem, kulturnem, znanstvenem, informativnem in
drugih področjih za določen čas imenuje minister za zunanje
zadeve.
(4) Določbe te uredbe o predstojniku veljajo v okviru pooblastil, ki mu jih je dal predstojnik, tudi za vodjo
kadrovskega poslovanja.
2. člen
(pogoji za izvedbo postopka)
(1) Postopek za zasedbo prostega delovnega mesta se
lahko začne, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da ima organ prosto (nezasedeno) sistemizirano
delovno mesto,
– da je zaposlitev v skladu s kadrovskim načrtom organa,
– da so za zaposlitev zagotovljena finančna sredstva.
(2) Postopek za zasedbo prostega delovnega mesta se
lahko sproži tudi, če so podane okoliščine, iz katerih izhaja,
da bo delovno mesto postalo prosto (na primer sporazumna
odpoved, premestitev). V tem primeru se lahko premestitev
ali nova zaposlitev izvede, ko se delovno mesto izprazni,
oziroma pred tem, če to dopušča uredba.
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(3) Postopek za zasedbo delovnega mesta za
določen čas – za čas dalj časa trajajoče odsotnosti javnega
uslužbenca (porodniški dopust, dalj časa trajajoča odsotnost iz zdravstvenih razlogov, čas trajanja mirovanja pravic
in dolžnosti iz delovnega razmerja in podobno) se lahko
začne že pred dnem odsotnosti javnega uslužbenca, premestitev ali nova zaposlitev pa se izvede v skladu s prejšnjim
odstavkom.
(4) V postopku za zasedbo prostega delovnega mesta
izvedba notranje seznanitve s prostim delovnim mestom in
interni natečaj nista obvezna. Če se delovno mesto ne zasede s premestitvijo javnega uslužbenca iz istega ali drugega
organa, je za zasedbo delovnega mesta obvezen postopek
javnega natečaja, če gre za uradniško delovno mesto in
poseben zakon ne določa drugače.
3. člen
(postopek premestitve)
(1) Če gre za prosto uradniško delovno mesto, je
mogoče uradnika iz istega ali drugega organa nanj premestiti
pod pogojem, da ima naziv višje ali iste stopnje, kot je naziv,
v katerem se opravlja delo na delovnem mestu, ali za eno
ali dve stopnji nižji naziv, tako da bo lahko z napredovanjem
v skladu s petim odstavkom 120. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02 – ZDT-B; v
nadaljnjem besedilu: ZJU) pridobil ustrezen naziv.
(2) Strokovno-tehničnega uslužbenca ni mogoče premestiti na uradniško delovno mesto, razen če je bil izbran na
javnem natečaju.
(3) Premestitev se izvede s sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi. Če premestitev ni sporazumna, se izvede s sklepom.
(4) Uradnik ob premestitvi ohrani naziv, ki ga je imel,
lahko pa se imenuje v za eno ali dve stopnji višji naziv, če
sicer ne bi mogel opravljati dela na novem delovnem mestu.
Določba tega odstavka se smiselno uporablja tudi v primeru
prehoda iz občinske uprave v državni organ in obratno, če je
občinska uprava vključena v interni trg dela.
(5) Če uradnik nima naziva, v katerem se lahko opravljajo naloge na prostem delovnem mestu, se ga pred premestitvijo na uradniško delovno mesto imenuje v ustrezen
naziv, pri čemer se upošteva omejitev iz petega odstavka
120. člena ZJU.
(6) Imenovanje v nižji naziv je dopustno le v primeru
premestitve s soglasjem uradnika, pri čemer se v pogodbi
določi tudi, da se uradnik odpoveduje dosedanjemu nazivu.
(7) V odločbi o imenovanju v naziv se določi, da začne
imenovanje učinkovati z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi
ali z dnem nastopa dela na novem delovnem mestu.
(8) Sporazumna premestitev se lahko izvede po vročitvi
odločbe o imenovanju.
(9) Če javni uslužbenec v 30 dneh od imenovanja v
naziv ne sklene pogodbe o zaposlitvi oziroma ne začne z
delom, se lahko začne nov postopek za zasedbo prostega
delovnega mesta.
4. člen
(dogovor o mirovanju pravic)
(1) Predstojnik in javni uslužbenec se lahko sporazumno dogovorita o mirovanju pravic in obveznosti iz delovnega
razmerja. V času mirovanja pravic in obveznosti iz delovnega
razmerja lahko javni uslužbenec sklene delovno razmerje z
drugim delodajalcem v skladu z dogovorom.
(2) V času mirovanja pravic in obveznosti iz delovnega
razmerja javnemu uslužbencu ne teče napredovalno obdobje.
(3) Po prenehanju mirovanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja se delovno razmerje nadaljuje. Javnega
uslužbenca se razporedi na ustrezno delovno mesto, pri

Št.

22 / 10. 3. 2004 /

Stran

2499

čemer javni uslužbenec ohrani dosežena napredovanja,
uradnik pa tudi svoj naziv.
II. NOTRANJA SEZNANITEV IN PREMESTITEV
V OKVIRU ORGANA
5. člen
(iskanje notranjih kadrovskih potencialov)
Predstojnik na podlagi mnenja vodje organizacijske
enote, v kateri je prosto delovno mesto, najprej ugotovi, ali
je kateri od javnih uslužbencev iz istega organa primerno
strokovno usposobljen za delo na prostem delovnem mestu.
Mnenje temelji na ocenah delovne uspešnosti in na oceni
znanj, veščin, sposobnosti in osebnostnih lastnosti javnega uslužbenca za opravljanje nalog na prostem delovnem
mestu.
6. člen
(notranja seznanitev o prostem delovnem mestu)
(1) Za namen ugotovitve, ali je kateri od javnih
uslužbencev iz istega organa primerno strokovno usposobljen za delo na prostem delovnem mestu, se lahko o
prostem delovnem mestu v organu pisno seznani zaposlene javne uslužbence v tem organu z objavo obvestila o
prostem delovnem mestu na interni oglasni deski organa
ali na drugem primernem mestu (e-pošta, intranet) tako, da
se zagotovi dejanska možnost seznanitve vseh zaposlenih.
Pisno obvestilo o prostem delovnem mestu mora vsebovati
sestavine iz prvega odstavka 10. člena te uredbe. Od kandidata se ne sme zahtevati, da predloži dokazila o podatkih, ki
se vodijo v kadrovski evidenci organa.
(2) Obvestilo o izbranem javnem uslužbencu se vroči
izbranemu kandidatu. Neizbrane kandidate se v roku osmih
dni od dne, ko je bila opravljena izbira, pisno obvesti o tem,
da niso bili izbrani.
(3) Če se v roku, ki ga določi predstojnik in ne sme biti
krajši od osmih dni od objave obvestila o prostem delovnem
mestu, nihče od zaposlenih javnih uslužbencev v organu
ne prijavi za zasedbo prostega delovnega mesta, ali če
predstojnik ugotovi, da noben javni uslužbenec ni primerno
strokovno usposobljen za delo na prostem delovnem mestu,
lahko predstojnik začne s postopkom internega natečaja za
zasedbo prostega delovnega mesta s premestitvijo javnega
uslužbenca iz drugega organa.
III. INTERNI NATEČAJ
7. člen
(namen internega natečaja)
(1) Organ, ki želi zapolniti prosto delovno mesto, lahko
sproži interni natečaj. Interni natečaj se izvaja z namenom,
da se pred uvedbo postopka za novo zaposlitev omogoči
zaposlenim javnim uslužbencem v organih državne uprave
in drugih organih, ki po sporazumu z vlado vstopijo v interni
trg dela, da pod enakimi pogoji kandidirajo za zasedbo prostega delovnega mesta, in s ciljem, da se med prijavljenimi
kandidati za zasedbo prostega delovnega mesta izbere
tistega kandidata, ki izpolnjuje pogoje za delovno mesto in
je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje nalog na
delovnem mestu.
(2) Postopek internega natečaja se lahko sproži hkrati
s seznanitvijo o prostem delovnem mestu po 6. členu te
uredbe. V tem primeru se javne uslužbence, zaposlene v
organu, posebej seznani s tem, da je sprožen interni natečaj
in da se lahko prijavijo na delovno mesto preko internega
natečaja. Prijave na obvestilo o prostem delovnem mestu
se štejejo kot prijave na interni natečaj in se obravnavajo v
okviru internega natečaja.

Stran

2500 /

Št.

22 / 10. 3. 2004

8. člen
(dogovor o vključitvi v interni trg dela)
(1) Državni organi in lokalne skupnosti lahko sklenejo
z vlado poseben dogovor o vključitvi v interni trg dela, na
podlagi katerega se interni natečaj v organih državne uprave
izvaja tako, da zajame tudi druge državne organe in uprave
lokalnih skupnosti, in s katerim se podrobneje določi postopek izvedbe internega natečaja.
(2) Bistveni sestavini posebnega dogovora sta izjava o
vključitvi v interni natečaj v organih državne uprave in dostop
do spletne strani, na kateri se objavljajo interni natečaji.
(3) Lokalna skupnost lahko za sklenitev dogovora pooblasti reprezentativno združenje lokalnih skupnosti.
9. člen
(postopek za izvedbo internega natečaja)
Postopek za izvedbo internega natečaja obsega:
– objavo internega natečaja,
– izvedbo izbirnega postopka, če gre za uradniško
delovno mesto, oziroma predhodnega preizkusa usposobljenosti, če gre za strokovno-tehnično delovno mesto, za
katero je predhodni preizkus usposobljenosti določen s
sistemizacijo,
– premestitev javnega uslužbenca iz istega ali drugega
organa.
10. člen
(sestavine objave internega natečaja)
(1) Objava internega natečaja vsebuje najmanj naslednje sestavine:
1. navedbo organa, v katerem bo javni uslužbenec
opravljal delo,
2. navedbo kraja opravljanja dela, če je to glede na
naravo dela mogoče,
3. navedbo delovnega mesta, na katerem bo javni
uslužbenec opravljal delo,
4. navedbo nazivov, v katerih se bo opravljalo delo na
delovnem mestu,
5. navedbo o tem, ali gre za opravljanje dela za določen
ali nedoločen čas,
6. navedbo pogojev za zasedbo delovnega mesta v
skladu s sistemizacijo,
7. navedbo dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela, ki morajo biti priloženi prijavi,
8. kratek opis dela,
9. navedbo o poskusnem delu, če gre za delovno mesto, za katero je poskusno delo določeno s sistemizacijo,
10. navedbo o predhodnem preizkusu usposobljenosti,
če gre za strokovno-tehnično delovno mesto, za katero je
predhodni preizkus usposobljenosti določen s sistemizacijo,
11. navedbo roka in naslova za vlaganje prijav in roka
za obveščanje o izbiri,
12. navedbo osebe, zadolžene za dajanje informacij o
izvedbi internega natečaja.
(2) Rok za vlaganje prijav na interni natečaj ne sme biti
krajši od osmih dni od dneva objave internega natečaja.
(3) Objava internega natečaja s sestavinami iz prvega
odstavka tega člena poteka v elektronski obliki. Obrazec
prijave, ki se objavi na spletni strani Kadrovske službe Vlade
Republike Slovenije, določi minister, pristojen za upravo. Prijave se posredujejo v pisni obliki. Za pisno obliko se šteje tudi
elektronska oblika, pri čemer veljavnost prijave v elektronski
obliki ni pogojena z elektronskim podpisom.
(4) Organi, ki so vključeni v interni trg dela, so dolžni
zagotoviti, da se s prostim delovnim mestom, za katero lahko
kandidirajo, pravočasno seznanijo tudi javni uslužbenci, ki na
delovnem mestu nimajo dostopa do računalnika oziroma do
spletne strani, na kateri se objavljajo interni natečaji.
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11. člen
(preverjanje izpolnjevanja pogojev)
(1) Izpolnjevanje pogojev se preverja pred izvedbo izbirnega postopka ali pa se preveri po izvedbi izbirnega postopka samo z izbranim kandidatom. Izpolnjevanje pogojev se
preverja na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat,
ali s pridobitvijo podatkov iz kadrovske evidence.
(2) Če je pogoj za opravljanje nalog na delovnem
mestu varnostno preverjanje, se to izvede z izbranim kandidatom pred premestitvijo. V tem primeru se kot natečajni
pogoj določi izjava kandidata, da z varnostnim preverjanjem
soglaša.
12. člen
(izbirni postopek)
(1) Izbirni postopek za zasedbo uradniškega delovnega
mesta se opravi s tistimi prijavljenimi kandidati, ki izpolnjujejo
natečajne pogoje.
(2) Izbirni postopek se opravi tudi z uradniki, ki imajo
višji naziv ali eno ali dve stopnji nižji naziv od tistega, v katerem se opravlja delo na tem delovnem mestu.
(3) V izbirnem postopku se za preverjanje usposobljenosti kandidata lahko uporabijo zlasti naslednje metode:
1. pregled prijave s priloženo dokumentacijo,
2. vpogled v kadrovsko evidenco,
3. pisni preizkus,
4. razgovor (intervju),
5. druge metode, skladne s strokovnimi spoznanji na
področju ravnanja z ljudmi pri delu.
(4) Če kandidat v to pisno privoli, ima predstojnik organa, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo, pravico
pridobiti podatke o kandidatu iz kadrovske evidence organa,
v katerem je kandidat zaposlen.
(5) Glede pridobivanja in posredovanja podatkov iz
kadrovske evidence se smiselno uporablja uredba, ki ureja
pridobivanje in posredovanje podatkov med organi javne
uprave za potrebe upravnih postopkov.
13. člen
(vodenje izbirnega postopka)
Izbirni postopek v postopku internega natečaja za
zasedbo uradniškega delovnega mesta vodi vodja organizacijske enote ali predstojnik organa, lahko pa tudi druga
oseba, ki jo predstojnik za to pooblasti. Predstojnik ali vodja
organizacijske enote lahko za izvedbo izbirnega postopka
imenuje tudi natečajno komisijo.
14. člen
(posebni interni natečaj)
(1) Interni natečaj za položaje generalnih direktorjev,
generalnih sekretarjev v ministrstvih, predstojnikov organov v
sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov
upravnih enot izvaja posebna natečajna komisija, ki jo za
vsak primer posebej imenuje uradniški svet.
(2) Za izvedbo internega natečaja iz prejšnjega odstavka posebna natečajna komisija uporablja določbe ZJU, ki
urejajo javni natečaj.
15. člen
(predhodni preizkus usposobljenosti)
(1) S kandidati za zasedbo strokovno-tehničnega delovnega mesta se lahko opravi izbirni postopek. Če je tako
določeno s sistemizacijo, se lahko opravi predhodni preizkus
usposobljenosti.
(2) Za predhodni preizkus usposobljenosti se smiselno
uporablja določba tretjega odstavka 12. člena in določba
13. člena te uredbe.
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16. člen
(izbira kandidata)
(1) Za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
se izbere kandidat, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv, v katerem se delo na delovnem mestu lahko opravlja, ter
ostale pogoje za delovno mesto, in glede katerega se v izbirnem postopku ugotovi, da se je izkazal kot najbolj strokovno
usposobljen za opravljanje dela na prostem uradniškem
delovnem mestu. Za strokovno usposobljenost se šteje strokovno znanje in druga znanja, veščine in sposobnosti, ki so
potrebni za uspešno opravljanje dela.
(2) Če se v izbirnem postopku ugotovi, da se nihče od
prijavljenih kandidatov ni izkazal za primernega za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta, se lahko interni
natečaj ponovi, prijavljenim kandidatom pa se vroči obvestilo
o neuspelem internem natečaju.
(3) Določili prejšnjih dveh odstavkov se smiselno uporabljata tudi v postopku izbire kandidata za zasedbo prostega
strokovno-tehničnega delovnega mesta na podlagi predhodnega preizkusa usposobljenosti.
17. člen
(obvestilo o izbiri)
Obvestilo o izbranem javnem uslužbencu se vroči izbranemu kandidatu. Neizbrane kandidate se v roku osmih
dni od dneva, ko je bila opravljena izbira, pisno obvesti o tem,
da niso bili izbrani. V obvestilu se navede tudi, da imajo neizbrani kandidati pravico do vpogleda v dokumentacijo.
18. člen
(postopek premestitve)
(1) Izbrani kandidat se premesti na delovno mesto,
za katero je bil izbran, v okviru istega ali drugega organa s
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
(2) V primeru premestitve v drug organ predstojnik
organa, kjer je izbrani kandidat zaposlen, in predstojnik
organa, kamor bo premeščen, z izbranim kandidatom skleneta pogodbo o zaposlitvi. Pogodba velja tudi kot sporazum
predstojnikov o premestitvi javnega uslužbenca. Pogodba je
lahko sklenjena z odložnim rokom, ki zagotavlja, da bo javni
uslužbenec prenehal opravljati delo v organu tako, da ne bo
ovirano normalno poslovanje.
(3) Če predstojnik organa, v katerem javni uslužbenec
dela, ne soglaša s premestitvijo, se lahko predstojnik organa,
ki je objavil interni natečaj, in javni uslužbenec, ki je bil izbran,
dogovorita o premestitvi po preteku odpovednega roka. Dogovor se sklene v pisni obliki in zavezuje organ, ki je objavil
interni natečaj. Po preteku odpovednega roka se šteje, da je
vlada dala soglasje na premestitev javnega uslužbenca.
(4) Če je izbrani kandidat zaposlen v organu državne
uprave ali drugem državnem organu, izbran pa je bil za
zasedbo prostega delovnega mesta v upravi lokalne skupnosti, ali če je izbrani kandidat zaposlen v upravi lokalne
skupnosti, izbran pa je bil za zasedbo prostega delovnega
mesta v organu državne uprave ali drugem državnem organu, mu delovno razmerje preneha na način, določen z
zakonom (sporazum, odpoved). Z izbranim kandidatom se
sklene nova pogodba o zaposlitvi.
19. člen
(količnik in napredovalni razredi)
(1) Javni uslužbenec ob premestitvi na drugo delovno
mesto oziroma ob imenovanju v drug uradniški naziv, za katerega je določen višji izhodiščni količnik za določitev osnovne
plače, obdrži količnik, ki ga je pridobil z napredovanji na
prejšnjem delovnem mestu, če je ta višji. Ob premestitvi na
drugo delovno mesto oziroma imenovanju v drug uradniški
naziv, za katerega je določen enak ali nižji količnik za
določitev osnovne plače, javni uslužbenec po odločitvi predstojnika obdrži pridobljeno število napredovalnih razredov.
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(2) Določba prejšnjega odstavka se uporabi tudi v primeru prehoda iz občinske uprave v državni organ in obratno.
IV. POSTOPEK ZA NOVO ZAPOSLITEV
20. člen
(postopek za novo zaposlitev)
(1) Če se na prosto delovno mesto ne premesti javni
uslužbenec iz istega ali drugega organa, lahko predstojnik
organa začne postopek za novo zaposlitev.
(2) Postopek za novo zaposlitev na uradniškem delovnem mestu se izvede kot javni natečaj po postopku,
določenem v zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev,
postopek za novo zaposlitev strokovno-tehničnega javnega
uslužbenca pa po postopku, določenem s predpisi, ki urejajo
delovna razmerja, in kolektivno pogodbo.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zaposlitev na uradniškem delovnem mestu za določen čas izvede po postopku, določenem s predpisi, ki urejajo delovna
razmerja, in kolektivno pogodbo.
(4) Postopek za zaposlitev pripravnika se izvede kot
javni natečaj, če se bo pripravnik usposabljal za uradniško
delovno mesto. Zaposlitev pripravnika – štipendista, ki je bil
kot štipendist izbran na javnem natečaju ali razpisu, in pripravnika, ki se bo usposabljal za delo na strokovno-tehničnem
delovnem mestu, se izvede po postopku, določenem s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivno pogodbo.
21. člen
(pridobitev naziva)
(1) Javnemu uslužbencu, ki nima uradniškega naziva, v
katerem se lahko opravlja delo na prostem delovnem mestu,
in ga tudi ne more pridobiti z napredovanjem v skladu s petim
odstavkom 120. člena Zakona o javnih uslužbencih, pa je za
tako delovno mesto izbran na javnem natečaju, se delovno
razmerje nadaljuje, če se predstojnik in javni uslužbenec ne
dogovorita drugače. Uradnika se pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi imenuje v najnižji naziv, v katerem se lahko opravlja delo na delovnem mestu.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo
za pripravnika, ki se je usposabljal za uradniško delovno
mesto.
(3) Določbe prvega odstavka tega člena se uporabljajo
tudi za javnega uslužbenca, ki dela na strokovno-tehničnem
delovnem mestu in nima uradniškega naziva.
22. člen
(sestavine objave javnega natečaja)
(1) Predstojnik določi besedilo objave javnega
natečaja.
(2) Javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije ali v dnevnem časopisu ter pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Rok za vlaganje prijav na
javni natečaj ne sme biti krajši od osmih dni od dneva objave
javnega natečaja.
(3) Objava javnega natečaja mora vsebovati najmanj
naslednje sestavine:
1. navedbo organa in kraja opravljanja dela,
2. navedbo vrste uradniškega delovnega mesta s kratkim opisom dela,
3. navedbo nazivov, v katerih se lahko opravlja delo na
uradniškem delovnem mestu (začetnega naziva in nazivov, v
katere je mogoče na delovnem mestu napredovati),
4. navedbo pogojev za opravljanje dela,
5. navedbo dokazil, ki jih mora kandidat priložiti prijavi,
6. navedbo roka in naslova (vključno z elektronskim) za
vlaganje prijav, oblike prijave in roka obveščanja o izbiri,
7. navedbo osebe, ki daje informacije o izvedbi javnega
natečaja.
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(4) Besedilo objave javnega natečaja lahko vsebuje tudi
merila za izbiro, če so bila določena pred objavo javnega
natečaja.
23. člen
(prijava kandidata in predložitev dokazil)
(1) Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijava z dokazili se pošlje v zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj”
in navedbo delovnega mesta. Prijava se lahko vloži na obrazcu, ki ga določi minister, pristojen za upravo, in se objavi
na spletni strani Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: Kadrovska služba).
(2) Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
(3) Izpolnjevanje pogoja nekaznovanosti in dejstvo, da
zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, se preizkusi na podlagi pisne izjave kandidata.
(4) Kandidat, ki se izkaže kot najbolj strokovno usposobljen, mora predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev,
katerih izpolnjevanje se je v predhodni fazi ugotavljalo na
podlagi njegove pisne izjave, lahko pa se od njega zahteva
tudi druga dokazila. S soglasjem kandidata se lahko podatki
pridobijo iz uradnih evidenc.
(5) Glede pridobivanja in posredovanja podatkov iz
uradnih evidenc se smiselno uporablja uredba, ki ureja
pridobivanje in posredovanje podatkov med organi javne
uprave za potrebe upravnih postopkov.
(6) Če je pogoj za opravljanje nalog na delovnem mestu
varnostno preverjanje, se to izvede z izbranim kandidatom po
izdaji odločbe o izbiri ter pred imenovanjem v naziv in pred
premestitvijo, pri čemer se kot natečajni pogoj določi izjava
kandidata, da s tem preverjanjem soglaša.
24. člen
(formalno nepopolna prijava)
Če je prijava nepopolna, tako da in iz nje ni mogoče
razbrati, da kandidat izpolnjuje pogoje, se ga ne uvrsti v izbirni postopek ter se mu o tem izda sklep, zoper katerega je
dovoljena pritožba.
25. člen
(natečajna komisija in izbirni postopek)
(1) V izbirnem postopku se ugotovi, kateri kandidat je
najbolj strokovno usposobljen.
(2) Predstojnik ali oseba, ki jo je predstojnik pooblastil
za vodenje izbirnega postopka v skladu z drugim odstavkom
60. člena ZJU, imenuje natečajno komisijo, ki jo sestavljata
najmanj dva člana, od katerih je eden vodja ožje ali širše
organizacijske enote, v kateri bo uradnik opravljal delo.
(3) Natečajna komisija pred začetkom izbirnega postopka pisno določi merila za izbiro in metode preverjanja
strokovne usposobljenosti kandidatov. Če se izbirni postopek
izvaja v več fazah (z izločanjem kandidatov), se lahko merila
določijo pred vsako fazo posebej.
(4) Natečajna komisija lahko določi tudi merila, ki niso
določena s sistemizacijo delovnih mest, pri čemer merila ne
smejo biti v nasprotju s sistemizacijo delovnih mest. Merila
morajo odražati dejanske potrebe delovnega procesa in ne
smejo biti diskriminatorna.
(5) Natečajna komisija lahko v izbirnem postopku za
preverjanje strokovne usposobljenosti uporabi zlasti naslednje metode:
1. pregled dokumentacije,
2. pisni preizkus,
3. razgovor (intervju),
4. druge metode, skladne s strokovnimi spoznanji na
področju ravnanja z ljudmi pri delu.
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(6) Kadrovska služba pripravi metodologijo izvajanja izbirnega postopka kot pripomoček za vodenje izbirnih
postopkov. Posamezne faze izbirnega postopka lahko po
odločitvi natečajne komisije izvaja Kadrovska služba ali
zunanji izvajalci.
(7) Strokovno pomoč za delo natečajne komisije
zagotavlja kadrovska služba organa. Če nobeden izmed
članov natečajne komisije ne izpolnjuje pogojev za vodenje
zahtevnejših upravnih postopkov na prvi stopnji, mora strokovno pomoč za delo natečajne komisije zagotavljati uradnik
kadrovske službe, ki ta pogoj izpolnjuje.
26. člen
(poročilo o izvedbi natečajnega postopka)
(1) Natečajna komisija ob pomoči kadrovske službe
organa pripravi poročilo o izvedbi izbirnega postopka, ki
vsebuje tudi osnutek odločbe o izbiri. Poročilo se preda
predstojniku oziroma uradniku, ki po pooblastilu predstojnika
vodi izbirni postopek.
(2) Natečajna komisija lahko predlaga tudi, da se ne
izbere noben kandidat.
(3) Predstojnik oziroma uradnik, ki ima pooblastilo za
vodenje izbirnega postopka, izda odločbo o izbiri in sklepe
kandidatom, ki niso bili izbrani. Pred odločitvijo lahko opravi
razgovor s kandidatom, ki mu ga je predlagala natečajna
komisija.
27. člen
(odločbe in sklepi v postopku javnega natečaja)
(1) Kandidatu, ki ni bil uvrščen v izbirni postopek, ker
ne izpolnjuje pogojev za delovno mesto ali ker iz njegove
prijave ni mogoče razbrati, da jih izpolnjuje, se izda sklep iz
24. člena te uredbe.
(2) Kandidatu, ki je bil izbran, se o tem izda odločba.
(3) Kandidatu, ki je bil uvrščen v izbirni postopek, pa ni
bil izbran, se o tem izda sklep, zoper katerega je dovoljena
pritožba. V pravnem pouku sklepa, ki se vroči kandidatu, ki
ni bil izbran, se poleg pravice do pritožbe navede tudi pravica
do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.
(4) V obrazložitvi akta iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se opiše merila in potek izbirnega postopka.
(5) Predstojnik oziroma uradnik, ki ima pooblastilo za
vodenje izbirnega postopka, se lahko v skladu z 62. členom
ZJU odloči, da ne bo izbral nobenega kandidata. V tem
primeru se vsem kandidatom vroči obvestilo o neuspelem
javnem natečaju.
28. člen
(vpogled v gradivo izbirnega postopka)
(1) Pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka
ima vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku.
Vpogled se izvaja pod nadzorom uradne osebe. Kandidat
lahko vpogleda v vsa gradiva izbirnega postopka, razen v
prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.
(2) Gradiva izbirnega postopka zajemajo predvsem:
1. besedilo objave javnega natečaja,
2. prijave kandidatov s prilogami,
3. sklep o imenovanju natečajne komisije,
4. merila izbirnega postopka,
5. pisni izdelki kandidatov, nastali v okviru izbirnega
postopka,
6. gradivo, iz katerega so razvidni izbirne metode, faze
izbirnega postopka in kandidati, ki so bili izločeni v posameznih fazah,
7. ocenjevalni zapisnik razgovorov s posameznimi
kandidati.
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29. člen
(izbira kandidata s statusom uradnika)
(1) Če je na javnem natečaju izbran uradnik, ki je v delovnem razmerju v državnem organu, se delovno razmerje
nadaljuje, če se predstojnik in javni uslužbenec ne dogovorita
drugače. Uradnik ohrani pridobljeni naziv tudi v primeru, da
ta naziv ni najnižji, v katerem se lahko opravlja delo na delovnem mestu. Če je njegov naziv nižji od najnižjega naziva,
v katerem se lahko opravljajo naloge na delovnem mestu, se
uradnika imenuje v najnižji naziv, v katerem se lahko opravljajo naloge na delovnem mestu, pri čemer je lahko ta naziv
tudi za več kot dve stopnji višji od uradnikovega dotedanjega
naziva.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi določbe šestega, sedmega, osmega in devetega
odstavka 3. člena, 18. člena in 19. člena te uredbe.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
30. člen
(obrazci in metodologija)
Minister, pristojen za upravo, določi obrazce iz 10. člena
in 23. člena te uredbe najkasneje v treh mesecih od uveljavitve te uredbe, metodologijo iz 25. člena te uredbe pa pripravi
Kadrovska služba najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve
te uredbe.
31. člen
(pooblastila)
Pooblastila v zvezi s postopki, ki jih lahko v skladu s
to uredbo predstojnik podeli uradniku, se lahko podelijo tudi
državnemu sekretarju, ki vodi organizacijsko enoto v skladu
s petim odstavkom 58. člena Uredbe o notranji organizaciji,
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03,
81/03 in 109/03).
32. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
internem natečaju za javne uslužbence v organih državne
uprave, drugih državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 58/03).
33. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 109-02/2003-6
Ljubljana, dne 19. februarja 2004.
EVA 2003-1711-0131
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

928.

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne
službe urejanje voda na vplivnem območju
energetskega izkoriščanja Spodnje Save

Na podlagi 10.a člena Zakona o pogojih koncesije za
izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni
list RS, št. 61/00, 42/02 in 121/03) in 161. člena Zakona o
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vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1 in 2/02
– ZZdrI-A) v povezavi z drugim odstavkom 3. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in
30/98-ZZLPPO) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o načinu izvajanja gospodarske javne
službe urejanje voda na vplivnem območju
energetskega izkoriščanja Spodnje Save
1. člen
Ta uredba določa način in pogoje izvajanja gospodarske
javne službe urejanje voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save (v nadaljnjem besedilu:
gospodarska javna služba urejanja voda), pravice in obveznosti izvajalca gospodarske javne službe urejanja voda,
organizacijsko zasnovo opravljanja in način financiranja
gospodarske javne službe urejanja voda.
2. člen
(1) Gospodarska javna služba urejanje voda obsega
ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja
vodnega potenciala Spodnje Save in vzdrževanje objektov
vodne infrastrukture na Spodnji Savi.
(2) Pri ureditvi vodne infrastrukture mora izvajalec gospodarske javne službe urejanja voda zagotoviti:
– izgradnjo akumulacijskih bazenov vključno z ureditvijo in zatesnitvijo nasipov na gorvodni in dolvodni strani pregrade do višine gladine 100-letne vode za hidroelektrarne
Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice;
– izgradnjo objektov vodne infrastrukture na območju
akumulacijskega bazena, s katerimi se varnost pred poplavami na urbaniziranih površinah poveča;
– izgradnjo objektov vodne infrastrukture izlivnih odsekov pritokov na način, da zajezitve ne bodo škodljivo vplivale
na režim odtoka visokih voda na njih in na reki Savi;
– izgradnjo objektov vodne infrastrukture odvajanja
vseh zalednih voda z vseh območij, ki so kakorkoli pod neposrednim vplivom zajezitev hidroelektrarn na Spodnji Savi;
– nakupe zemljišč v imenu in za račun Republike Slovenije, potrebnih zaradi gradnje vodne infrastrukture in nastanka na novo oblikovanega vodnega prostora na območju
hidroelektrarn Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice;
– ureditev pritokov ter izvedba zaščitnih ukrepov pred
poplavami na vplivnem območju hidroelektrarn, ki jo je potrebno izvesti zaradi nastanka na novo oblikovanega vodnega prostora na območju hidroelektrarn Boštanj, Blanca,
Krško, Brežice in Mokrice;
– zagotovitev ukrepov proti poslabšanju razmer v zvezi
z gladinskim stanjem, dinamiko pretokov, količino in kakovostjo podtalnic.
(3) Pri ureditvi državne infrastrukture mora izvajalec gospodarske javne službe urejanja voda zagotoviti premestitev,
preureditev, dograditev oziroma ureditev obstoječih državnih
cest, železniške in elektroenergetske infrastrukture, ki jo je
potrebno izvesti zaradi nastanka na novo oblikovanega vodnega prostora na območju hidroelektrarn Boštanj, Blanca,
Krško, Brežice in Mokrice.
(4) Pri ureditvi lokalne infrastrukture mora izvajalec gospodarske javne službe urejanja voda zagotoviti:
– premestitev, preureditev, dograditev oziroma ureditev
obstoječih lokalnih cest, vodovodne, kanalizacijske in druge
komunalne infrastrukture, ki jo je potrebno izvesti zaradi nastanka novega vodnega prostora na območju hidroelektrarn
Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice;
– zgraditev terciarne stopnje čiščenja odpadnih voda na
obstoječih in novih komunalnih čistilnih napravah, ki odvajajo
odpadno vodo v reko Savo na vplivnem območju izgradnje
hidroelektrarn.
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(5) Izvajalec gospodarske javne služne urejanja voda
mora glede na določila podeljene koncesije in koncesijske
pogodbe ter v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami skupaj s koncesionarjem zagotoviti še:
– vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na območju
akumulacijskih bazenov;
– ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do rabe
in uporabe vode drugih obstoječih uporabnikov;
– prednosti pri izkoriščanju in rabi vode pritokov Save,
vode iz korita Save in iz zajezitvenih bazenov vseh obstoječih
in bodočih uporabnikov vode, če gre za oskrbo s pitno vodo,
tehnološko vodo ali vodo za hlajenje.
3. člen
Pri izvajanju gospodarske javne službe urejanje voda
mora izvajalec gospodarske javne službe urejanje voda zagotoviti:
– da predvideni posegi v prostor ohranijo obstoječe razmere ali omogočijo njihovo izboljšanje;
– da se upošteva urbanistično – arhitektonske in krajinske značilnosti in principe sonaravnega urejanja pri oblikovanju objektov, naprav in drugih ureditev, povezanih z
energetskim izkoriščanjem Spodnje Save;
– ohranitev biološke raznovrstnosti in avtohtonosti
habitatov ter biološkega ravnotežja tam, kjer je to mogoče
in dolgoročno stabilno, sicer pa v tem obsegu nadomestiti
naravne vrednote;
– ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine
v največji možni meri;
– da se upošteva moderna dognanja pri oblikovanju objektov vodne infrastrukture (nasipi, nove struge, zavarovanje
brežin itd.) ter upošteva načela sonaravnih ureditev;
– ukrepe za varnost prebivalcev in njihovega premoženja med gradnjo;
– upoštevanje dogovorjenega vodnega režima Save na
državni meji z Republiko Hrvaško.
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929.

Uredba o ureditvi trga z vinskim grozdjem,
moštom in vinom

Na podlagi 5., 6., 74. in 75. člena v zvezi z 19., 20.,
101., 117. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) ter 5. členom Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina
(Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom
in vinom
I. poglavje: VSEBINA
1. člen
(vsebina)
Ta uredba za vinsko grozdje, mošt, vino in druge proizvode iz grozdja in vina ureja:
– organizacije proizvajalcev vina,
– podporo zasebnemu skladiščenju,
– obvezno destilacijo,
– podporo prostovoljni destilaciji,
– podporo za pridelavo grozdnega soka in podporo za
uporabo zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega
zgoščenega grozdnega mošta,
– spremljanje dozorevanja grozdja,
– prestrukturiranje vinogradniških površin v letu 2003
in 2004 ter
– pospeševanje promocije vina v letu 2004.
2. člen
(kakovost in drugi pogoji)

4. člen
Izvajalec gospodarske javne službe urejanje voda za
izvajanje gospodarske javne službe urejanje voda pridobiva
sredstva:
– iz proračunskega sklada za vode v skladu s predpisi,
ki urejajo upravljanje z vodami,
– iz proračuna ministrstva, pristojnega za okolje, za
izvajanje gospodarske javne službe upravljanja z vodami v
skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, ter
– z opravljanjem dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.

(1) Grozdje, mošt, vino in drugi proizvodi iz grozdja in
vina morajo glede kakovosti, enoloških postopkov in sredstev, vpisov v evidence in registre ter označevanja izpolnjevati vse pogoje, določene s predpisi.
(2) Za izvajanje te uredbe se uporabljajo podatki, ki se
vodijo v registru pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljnjem
besedilu: register).
(3) Vinsko leto po tej uredbi je obdobje od 1. avgusta do
31. julija naslednjega leta.

5. člen
Za namen iz 1. člena te uredbe Vlada Republike Slovenije ustanovi javno podjetje kot izvajalca gospodarske javne
službe urejanje voda. V aktu o ustanovitvi se določi statusnopravno ureditev, dejavnost, organe javnega podjetja, njihovo
sestavo, pristojnosti, postopek in pogoje imenovanja le-teh
ter druge določbe skladno s predpisi, ki urejajo poslovanje
javnih podjetij.

II. poglavje: ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV VINA

6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-12/2003-5
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2004-2511-0038
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

3. člen
(cilji organizacij proizvajalcev)
Z namenom združevanja, organiziranja pridelave in
prodaje vina s slovenskim geografskim poreklom, uvajanja
okolju prijaznih in stroškovno ugodnih tehnologij pridelave,
hitrejšega prenosa znanja v pridelavo grozdja in vina ter
usklajevanja ponudbe in povpraševanja na trgu ustanovijo
pridelovalci grozdja in vina organizacije proizvajalcev, kot
zadrugo, gospodarsko družbo ali drugo pravno osebo zasebnega prava.
4. člen
(priznavanje organizacij proizvajalcev)
Minister, pristojen za kmetijstvo, (v nadaljnjem besedilu: minister) v treh mesecih od prejema vloge za priznanje
prizna organizacijo proizvajalcev z odločbo, če izpolnjuje
s to uredbo določene pogoje in če je vloga popolna ter
pravočasna.
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5. člen
(dokazila za priznanje)
Vloga iz prejšnjega člena je popolna, če ji je priloženo:
– dokazilo o minimalnem številu članov organizacije
proizvajalcev,
– program dela organizacije proizvajalcev,
– pravila delovanja organizacije proizvajalcev in
– dokazilo o registraciji pravne osebe.
6. člen
(pravočasnost vloge)
Vloga iz 4. člena te uredbe je pravočasna, če je prispela
na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo), do 31. julija pred koledarskim letom, v katerem
želi biti organizacija proizvajalcev priznana.
7. člen
(pogoji za priznanje)
(1) Organizacija proizvajalcev mora za priznanje izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja kmetijstvo, in
imeti najmanj pet članov, ki skupaj obdelujejo najmanj 15 ha
vinogradniških površin, imeti morajo ustrezen triletni program
dela in pravila delovanja, ki izkazujejo trajnost in uspešnost
poslovanja organizacije proizvajalcev.
(2) Član organizacije proizvajalcev je lahko le tisti pridelovalec grozdja, mošta oziroma vina, ki je vpisan v register.
8. člen
(vsebina programa dela)
(1) Program dela organizacije proizvajalcev mora vsebovati natančne podatke o delovanju ter aktivnostih organizacije proizvajalcev, zlasti pa:
– opis stanja, predvsem glede pravne oblike organizacije proizvajalcev, števila in izobrazbe zaposlenih, tehničnih
sredstev za opravljanje dejavnosti,
– število članov organizacije proizvajalcev in za vsakega člana obseg pridelave grozdja oziroma vina,
– dolgoročno strategijo delovanja organizacije proizvajalcev in kratkoročne cilje,
– predvideno pridelavo grozdja in vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (količine),
– načrtovane aktivnosti na področju prodaje vina na
domačih in tujih trgih (v nadaljnjem besedilu: podprogram
trženja),
– načrtovane aktivnosti na področju razvoja trženja
in promocije vina (v nadaljnjem besedilu: podprogram promocije),
– načrtovane aktivnosti na področju uvajanja novih
tehnologij, inovacij ter izobraževanja in svetovanja za svoje
člane na področju trženja, dviga konkurenčnosti, organizacije in upravljanja ter informacijske tehnologije (v nadaljnjem
besedilu: podprogram izobraževanja),
– načrtovan program skupnih naložb organizacije proizvajalcev,
– pričakovane rezultate programa dela,
– okvirni časovni razpored aktivnosti za izvrševanje
programa dela.
(2) Organizacija proizvajalcev mora poslovati v skladu
s programom dela iz prejšnjega odstavka.
(3) Minister predpiše podrobnejšo vsebino programa
dela iz prvega odstavka tega člena in način dopolnitve oziroma spreminjanja programa dela in poročanja o izpolnjevanju
programa dela.
9. člen
(program dela)
(1) Program dela iz prvega odstavka prejšnjega člena
je ustrezen, če vsebuje vse predpisane podatke in je iz njega
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razvidno, da organizacija proizvajalcev lahko trajno in učinkovito izvaja cilje programa.
(2) Podprogram trženja je ustrezen, če je iz njega razvidna prodajna cena grozdja oziroma vina po kategorijah,
ciljni potrošniki in ciljni trgi, ki morajo biti izbrani tako, da
omogočajo dolgoročen razvoj vinogradništva in vinarstva v
Republiki Sloveniji.
(3) Program dela se lahko letno dopolnjuje oziroma
spreminja v skladu s predpisom iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(4) Pred potekom triletnega programa dela mora organizacija proizvajalcev do 31. julija v letu, v katerem se program
izteče, pripraviti dopolnitve in spremembe programa dela za
naslednje triletno obdobje.
(5) Organizacija proizvajalcev mora vsako leto, najpozneje do 28. februarja, poročati ministrstvu o izpolnjevanju
programa dela, v skladu s predpisom iz tretjega odstavka
prejšnjega člena.
(6) Neustrezen program dela ali poročilo se zavrne z
odločbo. V primeru očitno nenamernih napak ali pomanjkljivosti se pozove organizacijo proizvajalcev ali vlagatelja
k popravku ali dopolnitvi programa dela ali letnega poročila.
Program dela ali poročilo se zavrže, če v določenem roku
nista dopolnjena.
10. člen
(pravila delovanja organizacije proizvajalcev)
(1) Organizacija proizvajalcev sprejme pravila delovanja, v katerih določi obveznosti članov do organizacije
proizvajalcev, predvsem o:
– obsegu in načinu pridelave,
– plačevanju članskega prispevka in prispevka za financiranje skupnih programov,
– pravilih pristopa in izstopa članov iz organizacije proizvajalcev,
– načinu odločanja, sprejemanja in spreminjanja pravil
ter
– kaznih za morebitne kršitelje.
(2) Pridelovalec je lahko član samo ene organizacije
proizvajalcev, ki je priznana za pridelavo in prodajo grozdja,
mošta oziroma vina.
(3) Članstvo v organizaciji proizvajalcev je trajno, če
pa to ni mogoče, mora biti odpovedni rok za izstop določen
tako, da ne ovira že planiranega poslovanja organizacije
proizvajalcev.
11. člen
(odvzem priznanja organizacij proizvajalcev)
(1) Minister z odločbo ugotovi, da organizacija proizvajalcev ne izpolnjuje več vseh predpisanih pogojev za
priznanje, in ji priznanje odvzame:
– če ne predloži ministrstvu pravočasno ustreznih poročil v skladu s programom dela oziroma obveznih dopolnil
programov dela iz 9. člena te uredbe;
– v primeru zmanjšanja števila članov oziroma njihovega obsega površin pod v 7. členu predpisano mejo;
– če se tako spremenijo pravila delovanja organizacije
proizvajalcev, da ta ne opravlja več nalog, za katere je ustanovljena, in ni več zagotovljena demokratičnost odločanja;
– če organizacija proizvajalcev finančnih podpor iz proračuna ni porabila v skladu s potrjenim programom dela;
– če ne posluje v skladu s potrjenim programom dela.
(2) Organizacija proizvajalcev ne posluje v skladu s
programom dela, če:
– poslovanje ni več v skladu s cilji,
– se poslovanje bistveno spremeni glede na načrtovano,
– vrednost dejansko izvedenih aktivnosti po podprogramu izobraževanja in promocije odstopa od programa dela za
več kot 5%,
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– prodaja po posameznih skupinah trgov ne dosega
načrtovane v programu dela.
12. člen
(ustreznost vloge)
(1) Ustreznost vloge iz 4. člena te uredbe, ustreznost
programa dela in njegovih dopolnitev iz 10. člena te uredbe
ter delovanje organizacije proizvajalcev ocenjuje komisija, ki
jo sestavljajo strokovnjaki s področja kmetijstva, ki jih v skladu z navodili za oddajo javnih naročil male vrednosti imenuje
minister. Minister odloči o ustreznosti programa dela in njegovih dopolnitev do 1. novembra v letu predložitve vloge.
(2) Višina sredstev v letu 2004, namenjenih delovanju
komisije iz prejšnjega odstavka, znaša do 600.000 SIT.
Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, s
proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano 5537: Podpore organizacijam proizvajalcev.
(3) Višina sredstev v letu 2005, namenjenih delovanju
komisije iz prvega odstavka tega člena, znaša do 200.000
SIT. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije,
s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano 2242: Podpora promociji za sadje in vino.
13. člen
(sofinanciranje dejavnosti organizacije proizvajalcev)
Ministrstvo sofinancira razvojno-promocijske aktivnosti
(po podprogramih promocije in izobraževanja) organizacij
proizvajalcev in njihovih članov, ki se izvajajo v skladu s
programom dela, in sicer tiste aktivnosti, ki dvigujejo konkurenčnost pridelave grozdja in vina na področju:
– razvoja trgov in promocije, ki vključujejo tržne raziskave, programe prodaje in podpore promociji in obveščanju
potrošnikov,
– prenosa znanja z uvajanjem novih tehnologij in razvojem novih proizvodov,
– upravljanja človeških virov, ki obsegajo izobraževanje
in svetovanje o tehnologijah, kakovosti, varstvu okolja, varnosti hrane, storilnosti, organizaciji in logistiki proizvodnje ter
informacijski tehnologiji.
14. člen
(podpora razvojno-promocijskim aktivnostim)
(1) Podpora za izvajanje razvojno-promocijskih aktivnosti iz prejšnjega člena se dodeli organizaciji proizvajalcev,
če je izvedla razvojno-promocijske aktivnosti, določene v
potrjenem programu dela. Podpora se dodeljuje v višini do
75% vloženih sredstev za izvajanje podprograma promocije
in podprograma izobraževanja posamezne organizacije proizvajalcev.
(2) Minister vsako leto do 15. decembra pred letom, v
katerem se bodo izvajali programi, na osnovi obsega potrjenih programov in razpoložljivih proračunskih sredstev določi
višino deleža sofinanciranja podprogramov.
15. člen
(vsebina vloge)
(1) Podpora, namenjena izvajanju razvojno-promocijskih aktivnosti, se dodeli organizaciji proizvajalcev na podlagi zahtevka, ki se vlaga na dva meseca, in sicer do 5. v
mesecu, ki sledi temu dvomesečnemu obdobju.
(2) Zahtevek iz prejšnjega odstavka se vloži na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe, ter vsebuje
naslednje podatke:
– sedež in naslov organizacije proizvajalcev,
– točen izračun zahtevka (seštevek stroškov iz naslova
razvojno-promocijskih aktivnosti v skladu z odobrenim programom),
– poročilo o prodaji vina, ločeno po skupinah trgov,
in razlago morebitnih dovoljenih odstopanj od odobrenega
programa,
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– poročilo o izvedbi podprograma promocije in
– poročilo o izvedbi podprograma izobraževanja.
(3) Točen izračun zahtevka iz prejšnjega odstavka se
naredi tako, da se upošteva vsa sredstva, vložena v promocijo vina v skladu s potrjenim programom in 16. členom
te uredbe, in vsa sredstva, vložena v izobraževanje v skladu
s potrjenim programom, seštevek sredstev pa se pomnoži z
deležem iz drugega odstavka 14. člena te uredbe.
(4) Zahtevke za podporo promocijskim aktivnostim in
izobraževanju organizacija proizvajalcev vloži na Agencijo
za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
(5) Agencija odloči o zahtevku z odločbo. Zoper odločbo
ali sklep agencije je dopustna pritožba na ministrstvo. Pritožba se vloži na agencijo.
(6) Podporo se izplača vlagatelju po vročitvi odločbe
in v roku, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo proračunsko
financiranje.
(7) Sredstva za navedene podpore za izvajanje razvojno-promocijskih aktivnosti se zagotovijo iz proračuna
Republike Slovenije za leto 2005, s proračunske postavke
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2242:
Podpora promociji za sadje in vino, in sicer do višine
499,728.000 SIT.
16. člen
(vsebina razvojno-promocijskih aktivnosti, ki se
sofinancirajo)
(1) Sofinancirajo se razvojno-promocijske aktivnosti, ki
jih je izvedla organizacija proizvajalcev sama ali njeni izvajalci. Dokazila o izvedenih razvojno-promocijskih aktivnostih
so računi. Če je organizacija proizvajalcev sama izvedla
razvojno-promocijske aktivnosti, mora priložiti tudi poročilo o
opravljenih urah dela z navedbo aktivnosti, pri čemer se za
vrednost ure lastnega dela upošteva vrednost ure, izkazana
tudi v poslovnih dokumentih, če pa so razvojno-promocijske
aktivnosti opravile fizične osebe, ki so člani organizacije proizvajalcev, vrednost ne sme preseči 1.500 SIT/uro.
(2) V posamičnem letu lahko poročilo o opravljenih urah
predstavlja do 20% vrednosti vseh zahtevkov.
(3) Vsak račun in vsako opravljeno delo iz prvega odstavka tega člena se lahko obračuna le enkrat in v času vlaganja zahtevka ne sme imeti starejšega datuma kot 150 dni
pred dnem vložitve zahtevka.
(4) Razvojno-promocijske aktivnosti, ki se jih sofinancira v skladu s to uredbo, lahko obsegajo le aktivnosti, ki
so takšne narave, da v primeru sofinanciranja iz proračuna
Republike Slovenije ne povzročajo nelojalne konkurence.
(5) Na podlagi javnega naročila ministrstvo izbere izvajalca, ki do 1. junija 2004 pripravi ekspertizo, ki obsega
splošna pravila in konkretne predloge za vsebino razvojnopromocijskih aktivnosti, ki bo organizacijam proizvajalcev v
pomoč pri pripravi podprograma promocijskih aktivnosti in
izobraževanja.
(6) Izbrani izvajalec iz prejšnjega odstavka mora omogočiti dostop do ekspertize vsem zainteresiranim.
(7) Za izdelavo ekspertize se zagotovijo sredstva iz
proračuna Republike Slovenije za leto 2004, s proračunske
postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2242: Podpora promociji za sadje in vino, in sicer do višine
7,000.000 SIT. Sredstva se izplačajo izbranemu izvajalcu po
ustrezno opravljenem delu na osnovi pogodbe med ministrstvom in izvajalcem, v skladu s predpisi, ki urejajo proračunsko financiranje.
17. člen
(omejitve za kršitelje)
(1) Če organizacija proizvajalcev ne posluje v skladu s
programom dela, ki ga je potrdilo ministrstvo, ni upravičena
do sredstev, ki se dodeljujejo organizacijam proizvajalcev.
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(2) Če organizacija proizvajalcev v podprogramih promocije in izobraževanja, ki so sofinancirani na osnovi te
uredbe, izvede program v obsegu od 95% do 100% vrednosti celotnega predvidenega obsega razvojno-promocijskih
aktivnosti, se tej organizaciji proizvajalcev v naslednjem letu
zmanjša delež sredstev, do katerega bi bila sicer upravičena,
za enak%, kot znaša v tekočem letu razlika med vrednostjo
celotnega predvidenega obsega in dejansko izvedeno vrednostjo.
(3) Vsa neupravičeno pridobljena sredstva po tej uredbi
morajo organizacije proizvajalcev vrniti skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi v proračun Republike Slovenije v 30
dneh po dokončnosti odločbe o ugotovitvi, da so neupravičeno pridobili sredstva. Za neupravičeno pridobljena sredstva se štejejo tudi vsa sredstva pridobljena v koledarskem
letu pred vročitvijo odločbe o odvzemu priznanja organizaciji
proizvajalcev.
(4) Če organizacija proizvajalcev nima več sredstev za
vračilo iz prejšnjega odstavka, njeni člani prevzemajo vso
odgovornost in obvezo vračanja proračunskih sredstev. Odgovornost in obveza članov sta v enakem razmerju kot njihov
obseg vinogradniških površin.
18. člen
(seznam organizacij proizvajalcev)
Na podlagi odločb o priznanju organizacij proizvajalcev
vodi ministrstvo seznam organizacij proizvajalcev in njihovih
članov.
III. poglavje: PODPORA ZASEBNEMU SKLADIŠČENJU
19. člen
(podpora zasebnemu skladiščenju)
(1) Upravičenci do podpore zasebnemu skladiščenju
so pridelovalci grozdnega mošta, zgoščenega grozdnega
mošta, rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta in
namiznega vina, ki so vpisani v register in imajo v registru
ustrezno prijavljene pridelke, za katere se dodeli podpora,
ter so oddali zahtevek za sklenitev pogodbe o skladiščenju
namiznega vina, grozdnega mošta, zgoščenega grozdnega
mošta in rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta, na
obrazcu, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
(2) Podpora se dodeljuje na podlagi sklenjene pogodbe,
v skladu s predpisi, ki urejajo podporo zasebnemu skladiščenju, pri čemer velja naslednje:
– intervencijska agencija je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– za identifikacijo pridelka se uporablja številka pridelka
iz registra.
(3) Za določitev datuma izteka veljavnosti pogodbe za
zasebno skladiščenje pošlje pridelovalec agenciji izjavo, ki
vsebuje:
– podatke o pridelovalcu,
– navedbo številke pogodbe o skladiščenju,
– številko pridelka iz registra, za katerega se preneha
skladiščenje, z navedbo količine,
– navedbo datuma konca skladiščenja in
– podpis odgovorne osebe.
IV. poglavje: OBVEZNA DESTILACIJA
20. člen
(obvezna destilacija)
(1) Obvezna destilacija tropin in vinskih droži, kot jo določajo predpisi, ki urejajo obvezno destilacijo tropin in vinskih
droži, za katero na območju Republike Slovenije ni ustreznih
kapacitet, predstavlja na območju vinorodnih okolišev Re-
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publike Slovenije nesorazmerno oviro in stroške predelave.
Zato se z namenom preprečevanja presežka pridelka in izplena izvaja umik tropin in droži pod nadzorom.
(2) Zaradi preprečevanja neusklajenosti med ponudbo
in povpraševanjem ter zaradi preprečevanja negativnega
vpliva prevelikih količin pridelka oziroma prevelikega izplena
stiskanja grozdja na kakovost vina, se uvaja ukrep obvezne
destilacije vina, ki je rezultat prevelikega pridelka grozdja v
vinogradu oziroma prevelikega izplena stiskanja grozdja.
(3) Če se v postopku pridelave grozdja in vina prekoračita predpisan hektarski pridelek grozdja oziroma izplen
stiskanja grozdja tako, da presežeta 14.000 litrov vina na ha,
mora pridelovalec količino vina, ki predstavlja razliko med
dejansko dobljeno količino grozdja oziroma vina in največjo
dovoljeno količino grozdja oziroma vina (v nadaljnjem besedilu: presežna količina), obvezno destilirati. Za tako pridobljen
destilat ni možno uveljavljati nobenih finančnih podpor.
(4) Zavezanec za obvezno destilacijo vina je pridelovalec, ki je prekoračil predpisan hektarski pridelek oziroma
predpisan izplen, ali tisti, ki je od pridelovalca pridelek, ki vsebuje presežno količino pridelka, odkupil in prijavil v register.
(5) Destilacijo presežne količine mora zavezanec za
obvezno destilacijo vina izvesti na svoj račun najpozneje en
mesec po prijavi pridelka v register.
(6) O datumu in kraju destilacije mora zavezanec za
obvezno destilacijo vina pisno obvestiti kmetijsko inšpekcijo
najmanj 10 dni pred izvedbo destilacije presežne količine.
O izvedbi destilacije naredi kmetijski inšpektor zapisnik, iz
katerega so razvidni podatki o vinogradu, kjer je bil pridelek
presežen, o količinah pridelka ter o presežnih količinah.
Zapisnik kmetijskega inšpektorja zavezanec za obvezno
destilacijo vina predloži ob prijavi ustreznega zmanjšanja
pridelka v registru, kar je pogoj za trženje ostalega pridelka
tega pridelovalca. Do ustreznega zmanjšanja prijave pridelka
pooblaščena organizacija za oceno vina ne sme izdati odločbe o ocenitvi kateregakoli pridelka tega pridelovalca.
(7) Zavezanec za obvezno destilacijo vina mora destilat,
pridobljen v skladu s tem členom, hraniti še najmanj dve leti
po izvedbi destilacije.
V. poglavje: PROSTOVOLJNA DESTILACIJA
21. člen
(prostovoljna destilacija)
(1) Ukrep prostovoljne destilacije uvede minister in se
izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo destilacijo proizvodov iz
grozdja in vina.
(2) Za kakovostna vina, pridelana znotraj pridelovalnega
območja Republike Slovenije, se ukrep prostovoljne destilacije uvede le v primeru izredno poslabšane tržne situacije. Za
izredno poslabšanje tržne situacije za določena kakovostna
vina, pridelana znotraj pridelovalnega območja Republike
Slovenije, se šteje, če povprečne cene posamezne vrste
vina, ki se vodijo v registru, v zadnjih štirih mesecih realno
padejo glede na povprečje zadnjih treh let za več kot 50%.
(3) Vsi podatki o pridelku so podatki iz registra.
(4) Destilarne, ki poslujejo v skladu s predpisi, se morajo vpisati v register v skladu s predpisom, ki ureja register,
pred izvajanjem ukrepa prostovoljne destilacije.
(5) Če se destilira alkoholizirano vino, poteka alkoholiziranje vina ob nadzoru kmetijske inšpekcije.
(6) Ukrep prostovoljne destilacije izvaja agencija, ki je
zadolžena tudi za obveščanje komisije Evropske unije.
(7) Minister predpiše podrobnejše pogoje za izvajanje
ukrepa prostovoljne destilacije.
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VI. poglavje: PODPORA ZA PRIDELAVO GROZDNEGA
SOKA IN PODPORA ZA UPORABO ZGOŠČENEGA
GROZDNEGA MOŠTA ALI REKTIFICIRANEGA
ZGOŠČENEGA GROZDNEGA MOŠTA
22. člen
(podpora za pridelavo grozdnega soka)
(1) Podpora za pridelavo grozdnega soka se uveljavlja
v skladu s predpisi, ki urejajo pridelavo grozdnega soka iz
grozdja, grozdnega mošta in zgoščenega grozdnega mošta.
(2) Pred začetkom vinskega leta ali preden začne prvič
s postopkom pridelave grozdnega soka pošlje vlagatelj predpisane podatke na agencijo v skladu s predpisi, ki urejajo
pridelavo grozdnega soka iz grozdja, grozdnega mošta in
zgoščenega grozdnega mošta.
(3) Najmanj tri dni pred izvedbo postopka mora poslati
vlagatelj na agencijo pisno izjavo o nameri pridelave grozdnega soka, v kateri poleg podatkov iz prejšnjega odstavka
navede tudi količine in številke pridelkov grozdja, grozdnega
mošta ali zgoščenega grozdnega mošta iz registra. Po izvedenem postopku je vlagatelj dolžan v register prijaviti tudi
podatke o pridelanem grozdnem soku.
23. člen
(podpora za uporabo zgoščenega grozdnega mošta ali
rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta)
(1) Podporo za uporabo zgoščenega grozdnega mošta
ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta lahko uveljavljajo pridelovalci vina, ki za obogatitev uporabljajo zgoščen grozdni mošt ali rektificiran zgoščen grozdni mošt, in se
uveljavlja v skladu s predpisi, ki urejajo uporabo zgoščenega
grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega
mošta.
(2) Podporo dodeli agencija z odločbo, na podlagi zahtevka na obrazcu, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe.
Podpora se dodeli le za obogatitev, izvedeno v skladu s predpisi, ki urejajo kakovost vina ter dovoljena enološka sredstva
in postopke. Zoper odločbo ali sklep agencije je dopustna
pritožba na ministrstvo. Pritožba se vloži na agencijo.
(3) Zahtevku iz prejšnjega odstavka mora biti priloženo:
– dokazilo, da mošt, ki je bil surovina za zgoščevanje,
glede fizikalno-kemičnih parametrov ustreza pogojem za
promet,
– izjava pridelovalca, da zgoščen grozdni mošt ali rektificiran zgoščen grozdni mošt ni bil predhodno obogaten,
– odločba o ocenitvi zgoščenega grozdnega mošta ali
rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta in
– račun za nakup zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta, če pridelovalec
vina ni tudi pridelovalec zgoščenega grozdnega mošta ali
rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta.
(4) Kot dokazilo iz prve alinee prejšnjega odstavka se
šteje:
– analizni izvid z laboratorijsko analizo mošta, ki jo je
opravila pooblaščena organizacija za oceno mošta in vina,
ali
– analiza internega laboratorija pridelovalca, ki mora
vsebovati najmanj vsebnost sladkorja in skupnih kislin, ali
– odločba o ocenitvi mošta, ki jo je opravila pooblaščena organizacija za oceno mošta in vina.
(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
se podpora dodeli tudi tistim pridelovalcem, ki zgoščenega
grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega
mošta ne uporabljajo sami, ampak ga prodajajo drugim pridelovalcem za obogatitev njihove lastne proizvodnje, če letne količine uporabljenega zgoščenega grozdnega mošta ali
rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta ne presegajo
10 hl na pridelovalca, ki uporabi zgoščen grozdni mošt ali
rektificiran zgoščen grozdni mošt.

Uradni list Republike Slovenije
(6) Pridelovalec in kupec zgoščenega grozdnega mošta
ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta iz prejšnjega
odstavka morata v kletarski evidenci voditi nakup in prodajo
zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega
grozdnega mošta ter ju prijaviti v register tako, da je zagotovljena sledljivost preko številke pridelka v registru.
(7) Če pridelovalec vloži zahtevek na podlagi petega in
šestega odstavka tega člena mora zahtevek iz drugega odstavka tega člena podpisati tudi kupec zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta.
VII. poglavje: SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA
24. člen
(spremljanje dozorevanja grozdja)
(1) Pooblaščene organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določitve roka trgatve kot strokovno
nalogo opravljajo periodične ocene zdravstvenega stanja
grozdja in analize vzorcev grozdja posameznih sort vinske
trte v izbranih vinogradih.
(2) Upravičenci do sredstev za izvedbo strokovne
naloge spremljanja dozorevanja grozdja so pooblaščene
organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja, imenovane na podlagi predpisa, ki ureja kontrolo kakovosti grozdja
v času trgatve. Pogoj za pridobitev sredstev so izvedene
predpisane analize in ocene v skladu s predpisom, ki ureja kontrolo kakovosti grozdja v času trgatve. Upravičenci
uveljavljajo sredstva na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni
del te uredbe, in mu priložijo poročilo o opravljenem delu in
izvedenih analizah ter obračun stroškov. Zahtevki se vložijo
do 25. februarja v letu, ki sledi letu spremljanja dozorevanja
grozdja, na ministrstvo.
(3) Skupna višina sredstev v letu 2004, namenjenih plačilu obveznega spremljanja dozorevanja grozdja v letu 2003,
znaša do 33,266.116 SIT. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, s proračunske postavke Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1429: Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji.
(4) Skupna višina sredstev v letu 2005 namenjenih plačilu obveznega spremljanja dozorevanja grozdja v letu 2004,
znaša do 33,266.116 SIT. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, s proračunske postavke Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1429: Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji.
VIII. poglavje: OBNOVA VINOGRADOV
25. člen
(prestrukturiranje vinogradništva)
(1) Za obnovo vinogradov na absolutnih vinogradniških
površinah, izvedeno jeseni leta 2002 in spomladi leta 2003
ter jeseni leta 2003 in spomladi leta 2004, agencija dodeli
podporo, z namenom prestrukturiranja vinogradništva, predvsem zaradi izboljševanja vinogradniške strukture, uvajanja
tržno zanimivih sort vinskega grozdja, izboljšanja tehnoloških
zasnov v vinogradih, uvajanja sort, ki so ekološko in tehnološko bolj primerne za določene vinogradniške površine,
na osnovi razpisa, ki ga pripravi ministrstvo, in na predlog
komisije, ki jo za ta namen imenuje minister.
(2) Agencija z odločbo ugotovi, ali pridelovalec grozdja
in vina, ki je vpisan v register, izpolnjuje pogoje, določene s
to uredbo in z razpisom za dodelitev podpore za obnovo vinogradov. Zoper odločbo ali sklep agencije je dopustna pritožba
na ministrstvo. Pritožba se vloži na agencijo.
(3) Skupna višina sredstev v letu 2004, namenjenih
podpori za obnovo vinogradov, obnovljenih jeseni leta 2002
in spomladi leta 2003, znaša do 517,030.000 SIT. Sredstva
se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2004,
s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
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in prehrano 2074: Obnova vinogradov. Če vloge za obnovo
vinogradov presegajo obseg razpoložljivih sredstev, se višina
podpor lahko uskladi z razpoložljivimi sredstvi.
(4) Skupna višina sredstev v letu 2005, namenjenih
podpori za obnovo vinogradov, obnovljenih jeseni leta 2003
in spomladi leta 2004, znaša do 345,800.000 SIT. Sredstva
se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2005,
s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano 2074: Obnova vinogradov. Če vloge za obnovo
vinogradov presegajo obseg razpoložljivih sredstev, se višina
podpor lahko uskladi z razpoložljivimi sredstvi.
IX. poglavje: VRAČILO SREDSTEV
26. člen
(nenamenska uporaba, nezakonit način pridobitve
sredstev)
Če prejemnik podpore iz 15., 19., 21., 22., 23., 24. in
25. člena te uredbe sredstva uporabi nenamensko ali jih pridobi na nezakonit način, jih je dolžan vrniti z zamudnimi obrestmi in v obdobju naslednjih dveh koledarskih let ne more
pridobiti nobenih proračunskih sredstev ministrstva.
X. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(podpora za promocijo vina)
(1) Do 1. avgusta 2004 se s ciljem pospeševanja prepoznavnosti kakovostnega ustekleničenega vina z zaščitenim
geografskim poreklom in deželnega ustekleničenega vina,
pridelanega v Republiki Sloveniji, dodeljuje podpora za
promocijo vina. Ustekleničeno vino je vino, ki je originalno
polnjeno skladno s predpisom, ki ureja označevanje vina,
mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter njihovo
embalažo.
(2) Podpora za promocijo vina se dodeli v višini do 80%
dejansko vloženih sredstev za promocijo vina posameznega
pridelovalca, in sicer na osnovi programa, ki ga izdela pridelovalec, vpisan v register. Program mora biti najmanj triletni
in mora v skladu s predpisom, ki ureja vsebino programov
promocije vina in način pridobitve podpore za promocijo vina,
obsegati: količine in vrste proizvodov, namenjene izvozu, določitev ciljnih trgov prodaje, načina prodaje, predviden učinek
promocije na cene vina pri izvozu ter predviden, stroškovno
ovrednoten program aktivnosti promocije. Program potrdi
minister z odločbo na predlog komisije, ki jo za ta namen
imenuje minister.
(3) Vlogo za pridobitev podpore za promocijo vloži pridelovalec na agencijo v obliki poročila o izvajanju programa
promocije. Poročila o izvajanju programa promocije je pridelovalec dolžan posredovati agenciji sproti, in sicer do 15.
v mesecu za pretekli mesec.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za
promocijo, izvedeno v času med 1. novembrom 2003 in
31. januarjem 2004, štejejo kot pravočasno vložene vloge
v skladu z določbami te uredbe tiste vloge, ki so vložene na
agencijo do 15. marca 2004.
(5) Agencija odloči o vlogi z odločbo. Zoper odločbo ali
sklep agencije je dopustna pritožba na ministrstvo. Pritožba
se vloži na agencijo.
(6) Podporo se izplača pridelovalcu po vročitvi odločbe
in v roku, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo proračunsko
financiranje.
(7) Poročilo o programu promocije iz tretjega odstavka
tega člena mora vsebovati:
– sedež in naslov pridelovalca,
– točen izračun zahtevka,
– skupne stroške iz naslova promocije; dokazila o stroških mora pridelovalec hraniti in dati na zahtevo inšpektorja
na vpogled še pet let po prejemu podpore,
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– izvozno carinsko deklaracijo, ki potrjuje izvoz vina v
istem obračunskem obdobju; za prodajo v države članice Evropske unije, izvedeno po 1. maju 2004, pa namesto izvozne
carinske deklaracije kopijo spremnega dokumenta, izdanega
v skladu s predpisi, ki urejajo spremne dokumente za prevoz
vina, in račun (z navedbo davčne številke kupca) in
– kopijo odločbe o ocenitvi vina, ki jo je opravila pooblaščena organizacija za oceno vina.
(8) Točen izračun zahtevka iz prejšnjega odstavka se
naredi tako, da se upošteva vsa vložena sredstva v promocijo vina. Dobljeni znesek se pomnoži s faktorjem 0,8. Če
tako dobljena vrednost presega 80 SIT/liter vina, ki je bilo v
obdobju izvajanja programa, ki ga obsega poročilo, dejansko
izvoženo, se delež podpore sorazmerno zmanjša, in sicer
tako, da ne presega v tem odstavku določenih zneskov.
(9) Vsak strošek za promocijo se lahko uveljavlja le
enkrat, ne glede na dejansko trajanje izvajanja promocije in
ne kasneje kot leto dni po nastanku stroška.
(10) Sredstva za navedene podpore se zagotovijo iz
proračuna Republike Slovenije za leto 2004, s proračunske
postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2242: Podpora promociji za sadje in vino, in sicer do višine
229,975.448 SIT. Sredstva se izplačujejo po vrstnem redu
vlaganja zahtevkov, vendar največ do skupnega zneska, navedenega v prejšnjem stavku.
28. člen
(že priznane organizacije proizvajalcev)
(1) Organizacije proizvajalcev vina, ki so že priznane
ob uveljavitvi te uredbe, ostanejo priznane kot organizacije
proizvajalcev.
(2) Ministrstvo sofinancira dejavnosti organizacij proizvajalcev iz prejšnjega odstavka, za katere je agencija ugotovila, da so bile v letu 2003 izvedene v skladu s programom
dela.
(3) Skupna višina sredstev, namenjenih podpori iz
prejšnjega odstavka, znaša do 170,000.000 SIT. Sredstva
se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2004,
s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano 5537: Podpore organizacijam proizvajalcev.
29. člen
(prehodna določba – podpora razvojno-promocijskim
aktivnostim)
Najstarejši datum na dokumentaciji, ki je osnova za zahtevek iz 15. člena te uredbe, je lahko 1. avgust 2004.
30. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni list
RS, št. 34/02, 27/03, 29/03-popravek in 92/03).
31. člen
(uporaba)
Določbe 22. in 23. člena te uredbe se začnejo uporabljati 1. maja 2004.
32. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-16/2001-7
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0001
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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t. postavke:

ZAHTEVEK ZA PODPORO ZA PLA�ILO STROKOV OBVEZNEGA
SPREMLJANJA DOZOREVANJA GROZDJA V LETU

.

...................................

Podpis odgovorne osebe in ig

uveljavljam pla�ilo v vrednosti SIT:_________________________________

/Osebna tevilka ra�una/

5. Telefon:.............................

Pota:

1

Upravi�enost do navedenega zneska dokazujemo z naslednjima prilogama, ki sta sestavni del tega zahtevka:
1. Poro�ilo o opravljenem delu in izvedenih analizah;
2. Obra�un strokov.

.

........

/tevilka ra�una banke ali druge finan�ne institucije/

hina t.:

naselje:

22 / 10. 3. 2004

Datum:

Za obvezno spremljanje dozorevanja grozdja v letu

6. tevilka transakcijskega ra�una:

ulica:.............................................................

4. Naslov: ob�ina:

3. Dav�na tevilka:

Odposlano:
Prejel:
Vnesel:

Št.

2. Mati�na tevilka:

Izpolni MKGP:

ig z datumom prejema
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1. Ime in priimek/naziv: ......................................................................................................................

dozgro

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Obrazec:

Republika Slovenija

PRILOGA 1
Stran

Uradni list Republike Slovenije

Naselje

Ulica/vas

enota v sestavi

v SIT

Skupine trgov
Republika Slovenija
EU, razen RS
ZDA
Bive YU
Ostali trgi
SKUPAJ:

Datum:
Mesec

X

2 0

leto

Drugo (v l)

Stran

2

Podpis vlagatelja zahtevka (za poslovne subjekte podpis odgovorne osebe in ig)

Potna tevilka

Odposlano:
Prejel:
Vnesel:

22 / 10. 3. 2004 /

.

Pene�e vino (v l)

(predpisan dele) =

/Osebna tevilka ra�una/

Pota

Namizno vino (v l)
belo
rde�e

/

Izpolni ARSKTRP:

ig z datumom prejema

Št.

Dan

.

SIT

Kakovostno vino (v l)
belo
rde�e

3. PORO�ILO O PRODAJI VINA:

Stroki izobraevanja:
SETEVEK:

Stroki iz naslova promocije:

Ob�ina

Hina tevilka

Dav�na tevilka:

Naziv organizacije proizvajalcev

/tevilka ra�una banke ali druge finan�ne institucije/

mati�na tevilka

2. TO�EN IZRA�UN ZAHTEVKA:

tevilka ban�nega ra�una:

Naslov:

Mati�na tevilka:

Kontaktna oseba:

1. VLAGATELJ:

ZAHTEVEK ZA DODELITEV PODPORE PROMOCIJSKIM AKTIVNOSTIM IN IZOBRAEVANJU

PRILOGA 2
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Naselje

Ulica/vas

/

enota v sestavi

Potna tevilka

Dav�na tevilka:

3. TEVILKA VPISA V REGISTER*:

/Osebna tevilka ra�una/

Pota

mati�na tevilka

Dan

.
Mesec

.

2 0

leto

3

Podpis vlagatelja zahtevka (za poslovne subjekte podpis odgovorne osebe in ig)

� rektificiran zgo�en grozdni mot

� grozdni mot

Datum:

� zgo�en grozdni mot

� namizno vino

22 / 10. 3. 2004

4. Spodaj podpisani sklepam z Agencijo Republike Slovenija za kmetijske trge in razvoj podeelja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, pogodbo o
(ozna�iti s kricem v ustrezno okence)
skladi�enju naslednjih proizvodov:

Ob�ina

Hina tevilka

Mati�na tevilka:

/ izpolni poslovni subjekt, tudi s.p./

/tevilka ra�una banke ali druge finan�ne institucije/

2. MID KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA:

tevilka ban�nega ra�una:

Naslov:

/ izpolni fizi�na oseba (kmet) in s.p./

EMO :

Kontaktna oseba:

POGODBA T. __________________________

Odposlano:
Prejel:
Vnesel:

Št.

priimek in ime / naziv

Izpolni ARSKTRP:

ig z datumom prejema
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1. VLAGATELJ:

ZAHTEVEK ZA SKLENITEV POGODBE O SKLADI�ENJU NAMIZNEGA VINA,
GROZDNEGA MOTA, ZGO�ENEGA GROZDNEGA MOTA IN
REKTIFICIRANEGA ZGO�ENEGA GROZDNEGA MOTA

PRILOGA 3
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T. ODLO�BE O
OCENITVI oz.
ANALIZNEGA
IZVIDA

OZNAKA
POSODE IZ
KLETARSKE
EVIDENCE
PROSTORNINA
POSODE (L)

KOLI�INA
PROIZVODA
V POSODI
(L)

DATUM
PRVEGA
PRETOKA

DATUM KONCA
SKLADI�ENJA
T.DNI
SKLADI�ENJA

ZNESEK (SIT)

SKUPAJ ZNESEK V SIT: __________________________

DATUM ZA�ETKA
SKLADI�ENJA

Št.
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4

- odlo�ba o ocenitvi proizvodov poobla�ene organizacije za oceno vina in mota ali analizni izvid z laboratorijsko analizo vzorca, ki jo je opravila poobla�ena organizacija
za oceno mota in vina
- v primeru namiznega vina tudi fotokopija kletarske evidence iz katere je razviden prvi pretok

Obvezne priloge:

Opomba: REGISTER* je Register pridelovalcev grozdja in vina

TO�EN NASLOV SKLADI�A:

T. PRIDELKA
IZ REGISTRA*

5. PODATKI O SKLADI�ENJU PROIZVODA ZA OBDOBJE OD ______________________________ DO ______________________________ :
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ZGM

Naselje

KOLI�INA PO
OBOGATITVI (l)

.
Mesec

.

KOLI�INA (L)

2

0

leto

T. ODLO�BE O
OCENITVI

Podpis vlagatelja (za poslovne subjekte podpis odgovorne osebe in ig)

T. ODLO�BE O OCENITVI

KONCENTRACIJA
SLADKORJA (%)

5

OBVEZNE PRILOGE:
- dokazilo, da mot, ki je bil surovina za zgo�evanje, glede fizikalno-kemi�nih parametrov ustreza pogojem za promet (analizni izvid z laboratorijsko analizo mota, ki jo je
opravila poobla�ena organizacija za oceno mota in vina, ali analiza internega laboratorija pridelovalca, ki mora vsebovati najmanj vsebnost sladkorja in skupnih kislin, ali
odlo�ba o ocenitvi mota, ki jo je opravila poobla�ena organizacija za oceno mota in vina),
- izjava pridelovalca, da zgo�en grozdni mot ali rektificiran zgo�en grozdni mot ni bil predhodno obogaten,
- odlo�ba o ocenitvi zgo�enega grozdnega mota ali rektificiranega zgo�enega grozdnega mota in
- ra�un za nakup zgo�enega grozdnega mota ali rektificiranega zgo�enega grozdnega mota, �e pridelovalec vina ni tudi pridelovalec zgo�enega grozdnega mota ali
rektificiranega zgo�enega grozdnega mota

Dan

/Osebna tevilka ra�una/

Potna tevilka

Dav�na tevilka:

TEVILKA VPISA V REGISTER*:

Pota

enota v sestavi

Odposlano:
Prejel:
Vnesel:

22 / 10. 3. 2004

Datum:

Opomba: REGISTER* je Register pridelovalcev grozdja in vina

T. PRIDELKA IZ
REGISTRA*

2. PODATKI O OBOGATENEM VINU:

Zgo�en grozdni mot
Rektificiran zgo�en grozdni mot

/

mati�na tevilka

DATUM OBOGATITVE

T. PRIDELKA IZ REGISTRA*

1. PODATKI O UPORABLJENIH PROIZVODIH:

VRSTA PROIZVODA

Ob�ina

Hina tevilka

Mati�na tevilka:

/ izpolni poslovni subjekt, tudi s.p./

/tevilka ra�una banke ali druge finan�ne institucije/

Ulica/vas

MID KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA:

tevilka ra�una:

Naslov:

/ izpolni fizi�na oseba (kmet) in s.p./

Izpolni AKTRP:

ig z datumom prejema

Št.

EMO :

priimek in ime / naziv

ZAHTEVEK ZA PODPORO ZA UPORABO ZGO�ENEGA GROZDNEGA
MOTA ALI REKTIFICIRANEGA ZGO�ENEGA GROZDNEGA MOTA

2514 /

VLAGATELJ:

Obrazec:
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930.

Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem in
zelenjavo

Na podlagi 5., 6., 19., 74., 101. in 117. člena v zvezi s
126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00,
52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo
I. poglavje:
VSEBINA
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba ureja pridelavo in promet za svežo zelenjavo
in sveže sadje in sicer:
– kakovost svežega sadja in zelenjave,
– podporo za pridelavo lupinarjev,
– organizacije proizvajalcev, združenja organizacij
proizvajalcev, medpanožne organizacije in skupine proizvajalcev,
– umik sadja in zelenjave s trga,
– uvoz in izvoz,
– evidence in sezname.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Sveže sadje oziroma sveža zelenjava je pridelek,
naveden v predpisih Evropske unije, ki urejajo ureditev trga
s svežim sadjem in zelenjavo, ki ni predelan ali kako drugače
spremenjen, lahko pa je pakiran.
(2) Končni potrošnik je potrošnik sadja in zelenjave, ki
pridelka ne pridobi s ciljem prodaje, predelave ali dodelave
oziroma pakiranja.
(3) Pridelovalec je kmetijsko gospodarstvo, ki prideluje
kmetijske pridelke ali proizvode, vpisano v register v skladu
s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev. Pridelovalec mora meti vse svoje površine sadovnjakov vpisane
v register sadovnjakov.
II. poglavje:
KAKOVOST
3. člen
(kakovost)
(1) Pridelki, ki so predmet te uredbe, morajo v pridelavi
in prometu ustrezati s predpisi Republike Slovenije in Evropske unije predpisani kakovosti in morajo biti v skladu z njimi
označeni na embalaži (vključno s predpakirano embalažo),
kot tudi pri ponudbi pridelkov končnemu potrošniku v nepakirani obliki.
(2) Če se sadje oziroma zelenjava nudita končnemu
potrošniku v nepakirani obliki, morajo biti pri ponudbi, na
vidnem mestu označeni najmanj naslednji podatki:
– sorta, razen, če ni s predpisi za posamezno vrsto
sadja določeno drugače,
– poreklo proizvoda in
– kakovostni razred.
(3) Ne glede na prvi odstavek pridelki na proizvodnem
območju lahko odstopajo od predpisane kakovosti, če:
– jih pridelovalec pošlje v obrate za pripravo, pakiranje
ali v skladišča ali če se pošiljajo iz skladišč v obrate za pripravo in pakiranje;
– če jih pridelovalec proda na svojem kmetijskem gospodarstvu neposrednemu potrošniku za njegovo osebno
uporabo.
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Pridelke iz tega odstavka morajo na takšnem transportu
spremljati dokumente, ki nedvoumno dokazujejo, da gre za
te vrste transport.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko pridelki
odstopajo od predpisane kakovosti, če se pošiljajo v predelovalne obrate, kar se dokazuje s transportnimi dokumenti
in računi, iz katerih mora biti razvidno, da je prejemnik sadja
oziroma zelenjave predelovalni obrat.
(5) Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), predpiše način kontrole kakovosti, pooblaščene organe in poročanje organom Evropske unije.
III. poglavje:
PODPORA ZA PRIDELOVANJE LUPINARJEV
4. člen
(podpora za pridelovanje lupinarjev)
(1) Za pridelavo mandljev, lešnikov in orehov (v nadaljnjem besedilu: lupinarji) se na osnovi vloge pridelovalca
izplača podpora – neposredno plačilo za pridelavo.
(2) Do podpore so upravičeni pridelovalci, ki so v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike,
pravočasno, oddali na Agencijo za kmetijske trge in razvoj
podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) ustrezno vlogo
za neposredna plačila, in sicer za površine navedenih kultur, ki so vpisane v register sadovnjakov pri Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
(3) Pridelovalci lahko vlagajo zahtevke izključno za sadovnjake, kjer je strnjena površina nasada v okviru ene identifikacijske številke (MID sadovnjaka) enaka ali večja od 0,1
ha in kjer je gostota dreves oziroma grmov na hektar najmanj
125 grmov za lešnike in 50 dreves za orehe ali mandlje.
(4) Višina podpore se izračuna na osnovi predpisa
Evropske unije, ki predpisuje podporo za lupinarje, ki določa sredstva namenjena Republiki Sloveniji za ta namen in
jo za posameznega upravičenca določi agencija z odločbo
tako, da je višina podpore najvišja možna glede na obseg
sredstev ter da je višina podpore na enoto površine enaka
za vse upravičence.
(5) Višina podpore v letu 2004 predvidoma znaša 7.162
SIT/ha. Podpora se izplača iz proračuna Republike Slovenije, iz proračunske postavke 5536: Sredstva za neposredna
plačila – ECO 0, do predvidene višine 716.200 SIT, in se v
celoti povrne iz proračuna Evropske unije.
IV. poglavje:
ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV, ZDRUŽENJE
ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV, MEDPANOŽNA
ZDRUŽENJA IN SKUPINE PROIZVAJALCEV
5. člen
(namen)
Organizacijo proizvajalcev ustanovijo pridelovalci
oziroma pravne osebe, v katere so združeni pridelovalci, z
namenom:
– zagotavljanja načrtovanja in usklajevanja pridelave s
povpraševanjem, zlasti glede kakovosti in količine,
– pospeševanja koncentracije ponudbe in skupnega
trženja pridelkov svojih članov,
– zmanjševanja proizvodnih stroškov in stabilizacijo
pridelovalnih cen,
– uvajanja okolju prijaznih tehnologij pridelave, dodelave ter okolju prijaznega ravnanja z odpadki, s ciljem
ohranjanja kakovosti vode, tal, krajine in ohranjanja oziroma
spodbujanja biološke raznolikosti.
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6. člen
(pridelki za katere se ustanovi organizacija proizvajalcev)
Organizacija proizvajalcev se ustanovi za eno ali več
navedenih skupin pridelkov, in sicer za:
– sveže sadje, vključno z lupinarji;
– svežo zelenjavo, vključno z gobami;
– sadje oziroma zelenjavo, namenjeno predelavi;
– sveže sadje in zelenjavo.
7. člen
(priznavanje organizacij proizvajalcev)
Minister v treh mesecih od prejema vloge za priznanje
organizacije proizvajalcev, vključno s tri- do petletnim programom dela, na predlog komisije, ki jo imenuje minister,
prizna organizacijo proizvajalcev z odločbo, če vlagatelj izpolnjuje pogoje določene s predpisi Evropske unije, ki urejajo
organizacije proizvajalcev, ter pogoje določene s to uredbo
in je hkrati zagotovljena splošna skladnost z gospodarskimi
interesi, kakovost in utemeljenost programov.
8. člen
(dokazila za priznanje)
Vloga za priznanje je popolna, če so ji priložena naslednja dokazila:
– o minimalnem številu članov in minimalnem obsegu
pridelave,
– pravila delovanja organizacije proizvajalcev,
– celotni izpis iz registracije pravne osebe,
– zadnja bilanca stanja in bilanca uspeha pravne osebe, razen v primeru novoustanovljenih pravnih oseb, kjer se
predloži: predvideno bilanco stanja in predvideno bilanco
uspeha in dokazila o najmanj dvoletnem dosedanjem pogodbenem sodelovanju potencialnih članov organizacije
proizvajalcev pri prodaji pridelkov, ki so predmet priznanja
organizacije proizvajalcev,
– tri- do petletni program dela – operativni program.
9. člen
(pravočasnost vloge)
Vloga za priznanje je pravočasna, če je bila oddana
do 15. septembra tistega leta, pred katerim želi biti pravna
oseba priznana kot organizacija proizvajalcev.
10. člen
(izpolnjevanje pogojev)
Vlagatelj izpolnjuje pogoje za priznanje, če izpolnjuje
vse pogoje določene s predpisi Evropske unije, ki urejajo
organizacije proizvajalcev, in s to uredbo določene pogoje,
predvsem pa, da ima najmanjše število članov in vsaj najmanjši promet, ustrezno strukturo prometa, pravila, ki dokazujejo demokratičnost odločanja in tri- do petletni program
dela – operativni program, ki dokazuje trajnost in uspešnost
poslovanja organizacije proizvajalcev upoštevajoč vse namene iz 5. člena te uredbe.
11. člen
(pogoji za priznanje)
(1) Pogoji za priznanje organizacije proizvajalcev
glede najmanjšega števila članov in najmanjšega letnega
obsega letnega prometa s pridelki oziroma proizvodi svojih
članov so:
Skupina

Sveža zelenjava
Druge organizacije
proizvajalcev, razen sveže
zelenjave

Najmanjše
število
članov

5
20
5
40

Najmanjši
promet o.p.
in v nadaljnjih
letih v SIT

100,000.000
70,000.000
500,000.000
200,000.000

(2) Kadar je organizacija proizvajalcev v celoti ali deloma sestavljena iz članov, ki so sami pravne osebe (gospodarska družba ali zadruga), se minimalno število pridelovalcev
izračuna na podlagi števila pridelovalcev, združenih v vsako
od pravnih oseb.
12. člen
(promet)
(1) Promet, ustvarjen s prodajo pridelkov, za katere je
organizacija proizvajalcev priznana in ki so jih pridelali člani
organizacije proizvajalcev (v nadaljnjem besedilu: glavna
tržna pridelava), mora biti večji od prometa, pridobljenega s
prodajo istih proizvodov nečlanov te organizacije pridelovalcev. Ostale aktivnosti pravne osebe iz prejšnjega stavka, kot
so npr. prodaja drugih pridelkov, ki niso predmet priznanja,
in druge aktivnosti, ki niso prodaja pridelkov, se pri izračunih
ne upoštevajo.
(2) Kot promet organizacije proizvajalcev se pri glavni
aktivnosti upošteva tudi morebitni promet preko povezane
družbe, pod pogojem, da ima organizacija proizvajalcev v
lasti najmanj 90% te družbe in da predloži dokaze (izpis) o
lastništvu v tej povezani družbi, ki ne smejo biti starejši od
enega meseca, ter da o vsaki morebitni spremembi lastništva v tej povezani družbi organizacija proizvajalcev poroča
ministrstvu v petih delovnih dneh po nastanku spremembe
lastništva.
(3) Vrednost glavne tržne pridelave se izračuna kot
pridelava članov organizacije proizvajalcev, ki so v času na
katerega se nanaša izračun člani organizacije proizvajalcev.
V vrednost glavne tržne pridelave se ne šteje obseg na osnovi pridelka članov, ki bodo izstopili v obdobju pred prodajo
večine svojih pridelkov, obratno se kot vrednost glavne tržne
pridelave šteje pridelava novih članov, ki bodo postali člani v
obdobju pred prodajo večine svojih pridelkov in ki bodo večino svojih pridelkov prodali preko organizacije proizvajalcev.
(4) Cene, ki se upoštevajo pri izračunu glavne tržne pridelave, so cene po katerih organizacija proizvajalcev prodaja
sadje in zelenjavo franco organizacija proizvajalcev, ki lahko
vključujejo tudi cene za pakirane, vendar nepredelane pridelke, brez upoštevanja davka na dodano vrednost.
(5) Za načrtovane cene se pri izračunih upoštevajo povprečne cene, kot jih dejansko trži organizacija proizvajalcev,
če gre za novo organizacijo proizvajalcev ali nov pridelek
pa se upoštevajo povprečno dosežene cene pri prodaji teh
pridelkov na trgu Republike Slovenije, kot jih vodi Statistični
urad Republike Slovenije.
13. člen
(referenčno obdobje)
(1) Obseg prometa glavne tržne pridelave se ugotavlja
za referenčno obdobje.
(2) Referenčno obdobje je obdobje dvanajstih mesecev,
ki se začne ne prej kot s 1. januarjem dve leti pred letom, v
katerem se izvaja operativni program, in konča ne kasneje
kot 1. julija leta, v katerem se izvaja operativni program.
(3) Kadar imajo na novo priznane organizacije proizvajalcev premalo preteklih podatkov o glavni tržni pridelavi,
se šteje kot vrednost glavne tržne pridelave tista, ki jo navaja
organizacija proizvajalcev za namen priznanja.
(4) Če v posameznem letu, zaradi naravnih pogojev ni
bil dosežen pričakovani obseg pridelave oziroma pričakovana vrednost, mora organizacija proizvajalcev to pisno utemeljiti. Vrednost iz prejšnjega odstavka ne sme biti manjša od
65% vrednosti v prejšnjem referenčnem letu, razen v primeru
s strani pristojnih organov ugotovljene naravne katastrofe.
14. člen
(lastništvo)
Organizacija proizvajalcev ali član organizacije proizvajalcev, ki je pravna oseba, morata izkazati, da sta v večinski
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lasti pridelovalcev pridelka za katere je organizacija proizvajalcev priznana. Vsako morebitno spremembo lastništva v
organizaciji proizvajalcev ali pravni osebi, ki je član organizacije proizvajalcev, mora organizacija proizvajalcev javiti v
petih delovnih dneh po nastanku spremembe lastništva.
15. člen
(pravila organizacije proizvajalcev)
Organizacija proizvajalcev sprejme pravila, v katerih so
navedene obveznosti članov do organizacije proizvajalcev,
predvsem o:
– obsegu in načinu pridelave s kratkim opisom tehnologije,
– poročanju o pridelavi, prodaji celotnega pridelka preko
organizacije proizvajalcev ter o morebitni neposredni prodaji
posameznega člana,
– plačevanju članskega prispevka in prispevka za operativni sklad namenjen financiranju operativnih programov
dela in morebitnih umikov s trga,
– tem, da so prispevki v operativni sklad in koristi iz
njega praviloma sorazmerni prometu posameznega člana; če
sorazmernosti ni, morajo pravila vsebovati natančen in jasen
opis delitve prispevkov in koristi v operativni sklad,
– trajanju članstva ter pogojih pristopa in izstopa iz
organizacije proizvajalcev,
– načinu odločanja, sprejemanja in spreminjanja pravil,
ki morajo biti takšna, da zagotavljajo demokratičnost,
– kaznih za morebitne kršitelje,
– računovodskih in finančnih pravilih za vodenje organizacije proizvajalcev,
– pravila morajo vsebovati določbe, da v primeru naložb v posamezna kmetijska gospodarstva, ki so ustanovitelji
organizacije proizvajalcev, ti pridelovalci povrnejo preostalo
vrednost naložbe ob morebitnem izstopu iz organizacije proizvajalcev v času trajanja naložbe.
16. člen
(pravila organizacije proizvajalcev – članstvo)
(1) Pridelovalec je lahko član samo ene organizacije
proizvajalcev, registrirane za isto vrsto oziroma skupino pridelkov ali proizvodov.
(2) Če je v pravni osebi, ki ima status organizacije proizvajalcev, kot lastnik udeležen tudi nepridelovalec pridelkov
za katere je organizacija proizvajalcev priznana, slednji ne
sme imeti nikakršnih pravic, ki izhajajo iz statusa organizacije proizvajalcev, predvsem ne more biti vključen v ukrepe,
ki se financirajo preko operativnega programa organizacije
proizvajalcev, ne more glasovati pri odločitvah vezanih na
operativni sklad oziroma vezanih na prodajo pridelkov za
katere je organizacija proizvajalcev priznana.
(3) Druge fizične ali pravne osebe, ki niso lastnice pravne osebe s statusom organizacije proizvajalcev, ne morejo
biti člani organizacije proizvajalcev.
(4) Noben član organizacije proizvajalcev ne sme
imeti več kot 20% glasovalnih pravic. Ne glede na določbo
prejšnjega stavka ima lahko posamezni član tudi več pravic,
vendar ne več kot 49% glasovalnih pravic, slednje le v primeru, če njegov prispevek k vrednosti glave tržne pridelave,
ki je predmet registracije organizacije proizvajalcev predstavlja več kot 50%. Pri izračunu deleža glasovalnih pravic
se upošteva število pridelovalcev, kot določa drugi odstavek
11. člena te uredbe.
(5) Trajanje članstva v organizaciji proizvajalcev mora
biti praviloma trajno, v nobenem primeru pa ne krajše od treh
let, če pa to ni mogoče, pa mora biti trajanje članstva določeno tako, da ne ovira že planiranega poslovanja organizacije
proizvajalcev, v okviru operativnega programa, ki že teče.
K vsaki prekinitvi trajanja članstva pred iztekom potrjenega
programa mora dati predhodno soglasje za to določen organ
organizacije proizvajalcev. Odpovedni rok ne sme biti daljši
od 6 mesecev.
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17. člen
(pravila organizacije proizvajalcev – prodaja izven
organizacije proizvajalcev)
(1) Člani organizacije proizvajalcev lahko sami tržijo
svoje pridelke, ki so predmet priznanja organizacije proizvajalcev neposredno na domu končnemu potrošniku, vendar le
v takšnem obsegu, kot jim to dovoljujejo pravila organizacije
proizvajalcev, v nobenem primeru pa ne več kot 20% vrednosti pridelave posameznega člana.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pa smejo
pridelovalci, združeni v organizacijo proizvajalcev registrirano za sadje in zelenjavo, tržiti na svojem domu sadje in
zelenjavo le v takšnem obsegu, kot jim to dovoljujejo pravila,
vendar v nobenem primeru ne več kot do 25% vrednosti
svoje pridelave.
(3) Član lahko ob predhodnem soglasju organizacije
proizvajalcev del proizvodnje – pridelke, ki jih njegova organizacija proizvajalcev ne trži, proda preko druge organizacije
proizvajalcev in sicer tiste, ki jo določi organizacija proizvajalcev katere član je.
18. člen
(operativni program dela)
(1) Organizacija proizvajalcev posluje v skladu s tri- do
petletnim operativnim programom dela, ki ga predloži v potrditev ministru kot sestavi del vloge za priznanje oziroma do
15. septembra tistega leta, pred katerim želi imeti program
potrjen. Program dela se lahko največ enkrat letno dopolnjuje
oziroma spreminja, vendar le pod pogojem, da ima organizacija pridelovalcev za to utemeljene razloge. Prošnje za
spremembo morajo biti vložene pred nastopom spremembe.
Prošnje za dopolnitev oziroma spremembe operativnega programa dela se vlagajo in odobravajo na enak način, v enakih
rokih, kot operativni program.
(2) Operativni program dela se sme glede višine sredstev operativnega sklada iz 21. člena te uredbe spremeniti
do največ 20%, ob pogoju, da vsi nameni operativnega programa ostanejo enaki.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
se smejo operativni programi med letom spreminjati brez
predhodnega soglasja ministra, če gre za spremembe glede
obsega trženja, kot posledice različnih naravnih pogojev in s
tem različnega obsega pridelkov in posledično tudi manjšega
skupnega obsega prispevkov v operativni sklad. Vloga za
takšno spremembo se vloži čimprej, najkasneje pa ob prvem
naslednjem poročilu, po nastopu spremembe.
(4) Če pa bi sprememba iz prejšnjega člena pomenila
spremembo višine operativnega sklada predvidenega za
črpanje podpore, je v vsakem primeru potrebno predhodno
soglasje ministra k spremembam.
(5) Minister na predlog komisije iz 7. člena te uredbe
z odločbo odloči o ustreznosti operativnega programa dela
oziroma sprememb do 15. decembra tistega leta, v katerem
so bili program dela oziroma spremembe predloženi ministru.
Hkrati minister določi predviden letni znesek pomoči za izvedbo operativnega programa v naslednjem letu.
19. člen
(vsebina operativnega programa dela)
(1) Minister potrdi ustreznost operativnega programa
dela, če program dokazuje, da organizacija proizvajalcev
lahko trajno in učinkovito posluje v skladu z nameni iz 5. člena te uredbe.
(2) Operativni program dela mora vsebovati opis realnega stanja in poslovanja organizacije proizvajalcev, še zlasti:
a) opis stanja:
– čas trajanja programa;
– število članov in njihov obseg proizvodnje/površine z
navedbo kulture, pri čemer se za obseg sadovnjakov upoštevajo le tisti vpisani v register sadovnjakov;
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– kadre;
– prostore, opremo in druga sredstva za proizvodnjo
(kapaciteta, stanje);
– trženje (proizvodi, predvidene cene, prodajna strategija, tržne verige);
– načrt proizvodnje (količine) za čas trajanja programa;
b) vsebina programa:
– cilje (kratkoročni, dolgoročni);
– podrobno navedbo ukrepov za doseganje ciljev, vsebinsko in finančno;
– časovni razpored aktivnosti za izvrševanje ukrepov;
– način izračuna skupnega obsega in stopnja prispevkov v operativni sklad, z navedbo računa, kjer se vršijo vplačila in izplačila tega sklada, skupaj z dokazilom banke, da ta
ločen račun obstaja;
– gibanje sredstev operativnega sklada, prilivov in odlivov, z navedbo vrste odliva;
– pričakovan poslovni rezultat ter
– izjavo, da bo ravnala v skladu s predpisi Evropske
unije, ki urejajo organizacije pridelovalcev in to uredbo in da
ne bo uveljavljala podpore za iste namene več kot enkrat.
(3) Organizacija proizvajalcev mora operativni program
izdelati v skladu s predpisom ministra, ki ureja vsebino programov, ki vsebuje tudi seznam aktivnosti – ukrepov iz druge
alinee točke b) prejšnjega odstavka, ki se lahko financirajo
preko operativnega sklada in sofinancirajo iz sredstev namenjenih delovanju organizacij proizvajalcev.
20. člen
(poslovanje organizacije proizvajalcev)
(1) Organizacije proizvajalcev morajo imeti na voljo
prostore, kadre, infrastrukturo in opremo potrebno za:
– poznavanje, spremljanje in izvajanje plana pridelave,
– razvrščanje, skladiščenje in pakiranje pridelkov članov,
– prodajo pridelkov,
– poslovno vodenje in upravljanje,
– knjigovodstvo in sistem izstavljanja računov,
– doseganje namenov iz 5. člena te uredbe in
– doseganje ciljev, zastavljenih v operativnem programu.
(2) Nekatere dejavnosti iz prejšnjega člena lahko organizacija proizvajalcev izjemoma, če je tako dosežena večja
racionalnost poslovanja, poveri drugim osebam, pod pogojem, da jih le-te opravljajo v imenu in za račun organizacije
proizvajalcev.
(3) Da bo organizacija proizvajalcev poverila drugim
osebam določene dejavnosti, mora biti navedeno v operativnem programu, ki mu morajo biti v tem primeru priložene
tudi pogodbe o izvajanju določenih prenesenih dejavnosti.
Iz teh pogodb mora biti jasno razvidno katere dejavnosti
opravljajo druge osebe in pod kakšnimi pogoji to opravljajo
(cena, kakovost, roki).
(4) Način izbora izvajalca iz prejšnjega odstavka mora
biti opravljen tako, da je bil izbran najugodnejši ponudnik, za
kar mora biti opravljen javni razpis ali zbiranje najmanj treh
ponudb.
(5) O izvedenem postopku iz prejšnjega odstavka mora
organizacija proizvajalcev dostaviti izjavo na ministrstvo. V
izjavi tudi navede, kdo so bili sodelujoči ponudniki.
21. člen
(operativni sklad)
(1) Organizacija proizvajalcev mora ustanoviti namenski
finančni sklad (v nadaljnjem besedilu: operativni sklad), ki se
vodi na ločenem računu. Kot dokazilo o ustanovitvi operativnega sklada se upoštevajo določila v pravilih organizacije
pridelovalcev o napajanju prispevkov v operativni sklad, poročilo (vsakič ob letnem poročilu in ob morebitnem zahtevku
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za sofinanciranje) o višini zbranih sredstev operativnega
sklada in navedba ločenega računa za vodenje operativnega sklada.
(2) Sredstva operativnega sklada se uporabljajo za
financiranje izvajanja operativnega programa dela in umikov
proizvodov s trga ter za upravljanje operativnega sklada, pri
čemer se zadnja aktivnost ne sofinancira.
22. člen
(operativni sklad, višina sredstev, poročanje)
(1) Organizacije proizvajalcev sporočijo ministrstvu
oceno zneska operativnega sklada za naslednje leto, skupaj
z operativnimi programi in morebitnimi zahtevami za spremembe le-teh, kot to določa 18. člen te uredbe, do 15. septembra.
(2) Višina operativnega sklada – zbranih lastnih sredstev, brez upoštevanja morebitnih kreditnih sredstev, mora
biti takšna, da zadošča za izvedbo operativnega programa
v celoti.
23. člen
(sofinanciranje dejavnosti po programu dela)
(1) V skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev, in to uredbo se preko operativnega
sklada sofinancirajo dejavnosti organizacij proizvajalcev, ki
so navedene v operativnem programu in morebitni umiki
sadja in zelenjave s trga.
(2) Sofinanciranje dejavnosti organizacije proizvajalcev
iz proračuna ne sme presegati višine sofinanciranja iz operativnega sklada, hkrati pa lahko pokriva največ 50% stroškov
operativnega programa dela (razen pri medpanožnih in mednacionalnih organizacijah proizvajalcev, kjer je ta delež 60%).
Hkrati sofinanciranje iz proračuna ne sme presegati 4,1%
vrednosti glavne tržne pridelave organizacije proizvajalcev,
ki se izračuna za referenčno obdobje, v skladu s 13. členom
te uredbe.
(3) Podpora za aktivnosti, izvedene v letu 2004 v
skladu s potrjenim operativnim programom, se izplača iz
proračuna Republike Slovenije za leto 2005, iz proračunske
postavke 2071: Podpore organizacijam proizvajalcev, do
višine 200,000.000 SIT, in se v celoti povrne iz proračuna
Evropske unije.
24. člen
(umiki s trga)
(1) Organizacija proizvajalcev lahko izvaja tudi umike
sadja ali zelenjave s trga, vendar le v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo umik sadja in zelenjave s trga, in predpisi,
ki jih za umik s trga izda minister.
(2) Za nekatere pridelke se v skladu s predpisi lahko
izvaja umik sadja in zelenjave s trga ne glede na to, da pridelovalec, katerega pridelek se umika, ni član organizacije
proizvajalcev.
(3) Vsak umik sadja in zelenjave s trga mora predhodno
odobriti ministrstvo.
(4) Minister določi način umika s trga in druge podrobnosti vezane na umik s trga.
25. člen
(zahtevek)
(1) Zahtevek za sofinanciranje dejavnosti, ki se izplačujejo iz operativnega sklada, mora vsebovati vso dokumentacijo v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo organizacije
proizvajalcev, in mora biti posredovan na agencijo do 31. januarja v letu, ki sledi letu za katerega se uveljavlja zahtevek,
na obrazcih, ki so priloga k tej uredbi. Pred obravnavanjem
zahtevka agencija preveri ali je bilo na ministrstvo oddano
ustrezno poročilo o izvedbi operativnega programa in morebitnih umikov s trga.
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(2) Dokumentacija iz prejšnjega odstavka obsega:
– vrednost glavne tržne proizvodnje,
– višino finančnih prispevkov članov, vplačanih v operativni sklad,
– stroške nastale v zvezi z operativnim programom,
– delež operativnega sklada, ki je porabljen za morebitni umik s trga ter višino nadomestil oziroma dodatkov izplačanih članom, pri čemer morajo biti umiki v skladu s predpisi
Evropske unije, ki urejajo interventne umike.
(3) Izjemoma, v skladu s predpisi Evropske unije, ki
urejajo organizacije proizvajalcev, se zahtevki lahko nanašajo tudi na stroške, ki so načrtovani, vendar še niso nastali.
Pri tem se upošteva s predpisi Evropske unije, ki urejajo
organizacije proizvajalcev, predpisano zmanjšanje sredstev.
(4) Agencija izplača upravičene zahtevke do 30. junija,
izjemoma, če je treba zahtevke dopolnjevati, pa do 15. oktobra.
26. člen
(delna izplačila, predplačila)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko organizacije proizvajalcev za sofinanciranje dejavnosti, ki se
izplačujejo iz operativnega sklada, uveljavljajo v skladu s
predpisi Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev
in varščine, ter predpisi Republike Slovenije, ki urejajo varščine, možnost predplačil in delnih izplačil.
(2) Organ, ki izvaja predplačila in delna plačila, je
agencija.
27. člen
(letno poročilo o izvajanju operativnega programa
in umikih)
(1) Organizacija proizvajalcev vsako leto do 31. januarja, ki sledi letu izvajanju programa, v skladu s predpisom
ministra, ki ureja vsebino operativnih programov in poročil,
pripravi letno poročilo o izpolnjevanju tri- do petletnega operativnega programa dela, ki obsega predvsem poročilo o
prometu, članih in gibanju sredstev operativnega sklada, ki
so nastali iz naslova izvajanja operativnega programa, in poročilo o morebitnih umikih sadja oziroma zelenjave s trga.
(2) Organizacijo proizvajalcev se v primeru očitno nenamernih napak ali pomanjkljivosti v letnem poročilu pozove k
popravku letnega poročila, vendar samo enkrat. Neustrezno
letno poročilo minister z odločbo zavrne.
28. člen
(končno poročilo)
Končno poročilo o izvajanju operativnega programa
pripravi organizacija proizvajalcev po koncu izvajanja večletnega programa. Vsebino končnega poročila predpiše
minister. Končno poročilo nadomesti letna poročila. Poleg
vsebine iz letnih poročil za celotno obdobje končnega poročila mora organizacija proizvajalcev priložiti h končnemu
poročilu še natančno analizo doseganja zastavljenih ciljev iz
operativnega programa.
29. člen
(kontrolni pregledi)
(1) Kontrolne preglede ustreznosti poslovanja organizacij proizvajalcev izvaja v skladu s prepisi Evropske unije, ki
urejajo organizacije proizvajalcev, komisija ministrstva.
(2) Kontrolne preglede ustreznosti koriščenja sredstev
za izvajanje operativnega programa in interventnih umikov
s trga izvaja, v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo
organizacije proizvajalcev, agencija.
(3) Kontrolni pregledi obsegajo kontrolo dokumentacije
in kontrolo na terenu. Kontrola dokumentacije se izvaja ob
vsakokratnem prejemu dokumentacije, in sicer jo izvaja
organ, ki prejme dokumentacijo.
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(4) Kontrola na kraju samem, kjer se preverijo bistveni
elementi, se izvaja za vsako organizacijo proizvajalcev kot
sledi:
– kontrola s strani ministrstva pred priznanjem,
– kontrola s strani ministrstva v prvih dveh letih po priznanju, najmanj enkrat letno, po tem obdobju pa se izvaja
kontrola s strani ministrstva najmanj tolikokrat, kot je navedeno v predpisih Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev, in sicer tako, da je tveganje zlorab čim manjše,
– kontrola s strani agencije pred odobritvijo zahtevka
za izplačilo v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo
organizacije proizvajalcev.
(5) Kadarkoli in v katerikoli fazi preglede izvaja tudi
kmetijska inšpekcija, ki izvaja kontrolo in izreka ukrepe v
skladu s svojimi pooblastili ter o tem poroča ministrstvu in
agenciji.
30. člen
(preklic priznanja organizaciji proizvajalcev)
(1) Minister prekliče priznanje organizaciji proizvajalcev
z odločbo:
– če se program dela ne izvaja na predviden način, še
posebej, če porabljena sredstva operativnega sklada odstopajo za več kot 20% od načrtovanih;
– če ne dostavlja pravočasno tri- do pet- letnih programov dela oziroma, če programi niso popolni oziroma
ustrezni;
– v primeru zmanjšanja števila članov pod najmanjše
določeno število;
– v primeru zmanjšanja prometa pod najmanjši obseg,
kot je določeno s to uredbo;
– če organizacija proizvajalcev ne sporoča zahtevanih
podatkov;
– če do predpisanega datuma iz 27. člena te uredbe ne
pošlje letnega oziroma končnega poročila o izvajanju programa dela ali je letno poročilo neustrezno;
– če se spremenijo pravila delovanja organizacije proizvajalcev tako, da organizacija proizvajalcev ne more več
opravljati nalog za katere je ustanovljena;
– če je organizacija proizvajalcev pridobila sredstva
ministrstva na nezakonit način oziroma jih je nenamensko
uporabila.
(2) Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
31. člen
(mednacionalne organizacije proizvajalcev)
Če se prijavi za registracijo organizacija proizvajalcev,
katero članstvo obsega tudi člane iz drugih držav, članic Evropske unije, se agencija in ministrstvo s pristojno inštitucijo
države, v kateri imajo tuji člani organizacije proizvajalcev
sedež, dogovori o prenosu nekaterih potrebnih kontrol. O
tem se pripravi zapisnik, ki ga podpišejo odgovorne osebe
ministrstva, agencije in kontrolne inštitucije druge države,
članice Evropske unije.
32. člen
(združenja organizacij proizvajalcev)
(1) Organizacije proizvajalcev za namene iz 5. člena te
uredbe lahko, v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo
organizacije proizvajalcev, ustanovijo združenja organizacij
proizvajalcev.
(2) Vsi postopki in pravila za priznanje in poslovanje
združenja organizacij proizvajalcev so smiselno enaki kot
za organizacije proizvajalcev, razen skupnega trženja, ki ga
opravljajo organizacije proizvajalcev samostojno.
(3) Operativni program organizacij proizvajalcev se
izvaja ločeno do konca leta, potem pa se izvaja skupen operativni program združenja. Posamezna organizacije proizvajalcev, ki je v združenju, lahko zahteva, da se njen program
izvaja vzporedno do konca. Ministrstvo to odobri, če je zaradi
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narave vsebine programa vzporedno izvajanje smiselno in če
se združenje organizacij proizvajalcev s tem strinja.

(2) Organ, ki izvaja postopke, vodi evidence in preverja
pogoje po prejšnjem odstavku je agencija.

33. člen
(medpanožne organizacije)
(1) Subjekti gospodarskih dejavnosti, povezanih s pridelavo oziroma trgovino oziroma predelavo sadja oziroma
zelenjave, lahko v skladu s predpisi Evropske unije, ki
urejajo organizacije proizvajalcev, ustanovijo medpanožno
organizacijo.
(2) Vsi postopki za priznanje in poslovanje medpanožne organizacije so smiselno enaki kot za organizacije proizvajalcev, razen, če ni s predpisi Evropske unije, ki urejajo
organizacije proizvajalcev, drugače določeno.

37. člen
(uvoz po sporazumih Evropske unije s tretjimi državami)
(1) Za določitev tradicionalnih uvoznikov v skladu s
predpisi Evropske unije, ki imajo pravico pridobivanja kvot
za uvoz na trg Evropske unije na podlagi sporazumov Evropske unije s tretjimi državami, se za obdobje, ko se kot
tradicionalni uvoz še ne more upoštevati podatkovna baza
Evropske unije, upoštevajo podatki Carinske uprave Republike Slovenije o uvozu posameznega subjekta v preteklem
obdobju, ki je določeno v predpisih Evropske unije, ki urejajo
področje uvoza in izvoza sadja in zelenjave.
(2) Agencija na osnovi podatkov Evropske unije pripravi seznam pridelkov in proizvodov in države proizvajalk, za
katere bodo lahko uvozniki s sedežem v Republiki Sloveniji
v obdobju po 1. maju 2004 pridobivali kvote za uvoz na trg
Evropske unije pod pogoji, navedenimi v sporazumih med
Evropsko unijo in tretjimi državami, ter ga objavi na svoji
spletni strani do 15. marca 2004.

34. člen
(razširitev pravil na vse proizvajalce)
(1) Združenje organizacij proizvajalcev, organizacija
proizvajalcev ali medpanožna organizacija je reprezentativna, če to ugotovi minister z odločbo, izdano na podlagi vloge
za ugotovitev reprezentativnosti, v kateri je navedeno število
pridelovalcev in njihov obseg pridelave.
(2) Minister odloči o reprezentativnosti na podlagi izpolnjevanja pogojev določenih s to uredbo in predpisi Evropske
unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev.
(3) Organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij
proizvajalcev je reprezentativno, če člani organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev predstavljajo
po obsegu in vrednosti najmanj dve tretjini pridelave določenega pridelka ali proizvoda na celotnem območju Republike
Slovenije.
(4) Če je združenje organizacij proizvajalcev ali organizacija proizvajalcev reprezentativna, lahko ministrstvu
poda predlog za razširitev njenih pravil tudi na nečlane. Če
je razširitev pravil nujna, zaradi učinkovitosti uresničevanja
tržne ureditve, minister predlaga Vladi Republike Slovenije,
da določi razširitev pravil organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev na vse pridelovalce oziroma
proizvajalce.
35. člen
(skupine proizvajalcev)
(1) Če pridelovalci izpolnjujejo vse pogoje za priznanje
iz 8. člena te uredbe, razen dvoletnega predhodnega poslovnega sodelovanja pri skupni prodaji pridelkov, ki so predmet
priznanja, in če v prihodnosti želijo pridobiti status organizacije proizvajalcev, lahko zaprosijo za status začasnega
priznanja organizacije proizvajalcev oziroma status skupine
proizvajalcev, ki lahko traja prehodno obdobje najmanj eno
in največ pet let.
(2) Vsi ostali pogoji in postopki za priznanje in za
funkcioniranje so smiselno enaki postopkom in pogojem za
priznanje organizacij proizvajalcev, razen, če ni s predpisi
Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev, drugače
določeno.
V. poglavje:
UVOZ IN IZVOZ
36. člen
(uvoz in izvoz – splošno)
(1) Vodenje evidence uvoznikov, načine in postopke za
izdajo uvoznih in izvoznih dovoljenj, postopke in pogoje za
uveljavljanje izvoznih nadomestil, načine in postopke za vplačevanje in sproščanje varščin za aktivnosti iz tega poglavja
se izvaja v skladu s predpisi Evropske unije, ki določajo
uvozno izvozni režim za sadje in zelenjavo.

38. člen
(izračun uvoznih dajatev)
(1) Uvoznik sadja in zelenjave iz tretjih držav v skladu
s predpisi Evropske unije, ki urejajo uvoz sadja in zelenjave,
izbere osnovo za carinjenje.
(2) Podrobna pravila o vsebini ter postopkih in načinu
dokazovanja resničnosti uvozne cene predpiše minister, v
soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
VI. poglavje:
EVIDENCE IN SEZNAMI
39. člen
(seznami)
Na osnovi odločb o priznanju organizacij proizvajalcev
in združenj organizacij proizvajalcev ter reprezentativnih
organizacij proizvajalcev ali reprezentativnih združenj organizacij proizvajalcev, medpanožnih organizacij in skupin proizvajalcev vodi ministrstvo seznam in v skladu s predpisi, ki
urejajo organizacije proizvajalcev, poroča organom Evropske
unije.
VII. poglavje:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
(podpora ustanavljanju organizacij proizvajalcev)
(1) Ministrstvo v prehodnem obdobju za organizacije
proizvajalcev, ki so bile priznane za leto 2004, nameni sredstva za enkratno pomoč pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev, in sicer:
– za organizacije proizvajalcev, ki imajo manj kot
300,000.000 SIT letnega prometa: 3,000.000 SIT na leto;
– za druge organizacije proizvajalcev: 5,000.000 SIT
na leto.
(2) Sredstva se izplačajo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2004, proračunska postavka 5537: Podpore
organizacijam proizvajalcev, do višine 18,000.000 SIT.
(3) Agencija dodeli podporo z odločbo. Pritožbe zoper
odločbo se vlagajo na ministrstvo v roku 15 dni od vročitve
odločbe.
(4) Agencija izplača vlagatelju podporo po vročitvi odločbe v roku, kot ga določajo predpisi, ki urejajo proračunsko
financiranje.
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41. člen
(podpora obnovi sadovnjakov v letu 2003)
V skladu z Uredbo ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 34/01, 109/01, 34/02
in 27/03) in razpisom za dodelitev podpore za obnovo sadovnjakov, oljčnikov in špargljišč se vsem, ki so se pravočasno s
popolno in ustrezno vlogo javili na razpis, dodeli podpora za
obnovo nasadov v letu 2003 (sadja, jagodičja, oljk in špargljev). Podpora se dodeli iz proračuna Republike Slovenije
za leto 2004, iz proračunske postavke 5538: Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje, do
višine 280,000.000 SIT.
42. člen
(podpora za izvedbo promocije v letu 2003)
V skladu s Uredbo ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 34/01, 109/01, 34/02
in 27/03) se vsem vlagateljem, ki so pravočasno in v roku
vložili v letu 2003 ustrezno vlogo za podporo za izvoz sadja
v promocijski embalaži, za katero jim je bila izdana odločba
z odloženim izplačilom, dodeli iz proračuna Republike Slovenije za leto 2004, iz proračunske postavke 2242: Podpora
promociji sadja in vina, podpora, kot je določena s citirano
uredbo, do višine 219,024.552 SIT.
43. člen
(sredstva za delo komisije)
Podpora za delo komisije iz 7. člena te uredbe se izplača iz proračuna Republike Slovenije za leto 2004, iz proračunske postavke 5537: Podpora organizacijam proizvajalcev,
do višine 1,400.000 SIT.
44. člen
(podpora za investicije v 2003)
Podpora za sofinanciranje programov organizacij proizvajalcev, priznanih v letu 2003, znaša v letu 2004 do višine
330.000 SIT in se izplača iz proračuna Republike Slovenije
za leto 2004, iz proračunske postavke 5537: Podpore organizacijam proizvajalcev.
45. člen
(že priznane organizacije proizvajalcev)
Organizacije proizvajalcev, ki jih je ministrstvo priznalo
na osnovi Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo
in oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 34/01, 109/01, 34/02 in
27/03) ostanejo še naprej priznane, če v roku 30 dni po prejemu poziva za dopolnitev svoje dokumentacije (operativnih
programov in pravil poslovanja) le-to v skladu s pozivom
ministrstva ustrezno dopolnijo.
46. člen
(prehodno obdobje za poročila)
Poročila za leto 2003 se pripravijo v skladu z navodilom
za pripravo programov dela, letnih dopolnil k programom in
poročil organizacij proizvajalcev (Uradni list RS, št. 67/01).
47. člen
(določba o varščinah)
Določba 26. člena te uredbe, ki se nanaša na varščine,
se začne uporabljati z dnem uveljavitve predpisa, ki ureja
varščine.
48. člen
(razveljavitev in prenehanje uporabe)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati:
– Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo
in oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 34/01, 109/01, 34/02 in
27/03),
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– Navodilo o opremljanju jabolk in hrušk v specialno
promocijsko embalažo (Uradni list RS, št. 37/01 in 33/02),
in
– Navodilo za pripravo programov dela, letnih dopolnil
k programom in poročil organizacij proizvajalcev (Uradni list
RS, št. 67/01).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– Pravilnik o kakovosti banan (Uradni list RS, št.
113/03),
– Pravilnik o kakovosti breskev in nektarin (Uradni list
RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti citrusov (Uradni list RS, št.
4/02),
– Pravilnik o kakovosti čebule in radiča za siljenje
(Uradni list RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti česna (Uradni list RS, št.
86/00),
– Pravilnik o kakovosti češenj, višenj in jagod (Uradni
list RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti namiznega grozdja (Uradni list
RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti namiznih jabolk in hrušk (Uradni
list RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti jajčevcev in bučk (Uradni list
RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti kivija (Uradni list RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti korenčka (Uradni list RS, št.
86/00),
– Pravilnik o kakovosti kumar (Uradni list RS, št.
86/00),
– Pravilnik o kakovosti marelic (Uradni list RS, št.
86/00),
– Pravilnik o kakovosti paprike (Uradni list RS, št.
86/00),
– Pravilnik o kakovosti paradižnika (Uradni list RS, št.
86/00),
– Pravilnik o kakovosti pora (Uradni list RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti sliv (Uradni list RS, št. 4/02),
– Pravilnik o kakovosti solate, kodrolistne endivije in
endivije eskariol (Uradni list RS, št. 86/00),
– Pravilnik o kakovosti špargljev (Uradni list RS, št.
86/00) in
– Pravilnik o kakovosti glavnatega zelja, brstičnega ohrovta, belušne zelene in špinače (Uradni list RS, št. 86/00).
(3) 1. maja 2004 se prenehajo uporabljati določbe Pravilnika o kakovosti sadja, vrtnin in gob (Uradni list SFRJ, št.
29/79, 53/87 37/88 in Uradni list RS, št. 1/95 – ZSta, 30/99,
56/99 – ZTZPUS, 71/00, 86/00, 4/02 in 113/03).
(4) Predpisi iz drugega odstavka tega člena se pri ugotavljanju kakovosti sadja in zelenjave uporabljajo do 1. maja
2004.
(5) Predpisi Evropske unije iz 3. člena te uredbe, ki urejajo kakovost, se začnejo uporabljati s 1. majem 2004.
49. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-18/2001-7
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0021
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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PRILOGA:
REPUBLIKA
SLOVENIJA

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AGENCIJA REPUBLIKE S LOVENIJE
ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODE
Dunaj ska 160, 1000 Lj ublj ana

ELJA

Zahtevek za
PLA�ILO FINAN�NE PODPORE ES

PODATKI O VLAGATELJU:
Naziv:
Dav�na tevilka (ID):
Naslov:
Ime in priimek odgovorne
osebe:
Telefon:

e-pota

PODATKI O OPERATIVNEM SKLADU:
Koledarsko leto na katero se zahtevek nanaa:
Opis metode zbiranja prispevkov �lanov:

Prispevek �lanov v koledarskem letu:

SIT

Prispevki �lanov preneseni iz preteklih let:

SIT

Spisek predpla�il / delnih pla�il za zadevno leto:
Datum nakazila
Predpla�ilo (P) / Delno pla�ilo (D)

Skupaj:

Nakazilo (SIT)

Uradni list Republike Slovenije
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Stroki pri izvajanju operativnega programa za zadevno leto:
t.
Opis odobrenega ukrepa
ukrepa
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Dejanski stroki za
zadevno leto

SKUPAJ:

PODATKI O STROKIH UMIKOV:
Vrednost dodatka za umike s
trga:

Vsi stroki povezani z umiki:

Druge vrste umikov:

Dele operativnega sklada namenjen za
umike:

SKUPNI STROKI
Leto na katero se
nanaa vloga

Stroki izvajanja operativnega
programa + stroki umikov

PRENOS UKREPOV
Ukrepi, ki se zaradi opravi�ljivih razlogov niso mogli izvesti do 31. decembra. Izvedeni in pla�ani bodo do 30.
aprila, ko se dostavijo dokazi o izvedbi ukrepov.
Prenesena
t.
sredstva:
ukrepa:

Opis ukrepa in utemeljitev prenosa:

Stran
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t.
ukrepa:

Uradni list Republike Slovenije
Prenesena
sredstva:

Opis ukrepa in utemeljitev prenosa ukrepa:

Ime in priimek poobla�ene osebe (s tiskanimi �rkami):
Datum:

ig in podpis

Uradni list Republike Slovenije

REPUBLIKA
SLOVENIJA

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Zahtevek za
PREDPLA�ILO FINAN�NE PODPORE ES

A GENCI JA R EPU B LI KE S LOVENI JE
ZA KMETIJSKE TR GE IN R AZVOJ PODE

ELJA

Dunajska 1 60 , 1000 Lj ub ljana

PODATKI O VLAGATELJU:
Naziv:

Mati�na tevilka:

Dav�na tevilka (ID):

Naslov:

Ime in priimek odgovorne osebe:

Telefon:

e-pota

PODATKI O OPERATIVNEM PROGRAMU:
Leto potrditve operativnega programa:

Dolina potrjenega operativnega
programa:

Spremembe operativnega programa (datum spremembe):

PODATKI O PREDPLA�ILU:
Predpla�ilo se nanaa na obdobje:
�
�
januar/februar/marec
april/maj/junij

�
julij/avgust/september

�
oktober/november/december

VRSTA VAR�INE

ban�na garancija
Predvideni stroki pri izvajanju operativnega programa za zadevno obdobje:
t.
Opis odobrenega ukrepa
ukrepa

gotovinski polog

Predvideni stroki za
obdobje

SKUPAJ:

Ime in priimek poobla�ene osebe (s tiskanimi �rkami):

Datum:

______________________________
ig in podpis
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REPUBLIKA
SLOVENIJA
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Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije

Zahtevek za
DELNO PLA�ILO FINAN�NE PODPORE ES

A GENCI JA R EPU B LI KE S LOVENI JE
ZA KMETIJSKE TR GE IN R AZVOJ PODE

ELJA

Dunajska 1 60 , 1000 Lj ub ljana

PODATKI O VLAGATELJU:
Naziv:

Mati�na tevilka:

Dav�na tevilka (ID):

Naslov:

Ime in priimek odgovorne osebe:

e-pota

Telefon:

Dolina potrjenega operativnega
programa:

Leto potrditve operativnega programa:

Spremembe operativnega programa (datum spremembe):

PODATKI O DELNEM PLA�ILU:
Delno pla�ilo se nanaa na obdobje:
�
januar/februar/marec

�
april/maj/junij

�
julij/avgust/september

Stroki pri izvajanju operativnega programa za zadevno obdobje:
t.
Opis odobrenega ukrepa
ukrepa

Dejanski stroki za
obdobje

SKUPAJ:

Ime in priimek poobla�ene osebe (s tiskanimi �rkami):

Datum:

______________________________
ig in podpis

Uradni list Republike Slovenije
931.

Uredba o ureditvi trga s semenom kmetijskih
rastlin

Na podlagi 5., 8. in 126. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa ureditev trga s semenom določenih
kmetijskih rastlin in s semenskim krompirjem (v nadaljnjem
besedilu: semenski material) za tržno leto 2004/2005 in velja
za naslednje proizvode:
Tarifna
oznaka
0712 90 11
0713 10 10
iz 0713 20 00
iz 0713 31 00

iz 0713 32 00
0713 33 10
iz 0713 39 00
iz 0713 40 00
iz 0713 50 00
iz 0713 90 10
1001 90 10
iz 1005 10
1006 10 10
1007 00 10
1201 00 10
1201 10 10
1204 00 10
1205 10 10

1206 00 10
iz 1207
1209

Opis
Sladka koruza (Zea mays var.
saccharata), semenski hibridi
Grah (Pisum sativum), za setev
Čičerika (garbanzos), za setev
Fižol vrste Vigna mungo (L.) Hepper ali
Vigna radiata (L.) Wilczek, za setev
Fižol, drobni rdeči (Adzuki, Phaseolus ali
Vigna angularis), za setev
Navadni fižol, vštevši beli (Phaseolus
vulgaris), za setev
Drug fižol, za setev
Leča, za setev
Bob (Vicia faba var. major) in konjski
bob (Vicia faba var. equina, Vicia faba
var.minor), za setev
Druge sušene stročnice, za setev
Pira za setev (T. diccocum)
Koruza semenska, hibridna
Neoluščen riž (riž v luski ali surov), za
setev
Sirek v zrnu, hibridi za setev
Soja, cela ali lomljena, za setev
Arašidi, nepraženi, nepečeni, v lupini, za
setev
Laneno seme, celo ali lomljeno, za setev
Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali
lomljeno, z nizko vsebnostjo eruične
kisline, za setev
Sončnično seme, celo ali lomljeno, za
setev
Drugo oljno seme in plodovi, celi ali
lomljeni, za setev
Seme, plodovi in trosi za setev
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Opis
Neoluščen riž (riž v luski ali surov), za
setev
Sirek v zrnu, hibridi za setev
Soja, cela ali lomljena, za setev
Arašidi, nepraženi, nepečeni, v lupini, za
setev
Laneno seme, celo ali lomljeno, za setev
Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali
lomljeno, z nizko vsebnostjo eruične
kisline, za setev
Sončnično seme, celo ali lomljeno, za
setev
Drugo oljno seme in plodovi, celi ali
lomljeni, za setev
Seme, plodovi in trosi za setev

2. člen
(tržno leto)
Za semenski material se tržno leto začne 1. julija tekočega leta in konča 30. junija naslednjega leta.
3. člen
(pomoč za pridelavo semenskega materiala)
Za izravnavo stroškov pridelave semenskega materiala se lahko glede na razmerje med količinami semenskega
materiala, ki ga je mogoče pridelati v Republiki Sloveniji, in
količinami semenskega materiala, ki ga je mogoče prodati na
trgu, ter glede na gibanje svetovnih cen semenskega materiala, uvede pomoč za pridelavo semenskega materiala.
4. člen
(vrste kmetijskih rastlin in višina pomoči)
V tržnem letu 2004/2005 se uvede pomoč za pridelavo
semenskega materiala ter določi višina pomoči na 100 kg
semena za naslednje vrste kmetijskih rastlin:

Stran
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Tarifna oznaka

1001 90 10
1006 10 10

iz 1204 00 10
iz 1204 00 10
iz 1207 99 10
iz 1209 29 10
iz 1209 29 10
iz 1209 29 10
iz 1209 29 10
iz 1209 29 80
iz 1209 29 10
iz 1209 23 80
iz 1209 23 80
1209 23 11
1209 23 15
iz 1209 29 80
1209 25 10
1209 25 90
iz 1209 29 80
iz 1209 29 80
1209 26 00
iz 1209 29 80
1209 24 00
iz 1209 29 10
iz 1209 29 80
iz 1209 29 80
iz 1209 21 00
iz 1209 21 00
iz 1209 29 80
iz 1209 22 80
iz 1209 22 80
iz 1209 22 80
1209 22 10
iz 1209 22 80
iz 1209 22 80
iz 1209 22 80
iz 1209 29 10
iz 1209 29 10

Št.
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Poimenovanje
1. ŽITA
Sevka (pira) (Triticum spelta L.)
Riž (Oryza sativa L.)
-sorte z dolgim zrnjem, pri katerih dolžina zrna presega 6,0 mm in pri katerih razmerje
dolžina/širina ni manjše od 3
-ostale sorte, katerih zrnje presega, ne presega ali je enako dolžini 6,0 mm in pri katerih
je razmerje dolžina/širina manjše od 3
2. OLJNICE
Lan (Linum usitatissimum L.) – vlakna
Lan (Linum usitatissimum L.) – seme
Konoplja (Canabis sativaL.) – sorte z vsebnostjo THC ne večjo od 0,2%
3. TRAVE
Pasja šopulja (Agrostis canina L.)
Orjaška šopulja (Agrostis gigantea Roth.)
Plazeča šopulja (Agrostis stolonifera L.)
Lasasta šopulja (Agrostis capillaris L.)
Visoka pahovka (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Ex J.S. in K.B. Presi)
Pasja trava (Dactylis glomerata L.)
Trstikasta bilnica (Festuca arundinacea Schreb.)
Ovčja bilnica (Festuca ovina L.)
Travniška bilnica (Festuca pratensis Huds.)
Rdeča bilnica (Festuca rubra L.)
Festulolium
Mnogocvetna ljulka (Lolium multiflorum Lam.)
Trpežna ljulka (Lolium perenne L.)
Skrižana ljulka (Lolium χ boucheanum Kunth)
Bertolonijev mačji rep (Phleum Bertolinii (DC))
Travniški mačji rep (Phleum pratense L.)
Podlesna latovka (Poa nemoralis L.)
Travniška latovka (Poa pratensis L.)
Močvirska latovka (Poa palustri) in navadna latovka (Poa trivialis L.)
4. METULJNICE
Medenica (Hedysarum coronarium L.)
Hmeljna metelka (Medicago lupulina L)
Lucerna (Medicago sativa L.) – ekotipi
Lucerna (Medicago sativa L.) – sorte
Navadna turška detelja (Onobrichis vicifolia Scop.)
Aleksandrijska detelja (Trifolium alexandrinum L.)
Hibridna detelja (Trifolium hybridum L.)
Inkarnatka (Trifolium incarnatum L.)
Črna detelja (Trifolium pratense L.)
Bela (plazeča) detelja (Trifolium repens L.)
Bela (plazeča) detelja (Trifolium repens L. var. giganteum)
Perzijska (zasukanocvetna) detelja (Trifolium resupinatum L.)
Navadna grašica (Vicia sativa L.)
Kuštrava grašica (Vicia villosa Roth.)

Višina pomoči
na 100 kg
SIT *
2.898 SIT

3.482 SIT
2.995 SIT
5.723 SIT
4.529 SIT
4.140 SIT
15.315 SIT
15.315 SIT
15.315 SIT
15.315 SIT
13.539 SIT
10.641 SIT
11.883 SIT
8.790 SIT
8.790 SIT
7.426 SIT
6.525 SIT
4.261 SIT
6.249 SIT
4.261 SIT
10.277 SIT
16.850 SIT
7.840 SIT
7.767 SIT
7.840 SIT
7.354 SIT
6.429 SIT
4.457 SIT
7.379 SIT
4.041 SIT
9.228 SIT
9.254 SIT
9.228 SIT
10.787 SIT
15.146 SIT
14.269 SIT
9.228 SIT
6.185 SIT
4.846 SIT

Pomoč za pridelavo semenskega materiala za v prejšnjem odstavku določene kmetijske rastline se dodeli za skupno
ekvivalentno količino semenskega materiala največ 400 ton v višini, ki se izračuna v skladu z 10. členom te uredbe.
V tržnem letu 2004/2005 se poleg pomoči za pridelavo semenskega materiala vrst iz prvega odstavka tega člena dodeli
pomoč tudi za pridelavo semenskega krompirja, kjer se pomoč dodeli na površino (ha), in sicer v naslednjih vrednostih:
– za semenski nasad 160.000 SIT/ha
– za nasad v 100-metrskem izolacijskem pasu 100.000 SIT/ha.
Najmanjša strnjena površina (poljina) za obe vrsti nasada je 0,10 ha.
Sredstva za pomoč pridelavi semenskega materiala se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 5536 – Neposredna plačila v kmetijstvu – EKO 0.
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5. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči za pridelavo semenskega materiala iz prejšnjega člena so dobavitelji semenskega materiala
kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: dobavitelji), ki so
v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih
rastlin, pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uprava) vpisani v register dobaviteljev za pridelovanje
semenskega materiala tistih vrst kmetijskih rastlin, za katere
uveljavljajo pomoč in semenski material pridelujejo:
– sami, na lastnih ali najetih površinah, ali
– drugi pridelovalci na podlagi pogodbe z dobaviteljem
semenskega materiala.
Do pomoči za pridelavo semenskega materiala so
upravičeni tudi pridelovalci, ki pridelujejo krompir na lastnih
ali najetih površinah v obveznem 100-metrskem izolacijskem
pasu semenskega nasada krompirja (v nadaljnjem besedilu:
izolacijski pas) v skladu s predpisi o potrjevanju semenskega
krompirja.

prejšnjega člena. Zahtevek vložijo na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe. Rok za vložitev zahtevkov je
do 31. januarja 2005.
Zahtevku iz prejšnjega odstavka je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– izjavo o pridelavi semenskega materiala, če je semenski material pridelal dobavitelj sam, ali pogodbo o pridelavi
semenskega materiala, sklenjeno med dobaviteljem in pridelovalcem semenskega materiala; izjava ali pogodba mora
vsebovati identifikacijske podatke o zemljiščih, na katerih je
potekala pridelava semenskega materiala, izjava ali pogodba
mora biti potrjena s strani organa za potrjevanje, ki je semenski material uradno potrdil v skladu s predpisi, ki urejajo
trženje semenskega materiala,
– in kopijo zapisnika o potrjevanju in potrdila o uradni
potrditvi semenskega materiala, na katerega se nanaša zahtevek, ki ga je izdal organ za potrjevanje v skladu s predpisi,
ki urejajo trženje semenskega materiala,
– ali kopijo dokazila o prvi destinaciji semenskega
materiala, če je bil semenski material že dobavljen na prvo
destinacijo.

6. člen
(pogoji za pridobitev pomoči)
Pomoč za pridelavo semenskega materiala iz 4. člena
te uredbe se lahko uveljavlja le za tisti semenski material, ki
se že trži in je pridelan v Republiki Sloveniji v koledarskem
letu, v katerem se začne tržno leto.
Upravičenci iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko
pridobijo pomoč za pridelavo semenskega materiala za tisti
semenski material, ki izpolnjuje poleg pogojev iz prejšnjega
odstavka tudi naslednji pogoj:
– semenski material mora biti pridelan in uradno potrjen
v skladu s Pravilnikom o trženju semena žit, s Pravilnikom
o trženju semena krmnih rastlin in pese, ter s Pravilnikom o
trženju semena oljnic in predivnic ali Pravilnikom o potrjevanju in prometu s semenskim krompirjem kot osnovni ali
certificirani semenski material.
Šteje se, da se semenski material trži, če ga dobavitelj
razstavi z namenom prodaje, nudi za prodajo, proda ali dobavi drugi osebi, skladišči oziroma razpolaga s semenskim
materialom z namenom trženja.
Upravičenci iz drugega odstavka prejšnjega člena lahko
uveljavljajo pomoč za pridelavo semenskega materiala, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
– nasad krompirja mora biti v izolacijskem pasu semenskega posevka, ki je prijavljen v potrjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo potrjevanje semenskega krompirja; šteje se,
da je nasad krompirja v izolacijskem pasu, če sega najmanj
10 m nasada v izolacijski pas,
– v nasadu krompirja v izolacijskem pasu mora biti
posajen potrjen semenski krompir najmanj kategorije »certificirano, seme stopnje A«, v skladu s predpisi, ki urejajo
potrjevanje semenskega krompirja,
– nasad krompirja v izolacijskem pasu mora glede
zdravstvenega stanja izpolnjevati zahteve za potrditev semenskega krompirja kategorije »certificirano, seme stopnje
A« v skladu s predpisi, ki urejajo potrjevanje semenskega
krompirja,
– prijavljene površine mora pregledati organ za potrjevanje, ki je imenovan v skladu z zakonom, ki ureja semenski
material kmetijskih rastlin.

8. člen
(postopek dodeljevanja sredstev)
Agencija po prejemu zahtevkov iz prejšnjega člena izvede preverjanje skladnosti zahtevkov s pogoji za dodelitev
pomoči za pridelavo semenskega materiala pri čemer izvede
predvsem naslednje kontrole:
– administrativne navzkrižne kontrole, da se prepreči,
da se pomoč za pridelavo semenskega materiala ne plača
dvakrat v istem koledarskem letu. Te navzkrižne kontrole zajemajo vse parcele, ki so bile v letu pridelave semenskega
materiala uradno pregledane v postopku uradne potrditve semenskega materiala v skladu z zakonom, ki ureja semenski
material, podatke o teh površinah pridobi od uprave;
– kontrolo dokumentov, ki izkazujejo, da je bil semenski
material uradno potrjen;
– kontrolo dokumentov iz katerih je razvidna prva destinacija semenskega materiala;
– druge kontrole, ki so potrebne za zagotovitev, da
se pomoč ne dodeli za nepotrjen semenski material ali za
semenski material, ki ni bil pridelan na območju Republike
Slovenije.
Preverjanja iz prejšnjega odstavka zajemajo reprezentativni vzorec zahtevkov in najmanj 5% zahtevkov za
vsako vrsto kmetijskih rastlin. Preverjanje se lahko izvede
tudi v prostorih dobavitelja ali prve destinacije semenskega
materiala.
Agencija na podlagi analize tveganja in elementa reprezentativnosti zahtevkov določi zahtevke za preverjanje.
Analiza tveganja upošteva:
– znesek pomoči,
– količino potrjenega semenskega materiala glede na
površino,
– spremembo podatkov glede na prejšnje leto,
– ostale parametre, ki jih določi agencija.

7. člen
(način uveljavljanja pomoči)
Upravičenci iz 5. člena te uredbe uveljavljajo pomoč za
pridelavo semenskega materiala z zahtevkom, ki ga vložijo
pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija), če so izpolnjeni pogoji iz

9. člen
(izračun višine sredstev, znižanje sredstev)
Višina sredstev pomoči za pridelavo semenskega
materiala se izračuna tako, da se za vsako vrsto kmetijskih
rastlin iz prvega odstavka 4. člena te uredbe ugotovi količina
semenskega materiala, za katerega je vložena zahteva za
pomoč, ter pomnoži z zneskom določenim za posamezno
vrsto prvem odstavku 4. člena te uredbe.
Če je bil zahtevek za pomoč pridelavi semenskega
materiala vložen prepozno, vendar največ 10 dni po preteku
roka, določenega v prvem odstavku 7. člena te uredbe, se
dobavitelju pomoč, do katere bi bil sicer upravičen, zniža za
1% za vsak dan zamude. Zahtevke, ki so vloženi več kot 10
dni po preteku navedenega roka, se zavrže.
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Določbe iz prejšnjega odstavka ne veljajo v primeru
višje sile.
Če se v postopku preveritve iz 8. člena te uredbe ugotovi, da dobavitelj v resnici ni tržil vse količine semenskega
materiala, ki je navedena v zahtevku, se pomoč za vrsto semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se ni tržila zmanjša
za 50%, če netržena količina znaša več kot 2%, vendar ne
več kot 5% količine, navedene v zahtevku. Če količina semenskega materiala, ki se ni tržila presega 5% količine navedene v zahtevku, se dobavitelju v tem tržnem letu pomoč
za pridelavo semenskega materiala ne dodeli.
Če je bil zahtevek za pomoč pridelavi semenskega
materiala vložen za seme, ki ni uradno potrjeno ali ki ni pridelano v Republiki Sloveniji v koledarskem letu, v katerem se
začne tržno leto za katero je bila določena pomoč, dobavitelj
ne more pridobiti sredstev za pomoč pridelavi semenskega
materiala za dobo dveh tržnih let.
10. člen
(znižanje sredstev zaradi prekoračitve skupne ekvivalentne
količine)
Agencija po preveritvi vseh zahtevkov izračuna skupne
količine semenskega materiala po posameznih vrstah kmetijskih rastlin, navedenih v prvem odstavku 4. člena te uredbe.
Skupne količine po posameznih vrstah pomnoži s koeficienti
ekvivalentnosti, navedenimi za posamezno vrsto kmetijskih
rastlin v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Vsota tako
izračunanih ekvivalentnih količin semena predstavlja skupno
ekvivalentno količino semena, za katero so bili v tem koledarskem letu vloženi zahtevki za podporo pridelavi semenskega
materiala.
Če je skupna ekvivalentna količina semenskega materiala, izračunana v skladu s prejšnjim odstavkom večja od 400
ton, se višina pomoči do katere bi bili upravičeni dobavitelji,
zniža vsem dobaviteljem sorazmerno z deležem prekoračitve
skupne ekvivalentne količine.
11. člen
(evidenca o razmnoževanju semenskega materiala v tujini)
Dobavitelji so dolžni upravi posredovati podatke o vrstah in sortah kmetijskih rastlin, katerih semenski material
razmnožujejo v tujini na podlagi pogodbe. Podatki se posredujejo enkrat letno na obrazcu, ki je kot priloga 3 sestavni
del te uredbe.
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Rok za posredovanje podatkov iz prejšnjega odstavka
je najpozneje do 1. novembra v primeru jesenske setve oziroma najpozneje do 1. maja v primeru spomladanske setve
semenskega posevka. Dobavitelji so dolžni sporočiti upravi
vse spremembe že posredovanih podatkov v 30 dneh od
njihovega nastanka.
Uprava na podlagi podatkov iz prvega odstavka tega
člena vzpostavi in vodi evidenco o sklenjenih pogodbah o
razmnoževanju semenskega materiala v tujini.
Uprava lahko podatke iz pogodb o razmnoževanju uporabi samo za namene uporabe te uredbe.
12. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb te uredbe
izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo in predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor semenskega
materiala in sadik kmetijskih rastlin.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin (Uradni list RS,
št. 27/03).
14. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-17/2001-5
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0036
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Priloga 1 Zahtevek
Dobavitelj oz. pridelovalec
Priimek in ime/naziv:

Naslov:

KMG-

Tel.:

PROSTOR ZA NALEPKO
S �RTNO KODO

MID:

ZAHTEVEK ZA POMO� ZA PRIDELAVO SEMENA
Skupna povrina dejanske rabe
enote  ( bruto)
(prepis iz C obrazca)

t. enote rabe
(prepis iz C 
D obrazca)

ha

dan

Datum:

mesec

.

a

Povrina posamezne vrste
kmetijskih rastlin  semen
(prepis iz D obrazca)
ha

ifra kmetijske
rastline 
semena

a

leto

. 2 0 0 4

Podpis (ig) dobavitelja oz. pridelovalca:

Pridelek semena v kg
(razen krompirja)
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PRILOGA 2
Proizvod
1. ITA (razen ria)
Triticum spelta L.
2. TRAVE
Agrostis canina L.
Agrostis capilaris L.
Agrostis gigantea Roth.
Agrostis stolonifera L.
Arrhenatherum elatius L.
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca ovina L.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.

Festulolium

Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lolium x boucheanum
Phleum bertolonii (DC)
Phleum pratense L.
Poa nemoralis L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.

3. METULJNICE

Hedysarium coronarium L.
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L. (populacije)
Medicago sativa L. (sorte)
Onobrichis viciifolia SC
Trifolium alexandrinum L.
Trifolium hybridum L.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium repens L. gigantea
Trifolium resupinatum L.
Vicia sativa L.
Vicia villosa Roth.

Koeficient ekvivalentnosti
0,45
2,38
2,38
2,38
2,38
2,10
1,65
1,84
1,36
1,36
1,15
1,01
0,66
0,97
0,66
1,60
2,62
1,22
1,21
1,22
1,14
1,00
0,69
1,15
0,63
1,43
1,44
1,43
1,67
2,35
2,22
1,43
0,96
0,75

Naselje

Ulica/vas

Rastlinska vrsta

2. Podatki o semenu:

Naslov:

/ izpolni s.p./

EMO :

Sorta

Drava, v
kateri se
seme
razmnouje

Dan

tevilka
partije
semena

.

Mesec

Leto
pridelave

.

2

0

leto

Kategorija
semena

Podatki o izvoenem semenu

Pota

Ocena
pridelka
dodelanega
semena
(kg)

Potna tevilka

Leto, v
katerem bo
seme
pridelano

Predvideni
rok uvoza

Podpis (za poslovne subjekte podpis odgovorne osebe in ig)

Povrina
semenskega
posevka (ha)

Dav�na tevilka:

Koli�ina
izvoenega
semena
(kg)

enota v sestavi

Izpolnijo kmetijska gospodarstva

KMG-MID:

Prejel:
Vnesel:

Odposlano:

Št.

Datum:

Pridelovalec
semena/
poreklo

Ob�ina

/

mati�na tevilka

Hina tevilka

Mati�na tevilka:

priimek in ime / naziv

/ izpolni poslovni subjekt, tudi s.p./

1. Podatki o registriranem pridelovalcu oziroma dodelovalcu:

PRILOGA 3: Obrazec 'Podatki o pogodbenem razmnoevanju semenskega materiala v tujini'

Izpolni URSVRSR:

ig z datumom
prejema
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Uredba o ureditvi trga s poljščinami

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

UREDBO
o ureditvi trga s poljščinami
I. POGLAVJE: Vsebina
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa:
– neposredna plačila na površino za izravnavo stroškov
pridelave žit, oljnic in stročnic,
– upravičene površine,
– praho,
– pomoč za energetske rastline,
– pomoč za stročnice,
– neposredna plačila za oljne buče.
2. člen
(tržno leto)
Za poljščine iz te uredbe se tržno leto začne 1. julija
tekočega leta in konča 30. junija naslednjega leta.
II. POGLAVJE: Neposredna plačila za izravnavo stroškov
pridelave
1. PODPOGLAVJE: Neposredna plačila za žita, oljnice in
stročnice
3. člen
(uvedba)
Do neposrednih plačil za izravnavo stroškov pridelave
(v nadaljnjem besedilu: neposredna plačila) je upravičeno
kmetijsko gospodarstvo (v nadaljevanju: pridelovalec), ki
prideluje poljščine iz 4. člena te uredbe na lastnih ali najetih
površinah v Republiki Sloveniji.
4. člen
(višina neposrednih plačil)
(1) Višine neposrednih plačil v letu 2004 za poljščine, ki
so opredeljene v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe, so:
– 66.957 SIT/ha za žita;
– 66.957 SIT/ha za oljnice;
– 66.957 SIT/ha za stročnice;
– 66.957 SIT/ha za površine v prahi.
(2) Pridelovalec lahko za mešanico žit ali za mešanico
stročnic in žit iz Priloge 1 uveljavlja neposredno plačilo v
višini 66.957 SIT/ha.
5. člen
(pogoji za uvedbo neposrednega plačila za žita, oljnice in
stročnice)
(1) Pridelovalec lahko neposredna plačila pridobi, če:
– strnjena površina posamezne poljščine (poljina) iz
prvega odstavka 4. člena te uredbe ali mešanica iz drugega
odstavka 4. člena te uredbe, znaša vsaj 0,10 ha,
– površine, za katere uveljavlja neposredna plačila za
izravnavo stroškov pridelave, poseje najkasneje do 31. maja
in v primeru sladke koruze najkasneje do 15. junija tekočega
leta;
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– poljščina ostane na njivi vsaj do začetka cvetenja
v pogojih normalne rasti skladno z lokalnimi standardi pridelave;
– stročnice pospravi šele po fazi mlečne zrelosti;
– površine, za katere uveljavlja neposredna plačila,
obdeluje kot dober gospodar v skladu s predpisi, ki urejajo
kmetijska zemljišča,
– najmanjša skupna površina, za katero lahko uveljavlja
neposredna plačila iz tega člena in iz 36. člena te uredbe,
znaša 0,30 ha.
(2) Pridelovalec lahko vloži le en zahtevek za neposredna plačila na posamezno površino kmetijskega zemljišča.
6. člen
(vlaganje zahtevkov)
(1) Postopek uveljavljanja neposrednih plačil na površino za poljščine je določen s predpisom, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike za leto 2004.
(2) Zahtevek za neposredna plačila na površino za leto
2004 se vloži na predpisanem obrazcu iz predpisa iz prejšnjega odstavka na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: agencija) od 1. aprila
do 15. maja 2004.
7. člen
(osnovna regionalna površina)
(1) Republika Slovenija predstavlja eno regijo. Osnovna
regionalna površina v Republike Slovenije znaša 125.171 ha,
ki je določena na osnovi povprečnega števila hektarjev poljščin iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 4. člena
te uredbe, ki so vključene v shemo neposrednih plačil, na
podlagi statističnih podatkov iz obdobja 1997–1999.
(2) Neposredno plačilo se odobri za površine, ki so
posejane s poljščinami, ali površine v prahi po izvedenih administrativnih kontrolah, ki ne presegajo osnovne regionalne
površine iz prejšnjega odstavka.
(3) Če vsota površin, za katere se uveljavlja neposredno plačilo za poljščine, praho in krmne površine, po izvedenih administrativnih kontrolah presega površino iz prvega
odstavka tega člena, se upravičena površina na kmetijsko
gospodarstvo sorazmerno zmanjša.
(4) Površine poljščin, ki po tej uredbi niso predmet
zahtevka za neposredno plačilo na površino za poljščine,
ampak se uporabljajo pri izračunu krmnih površin v skladu
s predpisom, ki ureja ureditev trga za goveje meso, se prav
tako štejejo v osnovno regionalno površino iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(izplačilo neposrednih plačil)
(1) Sredstva za neposredna plačila se zagotovijo iz
proračuna Republike Slovenije, s proračunske postavke
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 5536
Neposredna plačila v kmetijstvu – EKO 0.
(2) Sredstva za neposredna plačila se upravičencem izplačujejo med 16. novembrom tekočega leta in 31. januarjem
naslednjega leta, neposredna plačila na površino v prahi se
izplačajo med 16. novembrom tekočega leta in 31. marcem
naslednjega leta.
2. PODPOGLAVJE: Upravičene površine za neposredno
plačilo na površino
9. člen
(uveljavljanje zahtevkov in definicije)
(1) Zahtevki za plačilo na površino se ne morejo
uveljaviti za zemljišča, ki so bila 31. decembra 2000 trajni
travniki, trajni nasadi ali gozd, ali uporabljeni za nekmetijske
namene.
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(2) Za namene te uredbe so uporabljajo naslednje
definicije:
– trajni travnik je površina, ki ni v kolobarju in je namenjena za trajno pridelavo trave (sejan ali naraven travnik, pet
let ali več ni preoran);
– trajni nasadi so nasadi, ki niso v kolobarju in niso
trajni travniki in so na istem zemljišču pet let ali več in imajo
zaporedne pridelke.
(3) Vlagatelj se s posebno izjavo zaveže, da so podatki,
ki jih je navedel v zahtevku po prvem odstavku tega člena,
točni in resnični.
10. člen
(zamenjava upravičenosti površin)
(1) Ne glede na določbe iz 9. člena te uredbe ima pridelovalec možnost, da na podlagi objektivnih razlogov vloži
na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) zahtevek za zamenjavo upravičenega
zemljišča za zemljišče, ki ni upravičeno, in neupravičenega
zemljišča v upravičeno.
(2) Pridelovalec lahko v okviru programa prestrukturiranja (na primer razlastitve v javnem interesu, infrastrukturni
ukrepi, gradnja cest) vloži zahtevek za spremembo neupravičenih kmetijskih površin v upravičene površine. Ta zamenjava ne sme predstavljati povečanja upravičenih površin za
več kot 5% na kmetijskem gospodarstvu.
(3) Pridelovalcu, ki se mu v primeru izvedbe postopka
komasacije, arondacije in zložbe zemljišč dodelijo neupravičene površine ali če se pri združevanje zemljišč upravičene
površine združijo z neupravičenimi površinami, ima pravico,
da vloži zahtevek za spremembo zemljišč v upravičene površine. S tem, da ta zamenjava ne sme pomeniti povečanje
upravičenih površin za več kot 5%.
(4) Zahtevke za zamenjavo zemljišč iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena vloži na ministrstvo do
15. novembra pred letom vložitve zahtevka za neposredna
plačila. Za leto 2004 javi zamenjave upravičenosti zemljišč
na obrazcu »C prijava zemljišč v uporabi za leto 2004«.
3. PODPOGLAVJE: Posebne zahteve za nekatere poljščine
11. člen
(dodatne zahteve za oljno ogrščico in oljno repico)
(1) Do neposrednega plačila na površino so v primeru
oljne ogrščice upravičene samo tiste površine, ki so posejane
s certificiranim semenom oljne ogrščice sort z dvojno ničlo
(00), ki so pred izplačilom neposrednega plačila kot take
vpisane v skupni katalog sort poljščin v skladu z Direktivo
Sveta 2002/53/ES, ki je do objave v Uradnem listu EU v
slovenskem prevodu dosegljiva na ministrstvu.
(2) Sorte z dvojno ničlo so tiste, ki imajo v semenu
največ 25 μmol/g pri glukozinolatov, pri vsebnosti 9% vlage,
določene z metodo EN ISO 9167-1:1995, in največ 2% eruka kislin od celotne vsebnosti maščobnih kislin, določene z
metodo EN ISO 5508: 1995.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, se
lahko med upravičene površine štejejo tudi tiste, ki so posejane s semenom sort oljne ogrščice, ki je bilo pridelano iz sort
z dvojno ničlo na istem kmetijskem gospodarstvu.
(4) Račun in deklaracijo o nakupu certificiranega semena mora pridelovalec hraniti doma.
(5) V primeru, da pridelovalec poseje seme sorte z dvojno ničlo (00), ki ga je pridelal doma, mora obvezno hraniti
račun o nakupu semena iz prejšnjega leta.
12. člen
(sončnice)
(1) Pridelovalci sončnic za potrebe slaščičarske industrije niso upravičeni do neposrednih plačil za izravnavo
stroškov pridelave iz te uredbe.

Št.

22 / 10. 3. 2004 /

Stran

2535

(2) Sorte sončnic za slaščičarstvo so navedene v Prilogi
2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Pridelovalec, ki vlaga zahtevek za neposredno plačilo na površino za sončnice, mora dokazilo o uporabi sort,
ki niso navedene v Prilogi 2, hraniti doma.
4. PODPOGLAVJE: Praha
13. člen
(obvezna praha)
(1) Pridelovalec, ki vloži zahtevek za neposredna plačila
na površino za poljščine iz 4. člena te uredbe, ki je enak ali
večji od 17,45 ha in s tem ustreza vsaj površini, ki je potrebna
za proizvodnjo 92 t žita, pri povprečnem pridelku 5,27 t/ha,
se odobri neposredno plačilo na površino za poljščine samo,
če je izpolnil svojo obveznost do obvezne prahe v obdobju iz
14. člena te uredbe.
(2) Pridelovalec, ki vloži zahtevek za neposredna plačila
za poljščine iz 4. člena te uredbe za površine, ki so manjše
od 17,45 ha, 92 t žita, ni zavezan do obvezne prahe.
(3) Osnovna stopnja obvezne prahe znaša v letu 2004/
2005 5% od površine iz zahtevka iz prvega odstavka tega
člena.
14. člen
(obdobje prahe)
(1) Površine morajo biti v prahi v obdobju od 15. januarja najmanj do 31. avgusta.
15. člen
(uporaba površin v prahi)
(1) Površine v prahi se ne smejo uporabljati za kmetijsko
proizvodnjo, niti se uporabljati za kmetijske in dobičkonostne
namene, ki bi bili nezdružljivi s pridelovanjem poljščin.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se površine
v prahi lahko uporabijo za:
– pridelovanje surovin za predelavo v proizvode oziroma v izdelke, ki niso prvotno namenjeni za prehrano ljudi ali
živali, pod pogojem, da se uporablja učinkovit nadzor s strani
Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo,
ribištvo in lovstvo (v nadaljevanju: kmetijska inšpekcija);
– gojenje krmnih metuljnic na kmetijskem gospodarstvu,
katera skupna pridelava je v skladu z obveznostmi iz predpisa, ki ureja ekološko pridelovanje. Površine morajo biti
posejane pretežno s sortami krmnih metuljnic iz Priloge 3, ki
je sestavni del te uredbe, katerih delež mora biti vsaj 85% in
ne sme jih biti mogoče žeti ločeno, pri čemer te površine niso
upravičene do neposrednega plačila.
(3) Za površine v prahi, za katere pridelovalec uveljavlja
neposredna plačila, mora skrbeti kot dober gospodar, v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.
(4) Pridelovalcu se lahko dovoli setev poljščin na površinah v prahi od 15. julija dalje za spravilo v naslednjem letu,
če je to potrebno zaradi tehnologije pridelave.
16. člen
(velikost površin v prahi)
(1) Površine v prahi morajo zajemati strnjeno površino,
ki je velika vsaj 0,3 ha in široka vsaj 20 m.
(2) Površine v prahi lahko zajemajo tudi:
– manjše strnjene površine (poljine), omejene s trajnimi
mejami, kot so zidovi, žive meje ali vodotoki;
– strnjene površine (poljine), široke manj kot 20 m, v
območjih, kjer so te površine tradicionalne;
– strnjene površine (poljine), široke vsaj 10 m, vzdolž
stalnih vodotokov ali jezer, ki so predmet posebnih nadzorov
v skladu s cilji varovanja okolja. V tem primeru mora biti najmanjša strnjena površina vsaj 0,1 ha.
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(3) Za tržno leto 2004/2005 površine v prahi lahko zajemajo tudi:
– strnjene površine (poljine) široke vsaj 10 m in velike
0,10 ha;
– v primeru ustrezno upravičenih okoljskih razlogov je
strnjena površina (poljina) široka vsaj 5 m in velika 0,05 ha.
17. člen
(prostovoljna praha)
(1) Pridelovalca iz prvega in drugega odstavka 13. člena te uredbe, ki uveljavljata neposredna plačila, lahko del
svojih površin vključita v sistem prostovoljne prahe.
(2) Prostovoljna praha znaša do 10% površin, ki so
predmet neposrednega plačila.
18. člen
(znižanje neposrednih plačil zaradi neizpolnjevanje
obvezne prahe)
(1) Če je prijavljena površina v prahi manjša od stopnje
obvezne prahe v določenem tržnem letu iz tretjega odstavka
13. člena te uredbe, je pridelovalec upravičen do neposrednega plačila, izračunanega na podlagi dejanskih površin v
prahi in deleža posameznih poljin.
(2) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka se neposredno plačilo, za katero je pridelovalec vložil zahtevek za
neposredna plačila, ne sme zmanjšati pod površino 17,45 ha,
ki je potrebna za pridelavo 92 ton žita.
5. PODPOGLAVJE: Uveljavljanja neposrednega plačila za
pridelovanje kmetijskih surovin (v nadaljevanju: ogrščica)
na površinah v prahi iz prve alinee drugega odstavka
15. člena te uredbe
19. člen
(cilj pridelave)
Površine v prahi se lahko uporabijo za pridelavo oljne
ogrščice, ki je namenjena za proizvodnjo bio goriva.
20. člen
(definicije pojmov)
Za namene tega podpoglavja je:
– vlagatelj vsak pridelovalec iz 3. člena te uredbe, ki
prideluje oljno ogrščico za namen iz prve alinee drugega
odstavka 15. člena te uredbe in zaprosi za neposredno
plačilo;
– zbiralec je pravna in fizična oseba, ki sklene pogodbo
s pridelovalcem in za svoj račun kupi oljno ogrščico, ki je namenjena za proizvodnjo bio goriva;
– prvi predelovalec je vsak uporabnik oljne ogrščice, ki
izvede prvo predelavo za proizvodnjo bio goriva.
21. člen
(uporaba surovin)
(1) Oljno ogrščico se lahko pridela na površinah, ki so
predmet neposrednega plačila iz prve alinee drugega odstavka 15. člena te uredbe pod pogojem, da je namenjena
izključno za proizvodnjo bio goriva.
(2) Vlagatelji vso požeto oljno ogrščico dostavijo zbiralcu ali prvemu predelovalcu, ki jo na ta način v celoti prevzame in jamči, da se ekvivalentna količina te oljne ogrščice
uporabi za predelavo v bio gorivo.
(3) Zbiralec ali prvi predelovalec obvesti agencijo o tem
kje je vložena varščina. V primeru, da je ta ekvivalentna količina uporabljena v državi članici Evropske unije in ne v Republiki Sloveniji, kjer je bila oljna ogrščica požeta, se morata
agencija in pristojni organ države članice (v nadaljevanju:
pristojni organ) obveščati o izvedenih transakcijah.
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22. člen
(pogodba)
(1) Vlagatelji, ki vlagajo zahtevek za neposredna plačila
na površino v prahi iz prve alinee drugega odstavka 15. člena te uredbe, morajo poleg zahtevka predložiti še pogodbe,
sklenjene z zbiralcem ali prvim predelovalcem.
(2) Pogodba mora vsebovati:
– imena in naslove pogodbenih strank;
– trajanje pogodbe;
– sorte oljne ogrščice in površine, ki so posejane z njo;
– predvidene količine oljne ogrščice, ki niso manjše od
predvidenega reprezentativnega pridelka;
– zagotovilo, da bodo dostavili vso oljno ogrščico v
skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena;
– napoved o predvidenih pridelkih oljne ogrščice in
dostava;
– končni namen uporabe oljne ogrščice.
(3) Vlagatelj poskrbi, da se pogodbe sklenejo pravočasno, tako da lahko prvi predelovalci predložijo kopijo pogodbe
agenciji v roku iz drugega odstavka 6. člena te uredbe.
(4) Vlagatelji morajo v svojih zahtevkih za neposredno
plačilo opredeliti parcelo v prahi, na kateri bodo pridelovali
oljno ogrščico za proizvodnjo bio goriva. Vlagatelji morajo
predložiti podrobne podatke o sorti in predvidenem pridelku
za vsako posamezno poljino v prahi, ki je posejana z oljno
ogrščico.
23. člen
(dopolnitve in prekinitev pogodbe)
Če pogodbene stranke dopolnijo pogodbo ali odstopijo
od pogodbe po datumu, ki je določen za dopolnitev zahtevka
v predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto
2004, ostane v veljavi prvotno vložen zahtevek iz prvega odstavka 22. člena te uredbe.
24. člen
(izjemne okoliščine)
(1) V primeru, ko vlagatelji obvestijo agencijo, da glede
na izjemne okoliščine ne bodo sposobni priskrbeti deloma ali
v celoti oljno ogrščico v skladu s pogodbo, lahko agencija,
potem ko je pridobila zadovoljive dokaze o teh izjemnih pogojih, odobri tovrstne dopolnitve k pogodbi.
(2) V primeru dopolnitve pogodbe, ki predstavljajo
zmanjšanja površin, ima vlagatelj pravico do uveljavljanja
neposrednega plačila iz prve alinee drugega odstavka
15. člena te uredbe za površine, ki so navedene v dopolnjeni pogodbi.
25. člen
(spremembe v končni uporabi)
(1) Zbiralci ali prvi pridelovalci lahko ne glede na
23. člen te uredbe spreminjajo predvideno namembnost
končne predelave oljne ogrščice kot to določa zadnja alinea
drugega odstavka 22. člena te uredbe, potem ko so v skladu
s pogodbo prevzeli oljno ogrščico.
(2) Prvi predelovalci o spremembi namembnosti iz
prejšnjega odstavka predhodno obvestijo agencijo ali svoje
pristojne organe.
26. člen
(reprezentativni pridelki in dobavljene količine)
(1) Ministrstvo vsako leto določi reprezentativne pridelke
na osnovi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije
o povprečnem pridelku oljne ogrščice iz preteklih treh let.
(2) Ministrstvo lahko reprezentativni pridelek zniža
največ za 15% reprezentativnega pridelka iz prejšnjega
odstavka.
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(3) Ministrstvo obvesti vlagatelje o reprezentativnih pridelkih, ki jih morajo upoštevati v pogodbah iz 22. člena te
uredbe, najkasneje do žetve.
27. člen
(dobavljene količine)
(1) Vlagatelji agenciji prijavijo skupno količino oljne
ogrščice, požeto po posameznih sortah, in hkrati na zahtevku potrdijo količino oljne ogrščice, ki jo bodo dobavili prvim
predelovalcem.
(2) Dejanske količine oljne ogrščice, ki jih vlagatelji dobavijo prvim predelovalcem, morajo vsaj ustrezati reprezentativnemu pridelku iz prejšnjega člena.
(3) V upravičenih primerih lahko ministrstvo izjemoma
potrdi količine, ki so do 10% manjše od reprezentativnega
pridelka.
28. člen
(znižanje pomoči)
V primeru, ko vlagatelji ne dobavijo pogodbenih količin
oljne ogrščice iz prve alinee drugega odstavka 15. člena te
uredbe, niso upravičeni do neposrednega plačila zaradi neizpolnjevanja obveznosti na parcelah, in sicer za površino,
ki se izračuna tako da se površina, ki je obdelana in namenjena za pridelavo oljne ogrščice, v skladu z določbami
tega poglavja pomnoži s koeficientom, ki predstavlja delež
dobavljene oljne ogrščice.
29. člen
(plačilo)
(1) Neposredno plačilo se lahko izplača vlagatelju, in
sicer v roku iz drugega odstavka 8. člena te uredbe še pred
predelavo oljne ogrščice.
(2) Neposredna plačila se izplačajo le v primeru, ko se
dogovorjene količine oljne ogrščice v celoti dostavijo prvemu
predelovalcu in:
– vlagatelj napiše izjavo v skladu s prvim odstavkom
27. člena te uredbe;
– agencija prejme dokazilo o varščini, vloženi v skladu
s predpisi, ki urejajo varščine;
– agencija preveri izpolnjevanje pogojev iz 22. člena te
uredbe za vsak zahtevek posebej.
30. člen
(pogodba in obveznosti zbiralca ali prvega predelovalca)
(1) Zbiralec ali prvi predelovalec pošlje kopijo pogodbe
sklenjene z vlagateljem, na agencijo najkasneje do datuma,
ki je določen kot zadnji dan za oddajo zahtevkov za uveljavljanje neposrednih plačil iz drugega odstavka 6. člena te
uredbe.
(2) Če vlagatelji in zbiralci ali prvi predelovalci dopolnijo
ali prekinejo pogodbo, in sicer v roku iz drugega odstavka
23. člena te uredbe za posamezno leto, morajo zbiralci ali
prvi predelovalci vložiti kopijo dopolnjene pogodbe oziroma
pogodbe s prenehanjem veljavnosti pri svojem pristojnem
organu najkasneje do tega roka.
(3) Zbiralci ali prvi predelovalci zagotovijo svojim pristojnim organom potrebne podatke o predelovalni verigi
predvsem glede cen in tehničnih predelovalnih koeficientov,
ki se uporabljajo za določanje količin končnih proizvodov, ki
jih lahko dobijo.
(4) Zbiralci ali prvi predelovalci obvestijo svoje pristojne
organe o oljni ogrščici, ki so jo prejeli od vlagateljev z navedbo sorte, imena in naslova strank pogodbe, ki so dostavila
oljno ogrščico, kraj dostave in številko pogodbe, in sicer v
roku, ki je določen za izplačila.
(5) Če prvi pridelovalec nima sedeža ali bivališča v Republiki Sloveniji, v kateri je oljna ogrščica predelana, mora
pristojni odgovorni organ v državi, kjer je oljna ogrščica pre-
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delana, v roku 40 delovnih dni od dneva prejema podatkov
iz prvega odstavka tega člena obvestiti agencijo, na katero
je vlagatelj vložil zahtevek za pomoč, o skupni količini dobavljene oljne ogrščice.
31. člen
(varščine)
(1) Zbiralec ali prvi predelovalci oziroma v primeru iz
petega odstavka 30. člena vložijo celotno varščino, določeno
v drugem odstavku tega člena, na ustrezen pristojni organ
v roku, ki je določen kot zadnji dan za vložitev zahtevka za
plačilo pomoči in dokazila o vloženi varščini.
(2) Vložena varščina se za vsako sorto oljne ogrščice
izračuna tako, da se vsota vseh površin pod obdelavo iz tega
ukrepa, in je določena v pogodbi, ki jo podpiše zbiralec ali
prvi predelovalec, pomnoži z 59.317 SIT na hektar.
(3) Vložena varščina se ustrezno spremeni, kolikor pride do sprememb ali prenehanja pogodbe v skladu s 23. in
24. členom te uredbe.
(4) Kolikor pristojni organ prvega predelovalca države
članice prejme zadostne dokaze o predelavi obravnavanih
količin oljne ogrščice, se lahko del varščin za vsako osnovno
surovino sprosti.
32. člen
(pogoji)
(1) Predelava oljne ogrščice v bio gorivo mora biti izvršena do 31. julija v letu, ki sledi letu žetve.
(2) Zbiralec ali prvi predelovalec je dolžan upoštevati
naslednje pogoje:
– sprejem vseh količin oljne ogrščice, ki jih dobavijo
vlagatelji, je obvezen v skladu z drugim odstavkom 21. člena te uredbe;
– kopije pogodb je treba vložiti v skladu s prvim odstavkom 30. člena te uredbe;
– potrebno je posredovanje podatkov v skladu s četrtim
odstavkom 30. člena te uredbe;
– obvezna je vložitev varščine v skladu z 31. členom
te uredbe.
33. člen
(dokumentacija za prodajo v drugo državo)
(1) Če zbiralec ali prvi predelovalec proda oljno ogrščico
ali prenese vmesne proizvode, določene v pogodbi, v skladu
z 22. členom te uredbe drugemu predelovalcu v drugo državo, mora te proizvode spremljati kopija kontrolnega obrazca
T5 v skladu z uredbo Komisije 2454/93.
(2) Kontrolni obrazec T5 in uredba iz prejšnjega odstavka sta do objave v Uradnem listu EU v slovenskem prevodu
na razpolago v Uradu za kmetijske trge na ministrstvu.
34. člen
(hrambe dokumentov, kontrole)
(1) Zbiralci morajo voditi naslednje evidence:
a) količine oljne ogrščice, ki so bile kupljene in prodane
za predelavo;
b) imena in naslove nadaljnjih kupcev/predelovalcev.
(2) Prvi predelovalci morajo voditi naslednje evidence:
a) količine vse oljne ogrščice, kupljene za predelavo;
b) količine predelane oljne ogrščice in količine ter tipe
končnih proizvodov, soproizvodov in stranskih proizvodov, ki
so pridobljeni iz oljne ogrščice;
c) izgube med predelavo;
d) imena in naslove nadaljnjih kupcev/predelovalcev.
35. člen
(nadzor)
Nadzori zajemajo vsaj 10% transakcij in predelovalnih
postopkov in so določeni na podlagi ocene tveganja in ob
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upoštevanju reprezentativnosti predloženih pogodb. Nadzor
se izvaja v skladu z veljavnim načinom nadzora v EU za to
področje.
6. PODPOGLAVJE: Neposredno plačilo za oljne buče
36. člen
(pogoji za neposredno plačilo)
(1) Do neposrednih plačil za izravnavo stroškov pridelave za oljne buče je upravičen pridelovalec, ki prideluje oljne
buče na lastnih ali najetih površinah v Republiki Sloveniji.
(2) Pridelovalec lahko neposredna plačila za oljne buče
pridobi, če:
– je strnjena površina oljnih buč brez omejitve,
– površine oljnih buč, za katere uveljavlja neposredna
plačila, poseje najkasneje do 31. maja tekočega leta;
– oljne buče ostanejo na njivi vsaj do začetka cvetenja v
pogojih normalne rasti skladno z lokalnimi standardi;
– površine oljnih buč obdeluje kot dober gospodar v
skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča;
– najmanjša skupna površina, za katero lahko uveljavlja
neposredna plačila za oljne buče iz tega člena in neposredna
plačila za poljine iz 4. člena te uredbe, znaša 0,30 ha.
37. člen
(višina neposrednega plačila)
Višina neposrednega plačila v letu 2004 za oljne buče
znaša 57.500 SIT/ha.
38. člen
(vlaganje zahtevkov)
(1) Postopek uveljavljanja neposrednih plačil določi
Vlada Republike Slovenije s posebnim predpisom.
(2) Zahtevek za neposredna plačila na površino za
leto 2004 se vloži na predpisanem obrazcu iz predpisa, ki
ureja izvedbo kmetijske politike za leto 2004, na agencijo od
1. aprila do 15. maja 2004.
7. PODPOGLAVJE: Pomoč za stročnice
39. člen
(pogoji za uvedbo pomoči za stročnice)
(1) Pridelovalcu stročnic iz tretje alinee prvega odstavka
4. člena se dodeli pomoč v višini 11.207 SIT/ha. Maksimalna
zajamčena površina za stročnice znaša v EU 1.400.000 ha.
(2) Če je število zahtevkov večje od površine iz prejšnjega odstavka se pomoč sorazmerno zniža.
40. člen
(vlaganje zahtevkov)
Zahtevek za pomoč za stročnice za leto 2004 se vloži
na predpisanem obrazcu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2004, na agencijo od 1. aprila
do 15. maja 2004.
8. PODPOGLAVJE: Uveljavljanje pomoči za energetske
rastline
41. člen
(pogoji za uvedbo pomoči za energetske rastline)
(1) Pridelovalcu energetskih rastlin – oljne ogrščice, ki
se uporablja za proizvodnjo bio goriva, se dodeli pomoč v
višini 9.075 SIT/ha.
(2) Maksimalna zajamčena površina za energetske
rastline znaša v EU 1.500.000 ha.
(3) Če je število zahtevkov večje od površine iz prejšnjega odstavka, se pomoč sorazmerno zniža.
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(4) Pomoč za energetske rastline, ki se uporabljajo za
proizvodnjo bio goriva, se dodeli samo za tiste površine,
za katere je sklenjena pogodba med pridelovalcem in predelovalno industrijo oziroma med pridelovalcem in prvim
zbiralcem.
(5) Površine v prahi niso upravičene do posebne pomoči za energetske rastline iz tega člena.
42. člen
(vlaganje zahtevkov)
Zahtevek za pomoč za energetske rastline na površino
za leto 2004 se vloži na predpisanem obrazcu iz predpisa, ki
ureja izvedbo kmetijske politike za leto 2004, na agencijo od
1. aprila do 15. maja 2004.
43. člen
(definicije pojmov)
Za namene tega podpoglavja je:
– vlagatelj vsak pridelovalec iz 3. člena te uredbe, ki prideluje oljno ogrščico za namen iz prvega odstavka 41. člena
te uredbe z namenom pridobitve neposrednega plačila ali
pomoči;
– prvi predelovalec je vsak uporabnik oljne ogrščice za
proizvodnjo bio goriva, ki izvede prvo predelavo.
44. člen
(uporaba surovin)
(1) Oljna ogrščica se lahko pridela na površinah, ki so
predmet pomoči iz prvega odstavka 41. člena te uredbe,
pod pogojem, da so namenjene izključno za proizvodnjo
bio goriva.
(2) Vlagatelji vso požeto oljno ogrščico, ki jo dostavijo
prvemu predelovalcu, ki jih na ta način v celoti prevzame
in jamči, da se ekvivalentna količina teh surovin uporabi za
predelavo v bio gorivo.
(3) Prvi predelovalec obvesti agencijo o tem, kje je vložena varščina. Če je ta ekvivalentna količina uporabljena v
državi članici EU in ne v Republiki Sloveniji, kjer je bila oljna
ogrščica požeta, se morata agencija in pristojni organ države
članice (v nadaljevanju: pristojni organ) obveščati o izvedenih
transakcijah.
(4) Prvi predelovalec lahko pooblasti tretjo osebo, da v
njegovem imenu in za njegov račun zbira oljno ogrščico od
pridelovalcev, ki vlagajo zahtevke za pomoč. Pooblaščenec
za zbiranje nastopa v imenu in za račun predelovalca, ki pa
ostaja izključno odgovoren za izvajanje določb iz tega poglavja.
45. člen
(pogodba)
(1) Vlagatelji, ki vlagajo zahtevek za pomoč za energetske rastline iz prvega odstavka 41. člena te uredbe, morajo
poleg zahtevka predložiti še pogodbe, sklenjene s prvimi
predelovalci.
(2) Pogodba mora vsebovati:
– imena in naslove pogodbenih strank;
– trajanje pogodbe;
– obveznosti, ki izhajajo iz drugega odstavka 44. člena
te uredbe;
– sorte oljne ogrščice in površine, ki so posejane z njo;
– napoved o predvidenih pridelkih oljne ogrščice in
dostavo;
– končni namen uporabe oljne ogrščice.
(3) Vlagatelj poskrbi, da se pogodbe sklenejo pravočasno, tako da lahko prvi predelovalci predložijo kopijo pogodbe
agenciji v roku iz drugega odstavka 46. člena te uredbe.
(4) Vlagatelji morajo v svojih zahtevkih za neposredno
plačilo opredeliti parcelo v prahi, na katerih bodo pridelovali
oljno ogrščico za proizvodnjo bio goriva. Vlagatelji morajo
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predložiti podrobne podatke o sorti in predvidenem pridelku
za vsako posamezno poljino v prahi, ki je posejana z oljno
ogrščico.

ki je obdelana in namenjena za pridelavo oljne ogrščice v
skladu z določbami tega poglavja, pomnoži s koeficientom,
ki predstavlja delež dobavljene oljne ogrščice.

46. člen
(dopolnitve in prenehanje pogodbe)
(1) Če pogodbene stranke dopolnijo pogodbo ali odstopijo od pogodbe po datumu, ko je vlagatelj vložil zahtevek za
pomoč, ostane zahtevek veljaven le ob pogoju, da agencijo
obvesti o spremembah najkasneje do zadnjega roka, ki je
določen za dopolnjevanje zahtevkov.
(2) Vlagatelj mora ob spremembi ali prenehanju pogodbe obvestiti agencijo, in sicer najkasneje do roka, ki je
določen za dopolnitev zahtevka iz predpisa, ki ureja izvedbo
kmetijske politike za leto 2004.

52. člen
(plačilo)
(1) Pomoč se lahko izplača vlagatelju še pred predelavo oljne ogrščice, vendar le v primeru, ko se dogovorjene
količine osnovnih surovin v celoti dostavijo prvemu predelovalcu in:
– vlagatelj napiše izjavo v skladu s prvim odstavkom
50. člena te uredbe;
– agencija prejme dokazilo o varščini, vloženi v skladu
s predpisi, ki urejajo varščine;
– agencija preveri pogoje iz 45. člena te uredbe za vsak
zahtevek posebej.

47. člen
(izjemne okoliščine)
(1) Če vlagatelji obvestijo agencijo, da glede na izjemne
okoliščine ne bodo sposobni priskrbeti deloma ali v celoti
osnovne kmetijske surovine v skladu s pogodbo, lahko agencija, potem ko je pridobila zadovoljive dokaze o teh izjemnih
pogojih, odobri tovrstne dopolnitve k pogodbi.
(2) V primeru dopolnitve pogodbe, ki predstavljajo
zmanjšanja površin, ima vlagatelj pravico do uveljavljanja
pomoči iz prvega odstavka 41. člena te uredbe za površine,
ki so navedene v dopolnjeni pogodbi.
48. člen
(spremembe v končni uporabi)
(1) Prvi predelovalci lahko ne glede na 46. člen te uredbe spreminjajo predvideno namembnost končne predelave
oljne ogrščice kot to določa zadnja alinea drugega odstavka
45. člena te uredbe, potem ko so v skladu s pogodbo prevzeli
oljno ogrščico.
(2) Prvi predelovalci o tem predhodno obvestijo agencijo ali svoje pristojne organe.
49. člen
(reprezentativni pridelki in dobavljene količine)
(1) Ministrstvo vsako leto določi reprezentativne pridelke
na osnovi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije
o povprečnem pridelku oljne ogrščice iz preteklih treh let.
(2) Ministrstvo lahko reprezentativni pridelek zniža
največ za 15% reprezentativnega pridelka iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Ministrstvo obvesti vlagatelje o reprezentativnih pridelkih, ki jih morajo upoštevati v pogodbah iz 45. člena te
uredbe najkasneje do žetve.
50. člen
(dobavljene količine)
(1) Vlagatelji prijavijo skupno količino oljne ogrščice
agenciji, požetih po posameznih sortah in hkrati na zahtevku
potrdijo količine oljne ogrščice, ki jih bodo dobavili prvim predelovalcem.
(2) Dejanske količine oljne ogrščice, ki jih vlagatelji dobavijo prvim predelovalcem, morajo vsaj ustrezati reprezentativnem pridelku iz 49. člena te uredbe.
(3) Ministrstvo izjemoma in ob predložitvi ustreznih
dokazov potrdi količine, ki so do 10% manjše od reprezentativnega pridelka.
51. člen
(znižanje pomoči)
Če vlagatelji ne dobavijo pogodbenih količin oljne ogrščice iz prvega odstavka 41. člena te uredbe, so upravičeni
do pomoči le za površino, ki se izračuna tako, da se površina,

53. člen
(pogodba in obveznosti vlagateljev ter prvih predelovalcev)
(1) Prvi predelovalec pošlje kopijo pogodbe na agencijo
najkasneje do datuma, ki je določen kot zadnji dan za oddajo
zahtevkov za uveljavljanje neposrednih plačil iz drugega odstavka 6. člena te uredbe.
(2) Kolikor vlagatelji ali prvi predelovalci dopolnijo ali
prekinejo pogodbe, in sicer v roku določenem v drugem odstavku 46. člena za posamezno leto, morajo prvi predelovalci
vložiti kopijo dopolnjene pogodbe oziroma pogodbe s prenehanjem veljavnosti pri svojem pristojnem organu najkasneje
do tega roka.
(3) Prvi predelovalci zagotovijo svojim pristojnim organom potrebne podatke o predelovalni verigi predvsem glede
cen in tehničnih predelovalnih koeficientov, ki se uporabljajo
za določanje količin končnih proizvodov, ki jih lahko dobijo.
(4) Prvi predelovalci obvestijo svoje pristojne organe o
osnovnih surovinah, ki so jih prejeli od vlagateljev z navedbo
sorte, imena in naslova strank pogodbe, ki so dostavili osnovne surovine, kraj dostave in številko pogodbe, in sicer v roku,
ki je določen za izplačila.
(5) V primeru, ko prvi pridelovalec nima sedeža ali
bivališča v Republiki Sloveniji, v kateri je osnovna surovina
predelana, mora pristojni odgovorni organ v državi, kjer je
surovina predelana, v roku 40 delovnih dni od dneva prejema
podatkov iz prvega odstavka tega člena obvestiti agencijo, na
katero je vlagatelj vložil zahtevek za pomoč, o skupni količini
dobavljenih osnovnih surovin.
54. člen
(varščine)
(1) Zbiralec ali prvi predelovalci oziroma v primeru iz
petega odstavka 53. člena te uredbe vložijo celotno varščino,
določeno v drugem odstavku tega člena, na ustrezen pristojni
organ v roku, ki je določen kot zadnji dan za vložitev zahtevka
za plačilo pomoči, in dokazilo o vloženi varščini.
(2) Vložena varščina se za vsako sorto oljne ogrščice
izračuna tako, da se vsota vseh površin pod obdelavo iz tega
ukrepa, in je določena v pogodbi, ki jo podpiše prvi predelovalec, pomnoži s 14.236 SIT na hektar.
(3) Vložena varščina se ustrezno spremeni, kolikor pride do sprememb ali prenehanja pogodbe v skladu s 46. in
47. členom te uredbe.
(4) Kolikor pristojni organ prvega predelovalca prejme
zadostne dokaze o predelavi obravnavanih količin oljne ogrščice v skladu s pogoji iz zadnje alinee 45. člena, se lahko
del varščin za vsako oljno ogrščico sprosti.
55. člen
(pogoji)
(1) Predelava oljne ogrščice v bio gorivo mora biti izvršena do 31. julija v letu, ki sledi letu žetve.
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(2) Prvi predelovalec je dolžan upoštevati naslednje
pogoje:
– sprejem vseh osnovnih surovin, ki jih dobavijo vlagatelji, je obvezen v skladu drugim odstavkom 44. člena te
uredbe;
– predložitev kopije pogodb, sklenjenih z vlagatelji;
– potrebno je posredovanje podatkov v skladu s četrtim
odstavkom 53. člena te uredbe;
– obvezna je vložitev varščine v skladu s 54. členom
te uredbe.
56. člen
(dokumenti prodaje v drugo državo)
(1) V primeru, ko prvi predelovalec proda ali prenese
vmesne proizvode, določene v pogodbi v skladu s 45. členom te uredbe drugemu predelovalcu v drugo državo, mora
te proizvode spremljati kopija kontrolnega obrazca T5, ki je v
skladu z uredbo Komisije 2237/2003.
(2) Kontrolni obrazec T5 in uredba iz prejšnjega odstavka sta do objave v Uradnem listu EU v slovenskem prevodu
na razpolago v Uradu za kmetijske trge na ministrstvu.
57. člen
(hrambe dokumentov, kontrole)
(1) Predelovalci morajo voditi evidenco o:
– količinah različnih osnovnih surovin, ki se nabavijo
za predelavo;
– količinah predelanih surovin in količinah ter vrstah
končnih proizvodov, sočasnih in stranskih proizvodov;
– odpadkih v procesu predelave;
– uničenih količinah in vzrokih za uničenje;
– količinah in vrstah proizvodov, ki jih predelovalec proda ali prenese, in dosežene cene;
– imenu in naslovu nadaljnjih pridelovalcev, kjer je to
potrebno.
(2) Za izračun finančne vrednosti proizvoda mora agencija primerjati vsote vrednosti vseh energijskih proizvodov, ki
so namenjeni za druge namene in predelani iz istega proizvodnega procesa. Vsaka od teh vrednosti je enaka posamezni količini, ki se pomnoži s povprečno proizvodno ceno, ki je
veljala v preteklem tržnem letu
58. člen
(nadzor proizvodnih objektov predelovalcev)
Pristojni organ države, v kateri se izvede predelava,
mora opraviti nadzor v objektih predelovalcev in sicer vsaj
25% objektov v skladu s predpisi EU.
9. PODPOGLAVJE
59. člen
(obveščanje)
(1) Agencija mora Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano in Ministrstvu za gospodarstvo poročati potrebne
podatke, v katerih se opredeli osnovna površina, površina
žit, oljnic in stročnic, površina v prahi ločeno za majhne in
velike pridelovalce:
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– do 15. septembra tekočega tržnega leta: podatke,
pridobljene z upoštevanjem že opravljenih nadzorov in pregledov;
– najkasneje do naslednjega 31. oktobra: dokončne
podatke, potrebne za izračunavanje dokončne stopnje prekoračitve;
– najkasneje do naslednjega 15. februarja: končne
podatke, ki ustrezajo površinam, za katere je bila pomoč
dejansko že plačana na podlagi zmanjšanja površin.
(2) Če se ugotovi, da so površine iz 7. člena te uredbe
prekoračene, mora agencija takoj obvestiti ministrstvo o dokončni stopnji prekoračitve, najkasneje pa do 31. oktobra
tekočega tržnega leta.
III. POGLAVJE: Prehodne in končni določbi
60. člen
(prehodna določba)
(1) Tretji odstavek, četrti odstavek in peti odstavek
11. člena te uredbe se začnejo uporabljati od tržnega leta
2004/2005 dalje.
(2) Določbe 31. člena in 54. člena te uredbe, ki se nanašajo na varščine, se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve
predpisa, ki ureja varščine.
61. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o ureditvi trga z žiti (Uradni list RS, št. 34/02, 44/02, 64/02,
27/03 in 68/03).
(2) III. poglavje: Intervencijska cena, IV. poglavje: Intervencijski nakup in prodaja pšenice, rži, ječmena in koruze,
V. poglavje: Kakovost pšenice, rži, ječmena in koruze, ki so
predmet intervencijskega nakupa, VI. poglavje: Nadzor nad
izvajanjem intervencijskega nakupa in prodaje uredbe iz
prejšnjega odstavka, se uporabljajo do uveljavitve novega
predpisa za ta področja.
62. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-09/2001-11
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2004- 2311-0031
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Priloga 1
OPREDELITEV POLJ�IN
Oznaka KN
I. ITA
1001 10 00
1001
1002 00 00
1003 00
1004 00 00
1005
1007 00
1008
0709 90 60

Trda penica
Penica, sorica in drugo:pira
R
Je�men
Oves
Koruza (za zrnje in silao)
Sirk
Ajda, proso in pti�ja seme; druga ita:tritikala
Sladka koruza

II. OLJNICE
1201 00
ex 1205 00
ex 1206 00 10

Soja
Oljna ogr�ica
Son�nice

III. STRO�NICE
0713 10
0713 50
ex 1209 29 50

Grah
Krmni bob
Sladka lupina

Poimenovanje

Priloga 2
Sorte son�nic za sla�i�arstvo
Agripro 3450
Agrosur
Dahlgren D-131 (Toma)
Dahlgren D-151
Dahlgren D-171
Dahlgren D-181
Dahlgren 954
Dahlgren D-1950
Dahlgren D-1998
Diset
Hagen Seed SG 9011
Hagen Seed SG 9054
Hagen Seed SG 9211

Interstate (IS)8004
Kelisur
Royal Hybrid 381
Royal Hybrid 2141
Royal Hybrid 3801
Royal Hybrid 3831
Royal Hybrid 4381
RRC 995
RRC 2211
RRC 2232
RRC 4211
SIGCO 826
SIGCO 828

SIGCO 829
SIGCO 830
SIGCO 954
SIGCO 964
SIGCO 974
SIGCO 995
Toma
Triumph 660C
Triumph 505C+
Triumph 520C
Triumph 515C
USDA Hybrid 924

1/3
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Priloga 3
Krmne metuljnice, ki se nanaajo na 15. �len te uredbe
Oznaka KN
0713 90
Graica (Vicia spp.), razen bob (Vicie fabe)
in njivske graice (Vicie sative), poeta pri
polni zrelosti

ex 1209 29 50
ex 1214 90 99

933.

Uredba o uvedbi kvot za mleko in mlečne
proizvode za kvotno leto 2004/2005

Na podlagi 5. člena v povezavi z 20. členom Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02
– ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode
za kvotno leto 2004/2005*
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa razdelitev nacionalne kvote, dodelitev
individualnih kvot za oddajo in neposredno prodajo, dodelitev
kvot iz nacionalne rezerve, dodelitev individualne referenčne
vsebnosti mlečne maščobe, pravice in obveznosti proizvajalca in odkupovalca, referenčno obdobje za dodelitev individualne kvote, prenos individualne kvote, organe za izvedbo te
uredbe in kontrole.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– mleko je proizvod molže ene ali več krav;
– mlečni proizvodi so katerikoli proizvodi iz mleka, kot
npr. posneto mleko, smetana, maslo, jogurt, sir;
* Ta uredba vsebinsko povzema Uredbo Sveta 2003/1788/ in
Uredbo Komisije 2001/1392

Njivska graica (Vicia sativa), ki ni poeta
pri polni zrelosti
Vol�ji bob (Lupinus spp.), razen sladke
lupine
Lucerna (Medicago spp.)
Detelja (Trifolium spp.)
Grahor (Lathyrus spp.)
Medena detelja (Melilotus spp.)
Turka detelja (Onobrychis spp.)
marna detelja (Ornithopus sativus)
Medenica (Hedysarum coronarium)
Navadna nakota (Lotus corniculatus)
Vzhodna jastrebina (Galega orientalis)
Sabljasti triplat (Trigonella foenumgraecum)

– proizvajalec je fizična ali pravna oseba s prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, ki proizvaja in
trži mleko oziroma mlečne proizvode;
– kmetijsko gospodarstvo je gospodarstvo, ki ga sestavlja ena ali več proizvodnih enot, s katero upravlja proizvajalec
na območju Republike Slovenije;
– odkupovalec je fizična ali pravna oseba, ki od proizvajalca odkupuje mleko za obdelavo, predelavo ali nadaljnjo
prodajo oziroma izvaja administrativne in knjigovodske dejavnosti za namen plačila dajatve;
– oddaja je proizvajalčeva oddaja mleka odkupovalcu;
– neposredna prodaja je vsa prodaja oziroma prenos
mleka oziroma mlečnih proizvodov iz kmetijskega gospodarstva, zmanjšana za količine mleka, oddane odkupovalcu;
– trženje je oddaja mleka oziroma neposredna prodaja
mleka oziroma mlečnih proizvodov;
– nacionalna kvota je količina mleka, izražena v kilogramih, ki se lahko trži v Republiki Sloveniji brez plačila dajatve
in se razdeli med proizvajalce kot individualna kvota;
– individualna kvota je količina mleka, izražena v kilogramih, ki jo lahko trži proizvajalec mleka; individualna kvota
je kvota za oddajo mleka ali kvota za neposredno prodajo;
– razpoložljiva kvota je količina mleka, s katero proizvajalec razpolaga na dan 31. marca za preteklo kvotno leto,
pri čemer se upoštevajo vse dodelitve iz nacionalne rezerve
in prenosi, ki so bili izvedeni v tem kvotnem letu;
– kvotno leto je obdobje od 1. aprila tekočega leta do
31. marca naslednjega leta;
– referenčna vsebnost mlečne maščobe je povprečna
3/3
vsebnost mlečne maščobe v oddanem mleku v referenčnem
obdobju za dodelitev individualne kvote in se uporablja za
korekcijo oddanih količin.
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3. člen
(razdelitev nacionalne kvote)
Nacionalna kvota je razdeljena med proizvajalce mleka
kot individualna kvota za oddajo oziroma kot individualna
kvota za neposredno prodajo.
4. člen
(obseg nacionalne rezerve)
Pri delitvi nacionalne kvote se oblikuje nacionalna rezerva v višini do 3% od razpoložljive nacionalne kvote za
oddajo in za neposredno prodajo. Del kvote, ki ni dodeljena
proizvajalcem, ostane v nacionalni rezervi.
5. člen
(dodelitev kvot iz nacionalne rezerve)
(1) Nacionalna rezerva se nameni za odpravo napak pri
prvi dodelitvi kvot in odpravo neskladnosti pri proizvajalcih,
ki so investirali v mlečno proizvodnjo in jim referenčno leto
ne odraža stanja, ki bi po izvedeni investiciji moralo biti doseženo.
(2) Dodelitev individualnih kvot iz nacionalne rezerve
za namene iz prejšnjega odstavka se izvede na podlagi javnega razpisa, s katerim minister, pristojen za kmetijstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister), podrobneje določi
pogoje dodelitve v skladu s prejšnjim odstavkom.
6. člen
(sprememba referenčne vsebnosti mlečne maščobe)
(1) Če se dodeli dodatna individualna kvota iz nacionalne rezerve, ostane referenčna vsebnost mlečne maščobe
nespremenjena.
(2) Če se individualna kvota prenaša, se referenčna
vsebnost mlečne maščobe prenese skupaj z individualno
kvoto, na katero se navezuje. Nova referenčna vsebnost
mlečne maščobe je izračunana ponderirana vsebnost mlečne maščobe.
7. člen
(mlečna maščoba)
(1) Mlečno maščobo (v nadaljevanju besedila: maščoba) se v oddanem mleku odkupovalcu določa z rutinsko
metodo infrardeče spektrometrije in z referenčno Röse Gottliebovo metodo.
(2) Vsebnost maščobe v oddanem mleku odkupovalcu ugotavljajo določeni preskusni laboratoriji iz 8. člena te
uredbe.
(3) Minister predpiše pogoje za osebe, ki bodo vzorčile,
pogoje in tehnike za vzorčenje, pogoje za prevoz in hrambo
vzorcev ter vodenje ustreznih evidenc.
8. člen
(določeni preskusni laboratoriji)
(1) Določen preskusni laboratorij mora najpozneje do
30. septembra 2004 skleniti za ugotavljanje vsebnosti maščobe s Slovensko akreditacijo ali tujo nacionalno akreditacijsko organizacijo, ki je priznana s strani Evropskega združenja za akreditacijo (EA), pogodbo in pridobiti najkasneje do
30. marca 2005 akreditacijsko listino v skladu s standardom
SIST EN ISO/IEC 17025.
(2) Določen preskusni laboratorij je lahko javni zavod na
področju kmetijstva ali veterinarstva, ki ima strokovna znanja
s področja mleka in mlečnih proizvodov in izpolnjuje pogoje
iz prejšnjega odstavka. Minister ga imenuje z odločbo. Določen preskusni laboratorij je lahko tudi druga pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima strokovna znanja
iz področja mleka in mlečnih izdelkov in izpolnjuje pogoje iz
prejšnjega odstavka. Minister ga na podlagi javnega razpisa
imenuje z odločbo.
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(3) Minister v Uradnem listu Republike Slovenije objavi
odločbe določenih preskusnih laboratorijev za ugotavljanje
vsebnosti maščobe v oddanem mleku odkupovalcu najpozneje do 1. januarja 2005.
9. člen
(vrste individualnih kvot)
Proizvajalcem se lahko dodeli individualna kvota za oddajo oziroma za neposredno prodajo.
10. člen
(dodelitev individualnih kvot za oddajo in referenčne
vsebnosti mlečne maščobe)
(1) Individualna kvota za oddajo, vključno z individualno
referenčno vsebnostjo mlečne maščobe, je kvota, ki jo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija) proizvajalcu z odločbo dodeli najpozneje do 31. avgusta 2004.
(2) Podlaga za dodelitev individualne kvote za oddajo in
referenčne vsebnosti mlečne maščobe je s strani proizvajalca izbrano referenčno leto, in sicer 2001/2002 ali 2002/2003
ali 2003/2004. Izbiro referenčnega leta proizvajalec z vlogo
sporoči agenciji, najpozneje do 30. aprila 2004, katere vsebino in obliko predpiše minister. Če do navedenega dne tega
ne stori, se za dodelitev upoštevajo podatki iz referenčnega
leta 2003/2004 s katerimi razpolaga agencija. Za dodelitev
kvote za oddajo se upoštevajo podatki odkupovalcev.
(3) Ne glede na to, katero referenčno leto si proizvajalec
izbere kot referenčno leto, mora za leto 2003/2004 izkazati
oddajo mleka. Tisti proizvajalec, ki v letu 2003/2004 ne izkaže oddaje mleka, ni upravičen do dodelitve individualne
kvote.
(4) Proizvajalcu se dodeli individualna kvota za oddajo
v količini, ki jo je dosegel v izbranem referenčnem letu. Če
vsota individualnih kvot, skupaj z nacionalno rezervo, presega nacionalno kvoto, se opravi evidenčno sorazmerno zmanjšanje vseh individualnih kvot za oddajo, tako da se količina
zmanjšanja posebej prikaže in evidentira. Na dan 31. marca
2005 se to evidenčno zmanjšanje prenese v razpoložljivo
individualno kvoto za neposredno prodajo.
(5) Individualna kvota za oddajo se dodeli v kilogramih
mleka in se zaokroži na cela števila.
(6) Mlečna maščoba se dodeli v višini, ki jo je proizvajalec proizvedel v izbranem referenčnem letu. Dodeli se
v gramih na kilogram na dve decimalki natančno. Če ponderirana vsebnost dodeljenih vsebnosti mlečnih maščob
presega višino nacionalne maščobe, se opravi sorazmerno
zmanjšanje mlečne maščobe pri vseh proizvajalcih s kvoto
za oddajo.
(7) Če posamezen proizvajalec v kvotnem letu 2004/
2005 izrabi manj kot 80% dodeljene individualne kvote za
oddajo, se mu za kvotno leto 2005/2006 dodeli individualna
kvota v višini realizirane oddaje mleka v kvotnem letu 2004/
2005. Če se je proizvodnja mleka zmanjšala zaradi višje sile,
kot na primer zaradi naravne nesreče, smrti proizvajalca, začasne ali trajne delovne nezmožnosti proizvajalca, uničenja
zgradbe za živali na kmetijskem gospodarstvu in epizootske
bolezni, ki je prizadela kmetijsko gospodarstvo, agencija ponovno odloči o višini dodeljene individualne kvote.
(8) Če je proizvajalec v kvotnem letu 2004/2005 oddal
več mleka, kot znaša njegova dodeljena individualna kvota,
se mu v kvotnem letu 2005/2006 dodeli razpoložljiva individualna kvota na dan 31. marca 2005.
11. člen
(proizvajalci s kvoto za oddajo)
(1) Proizvajalec lahko oddaja mleko le registriranemu
odkupovalcu, ki ga izbere na obrazcu, ki ga posreduje odkupovalcu, ta pa o tem obvesti agencijo. Proizvajalec izbere
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odkupovalca najpozneje do 31. maja 2004. Novi proizvajalec
mora izbrati odkupovalca pred začetkom oddaje mleka.
(2) Proizvajalec lahko istočasno oddaja mleko več kot
enemu odkupovalcu, vendar vsota tako oddanega mleka ne
sme presegati njemu dodeljene individualne kvote. V tem primeru mora proizvajalec določiti odkupovalca za opravljanje
nalog, ki jih ta uredba določa za odkupovalca. Proizvajalec
mora o tem pisno obvestiti vse ostale odkupovalce, ki morajo
temu odkupovalcu posredovati vse potrebne podatke.
(3) Proizvajalec lahko znotraj kvotnega leta izbere
drugega odkupovalca, pri čemer mora upoštevati, vključno
z mlečno maščobo, že porabljen del individualne kvote pri
prvotnem odkupovalcu za količine oddanega mleka pred
zamenjavo. Proizvajalec najpozneje trideset dni pred zamenjavo odkupovalca obvesti novega odkupovalca na obrazcu,
ta pa o tem obvesti agencijo. Dosedanji odkupovalec mora
novemu odkupovalcu posredovati vse potrebne podatke najpozneje v roku osem dni po zamenjavi odkupovalca.
(4) Obliko in vsebino obrazca iz prvega in prejšnjega
odstavka tega člena predpiše minister.
12. člen
(registracija odkupovalca)
(1) Statusa odkupovalca, ki mora imeti poslovne prostore v Republiki Sloveniji in mora biti vpisan v sodni register,
ki se vodi v Republiki Sloveniji, za opravljanje dejavnosti odkupa, se pridobi z registracijo pri agenciji. Vlogi za registracijo
priloži izjavo, da bo izpolnjeval obveznostih odkupovalcev
po tej uredbi.
(2) O vlogi iz prejšnjega odstavka odloča agencija z
odločbo.
(3) Vsebino in obliko vloge ter izjave iz prvega odstavka
tega člena predpiše minister.
13. člen
(obveznosti odkupovalca)
(1) Od 1. aprila 2004 dalje mora odkupovalec:
a) voditi evidence o njemu oddanih količinah mleka,
vključno z vsebnostjo maščobe, po posameznem proizvajalcu;
b) mesečno do petindvajsetega poročati proizvajalcem
in agenciji za pretekli mesec in kumulativno za pretekle
mesece tega kvotnega mleka o njemu oddanih količinah
mleka, vključno z vsebnostjo maščobe, po posameznem
proizvajalcu;
c) po dodelitvi individualnih kvot in individualne referenčne vsebnosti maščobe, korigirati oddane količine mleka
v skladu s 15. členom te uredbe, po posameznem proizvajalcu;
d) voditi po posameznem proizvajalcu:
– evidenco o individualni kvoti in referenčni vsebnosti
maščobe,
– mesečno evidenco o oddani količini mleka, izraženo
v kilogramih, z vsebnostjo maščobe,
– mesečno evidenco o oddani količini mleka z upoštevanjem korekcije v skladu s 15. členom te uredbe;
e) proizvajalcu mesečno do petindvajsetega za pretekli mesec in kumulativno za pretekle mesece tekočega
kvotnega leta posredovati poročilo o oddaji mleka, ki zajema
podatke o:
– individualni kvoti in referenčni vsebnosti maščobe,
– oddani količini mleka z vsebnostjo maščobe,
– oddani količini mleka z upoštevanjem korekcije v
skladu s 15. členom te uredbe;
f) agenciji mesečno do petindvajsetega za pretekli mesec in kumulativno za pretekle mesece tekočega kvotnega
leta posredovati poročilo o oddaji, ki zajema podatke o:
– individualni kvoti in referenčni vsebnosti maščobe po
posameznem proizvajalcu,
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– oddani količini mleka z vsebnostjo maščobe po posameznem proizvajalcu,
– oddani količini mleka z upoštevanjem korekcije v skladu s 15. členom te uredbe, po posameznem proizvajalcu,
– vsoto oddanih količin z upoštevanjem korekcije v
skladu s 15. členom te uredbe.
(2) Do 30. aprila 2005 mora odkupovalec posredovati
agenciji letno poročilo o oddaji mleka za obdobje od 1. aprila
2004 do 31. marca 2005, ki zajema podatke iz točke f) prejšnjega odstavka.
(3) Do 30. aprila 2005 mora odkupovalec agenciji poročati, če v tem kvotnem letu od posameznega proizvajalca ni
odkupil nič mleka.
(4) Če odkupovalec do 1. julija 2005 ne posreduje
podatkov iz drugega in tretjega odstavka tega člena, ga
agencija pozove, da v roku 30 dni od dneva prejema poziva
posredujejo podatke. V pozivu ga opozori na možnost odvzema registracije. Če tega v navedenem roku ne stori, se
mu registracija z odločbo odvzame.
(5) Odkupovalci so odgovorni za vodenje evidenc vseh
količin njim oddanega mleka po posameznih dobaviteljih in
evidenc svojih kupcev in obratov, ki predelujejo mleko.
(6) Odkupovalci morajo hraniti evidence in poročila iz
tega člena, ki morajo biti na razpolago agenciji, najmanj tri
leta po tem, ko se konča kvotno leto, za katerega so bili dokumenti izdani. Evidence na kmetijskih gospodarstvih morajo
obsegati tudi dokumente, ki evidentirajo vsako posamično
oddajo.
(7) Način zbiranja podatkov iz točke f) prvega odstavka
in drugega odstavka tega člena predpiše minister.
14. člen
(odvzem registracije odkupovalcu)
(1) Če odkupovalec ne izpolnjuje več pogojev iz prvega
odstavka 12. člena te uredbe, lahko agencija odkupovalcu z
odločbo registracijo odvzame. O odvzemu registracije mora
odkupovalec pisno obvestiti proizvajalce.
(2) Po preteku šestih mesecev od pravnomočnosti odločbe o odvzemu registracije lahko odkupovalec vloži vlogo
za ponovno registracijo. Pred ponovno registracijo opravi
agencija kontrolo o izpolnjevanju pogojev.
15. člen
(korekcija oddanih količin mleka)
(1) Za vodenje evidenc in pripravo poročil iz 13. člena
te uredbe se opravi korekcija oddanih količin mleka glede na
vsebnost maščobe v oddanem mleku, kot sledi:
a) če se ugotovi pozitivna razlika med povprečno vsebnostjo maščobe v oddanem mleku in referenčno vsebnostjo
maščobe, se količina oddanega mleka poveča za 0,18% za
vsak 0,1 gram dodatne maščobe v kilogramu mleka;
b) če se ugotovi negativna razlika med povprečno vsebnostjo maščobe v oddanem mleku in reprezentativno vsebnostjo maščobe, se količina oddanega mleka zmanjša za
0,18% za vsak 0,1 gram manjkajoče maščobe v kilogramu
mleka.
(2) Količine mleka se preračunavajo in vodijo na eno
decimalno mesto natančno v kilogramih, maščoba pa na šest
decimalk natančno v gramih na kilogram.
16. člen
(dodelitev kvot za neposredno prodajo)
(1) Individualna kvota za neposredno prodajo je kvota,
ki jo agencija z odločbo dodeli proizvajalcu do 31. avgusta
2004. Ta kvota se dodeli na podlagi poročil o neposredni
prodaji v izbranem referenčnem obdobju. Proizvajalec si za
dodelitev kvote za neposredno prodajo lahko izbere le eno
izmed referenčnih obdobij iz drugega odstavka 10. člena te
uredbe in ne more posebej izbrati referenčnega obdobja za
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dodelitev individualne kvote za oddajo in posebej za dodelitev individualne kvote za neposredno prodajo.
(2) V primeru, da proizvajalec za dodelitev kvote izbere
referenčno leto 2003/2004 in prijavljene količine mleka za
neposredno prodajo za to obdobje presegajo povprečje predhodnih dveh kvotnih let za več kot 15%, mora proizvajalec to
dokazati z veljavno dokumentacijo (računi, dobavnice ipd.).
(3) Če vsota individualnih kvot, vključujoč nacionalno
rezervo, presega nacionalno kvoto, se vse individualne kvote
sorazmerno zmanjšajo.
(4) Kvota za neposredno prodajo se dodeli v kilogramih
in se zaokroži na cela števila.
17. člen
(proizvajalci s kvoto za neposredno prodajo)
(1) Proizvajalec s kvoto za neposredno prodajo mora
voditi dnevno evidenco na obrazcu o vseh količinah mleka
oziroma mlečnih proizvodov, ki so predmet neposredne prodaje.
(2) Proizvajalec mora najpozneje do 30. aprila 2005 posredovati agenciji izjavo o neposredni prodaji za obdobje od
1. aprila 2004 do 31. marca 2005, ki povzema količine mleka
oziroma mlečnih proizvodov iz evidenc iz prejšnjega odstavka. Izjavo o neposredni prodaji mora proizvajalec s kvoto za
neposredno prodajo posredovati tudi, če v tem kvotnem letu
ni tržil nič mleka oziroma mlečnih proizvodov.
(3) Za ugotavljanje količin mleka v posameznih mlečnih
proizvodih se uporabijo naslednji koeficienti:
1 liter mleka = 1,03 kg mleka;
1 kg masla = 22,50 kg mleka;
1 kg smetane = (26,30 kg mleka x% mlečne maščobe
v smetani)/100;
1 kg trdega sira = 13 kg mleka;
1 kg poltrdega sira = 11 kg mleka;
1 kg skute, svežega sira = 8 kg mleka;
1 kg jogurta, kislega mleka = 1 kg mleka;
1 kg sadnega jogurta = 0,8 kg mleka.
(4) Če proizvajalec agenciji k izjavi o neposredni prodaji
predloži tudi dokazilo o dejansko porabljenih količinah mleka
za proizvodnjo mlečnih proizvodov iz prejšnjega odstavka, se
to dokazilo uporabi za namen določitve količin mleka. Dokazilo izda določeni preskusni laboratorij iz 8. člena te uredbe.
(5) Dokumentacijo iz prvega in drugega odstavka tega
člena in drugo dokumentacijo, ki izkazuje neposredno prodajo, morajo proizvajalci hraniti najmanj tri leta po koncu
kvotnega leta, za katerega so bili dokumenti izdelani.
(6) Če proizvajalci izjave iz drugega odstavka tega člena ne posredujejo do 1. julija 2005, jih agencija pozove, da v
roku 30 dni od dneva prejema poziva posredujejo izjavo. Če
tega v navedenem roku ne storijo, se kvota za neposredno
prodajo dodeli v nacionalno rezervo.
(7) Vsebino in obliko obrazca iz prvega odstavka in izjave iz drugega odstavka tega člena predpiše minister.
18. člen
(prenosi kvot)
(1) V kvotnem letu 2004/2005 so dovoljeni prenosi individualnih kvot samo skupaj z zemljo. Za prenos kvot skupaj
z zemljo se po tej uredbi šteje dedovanje, nakup oziroma
najem kmetijskih zemljišč.
(2) O prenosu individualnih kvot odloča agencija z odločbo. Agencija prenos individualnih kvot odobri na podlagi
obrazca, kateremu mora biti predložen pravnomočen sklep
o dedovanju oziroma notarsko overjena pogodba o nakupu
oziroma najemu kmetijskih zemljišč.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko eden izmed
dedičev, ki opravlja delo na kmetijskem gospodarstvu po
smrti imetnika individualne kvote, koristi zapustnikovo kvoto

Št.

22 / 10. 3. 2004 /

Stran

2545

od njegove smrti pa do pravnomočnega sklepa o dedovanju,
če ostali dediči temu ne ugovarjajo.
(4) Vsebino in obliko obrazca iz tega člena predpiše
minister.
19. člen
(Komisija za izvajanje sistema mlečnih kvot)
(1) Za spremljanje izvajanja sistema mlečnih kvot,
podajanje mnenj k javnemu razpisu za dodelitev kvot iz
nacionalne rezerve in oblikovanje predlogov k morebitnim
spremembam in dopolnitvam sistema mlečnih kvot imenuje
minister Komisijo za izvajanje sistema mlečnih kvot.
(2) V komisijo iz prejšnjega odstavka se imenuje po en
predstavnik:
– Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije;
– Zadružne zveze Slovenije;
– Sindikata kmetov Slovenije;
– Zveze slovenske podeželske mladine;
– Govedorejske zadruge;
– Gospodarsko interesnega združenja mlekarstva;
– Zveze kmetic Slovenije.
20. člen
(kontrola)
(1) Pri izvajanju kontrole, ki jo opravlja agencija, se
preverja zlasti:
a) pri odkupovalcih – točnost računovodstva glede količin trženega mleka, verodostojnost poročil, evidenc in drugih
dokumentov iz 13. člena te uredbe;
b) pri proizvajalcih, ki se ukvarjajo z neposredno prodajo – verodostojnost evidenc, izjav in drugih dokumentov iz
17. člena te uredbe;
c) izpolnjevanje pogojev določenih preskusnih laboratorijev.
(2) Za potrebe izvajanja kontrole morajo odkupovalci,
določeni preskusni laboratoriji in proizvajalci (v nadaljnjem
besedilu: stranka) agenciji in pooblaščencem agencije dovoliti vstop v obrat oziroma v prostore, kjer hranijo poslovne
knjige, zapisnike, evidence, račune in drugo dokumentacijo
iz te uredbe, med običajnim delovnim časom ali po dogovoru s stranko. Na zahtevo agencije mora stranka predložiti
na vpogled poslovne knjige, zapisnike, evidence, račune in
drugo dokumentacijo iz te uredbe. V primeru računalniško
podprtega knjigovodstva mora stranka na zahtevo agencije
na lastne stroške pripraviti sezname z zahtevanimi podatki
v ustrezni obliki.
(3) Agencija o ugotovitvah, ki so v nasprotju s to uredbo ali zakonoma, ki urejata kmetijstvo in živinorejo, obvesti
kmetijsko inšpekcijo.
(4) Kontrolo iz točke a) in b) prvega odstavka tega člena
se izvaja na podlagi analize tveganja.
21. člen
(obvezna uporaba računalniškega programa)
Odkupovalci vodijo, obdelujejo in sporočajo podatke iz
13. člena te uredbe agenciji enotno, z uporabo računalniškega programa, ki jim ga zagotovi agencija. Uporaba računalniškega programa je obvezna za vse odkupovalce.
22. člen
(poročanje)
Agencija mora poročati Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ministrstvu, pristojnemu za preskrbo
mesečne in kumulativne podatke oddanega in neposredno
prodanega mleka oziroma mlečnih proizvodov.
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23. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek fizična oseba, če:
– oddaja mleko neregistriranemu odkupovalcu (prvi
odstavek 11. člena);
– ne pošilja točnih poročil (točke b) in f) prvega odstavka
ter drugega in tretjega odstavka 13. člena);
– kljub odvzemu registracije odkupuje mleko (prvi odstavek 14. člena).
(2) Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba
pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika.
24. člen
(uporaba določb zakona, ki ureja prekrške)
(1) Globe, določene s to uredbo, se do dne začetka
uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so
določene z Zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
36/83, 42/85, 2/86, 47/87 in 5/90, Uradni list RS, št. 10/91-I,
13/93, 66/93, 39/96, 61/96 – odl. US 35/97, 73/97 – odl. US
87/97, 73/98, 31/00, 33/00 – odl. US 24/01, 110/02 in 7/03).
(2) Določbe prejšnjega člena te uredbe, ki urejajo globe za prekršek, ki ga stori odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika, se uporabljajo od začetka uporabe
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).
25. člen
(roki za izdajo podzakonskih predpisov)
Minister izda izvedbene predpise iz te uredbe najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe, predpis iz tretjega
odstavka 7. člena te uredbe pa najpozneje do 30. septembra
2004.
26. člen
(prehodna določba)
Do določitve določenih preskusnih laboratorijev iz
drugega odstavka 8. člena te uredbe ugotavljajo vsebnost
maščobe v oddanem mleku preskusni laboratoriji, ki sedaj
opravljajo preizkušanje za potrebe kupoprodajnih pogodb.
27. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-11/2001-2
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0102
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

934.

Odločba o imenovanju za državnega
pravobranilca na Državnem pravobranilstvu

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o
državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99
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– ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C in 52/02 – ZDV-1), je
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje,
številka 111-74/03-0515 z dne 23. 2. 2004, na 63. seji dne 26.
2. 2004 sprejela naslednjo

ODLOČBO
Janez Ahlin, rojen 25. 10. 1962, se imenuje za državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu s sedežem v
Ljubljani, za dobo osmih let.
Št. 115-7/2004
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2004-2011-0011
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
935.

Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice

Na podlagi 114. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02-ZMR-1), ter na podlagi
petega odstavka 16. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list
RS, št. 33/01 in 110/02 – ZGO-1), petega odstavka 23. člena
in četrtega odstavka 24. člena zakona o živinoreji (Uradni list
RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o identifikaciji in registraciji drobnice
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa za izvedbo Uredbe Sveta št.
21/2004/ES, UL L 5, z vsemi spremembami (v nadaljnjem
besedilu: Uredba) način identifikacije ovac in koz (v nadaljnjem besedilu: drobnica), spremljanje premikov drobnice,
vodenje registra na gospodarstvu in registracijo imetnikov
drobnice v evidenci imetnikov rejnih živali.

men:

2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

– SIR je Služba za identifikacijo in registracijo živali
v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki izvaja sistem označevanja živali v Republiki Sloveniji za potrebe opravljanja
veterinarskih kontrol pristojnega organa na področju veterinarstva (Veterinarska uprava Republike Slovenije) in za
potrebe kontrole subvencij pristojnega organa na področju
subvencij (Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja);
– EIRŽ je evidenca imetnikov rejnih živali pri SIR, v
katero morajo biti vpisana vsa gospodarstva in imetniki
drobnice;
– CRD je centralni register drobnice, ki ga vodi SIR;
– RDG je register drobnice na gospodarstvu, ki ga vodi
imetnik drobnice;
– KMG-MID gospodarstva je identifikacijska številka
gospodarstva, ki jo dodeli SIR in je sestavljena iz dvočrkovne
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oznake za Slovenijo »SI« in do devetmestne neponovljive
številke;
– pooblaščena organizacija je organizacija, ki v skladu s predpisi o veterinarstvu, kmetijstvu oziroma živinoreji
opravlja dejavnost identifikacije in registracije živali kot javno
službo.
3. člen
(označitev drobnice)
(1) Živali je treba označiti čimprej po rojstvu, najpozneje
do starosti 6 mesecev v skladu z uredbo in tem pravilnikom.
Živali, ki se redijo v ekstenzivnih pogojih oziroma na prostem, se lahko označijo najpozneje do starosti 9 mesecev.
Za pravilno označitev živali je odgovoren imetnik drobnice.
Živali označuje imetnik sam, lahko pa to zanj opravi pooblaščena organizacija.
(2) Če opravi označitev živali pooblaščena organizacija, mora pooblaščena organizacija voditi evidence o izdanih
ušesnih znamkah in podatke na zahtevo SIR posredovati v
elektronski obliki.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo biti
živali označene pred premikom iz izvornega gospodarstva.
(4) Živali se označuje z namestitvijo ušesne znamke v
obe ušesi.
(5) Namesto ušesne znamke v levem ušesu se lahko
živalim vtetovira identifikacijska številka. Ovce se tetovira v
levo uho, koze pa v levo uho ali repno gubo.
(6) Jagnjeta oziroma kozliče, ki so namenjeni za zakol
pred dvanajstim mesecem in niso namenjeni za trgovanje
na teritoriju EU v skladu s predpisom, ki ureja veterinarske
preglede živali pri trgovanju na teritoriju EU, ali za izvoz v
države, ki niso članice EU (tretje države), se lahko drobnico
označuje z eno ušesno znamko, na kateri je odtisnjena kratica »MKGP« v velikosti 3 mm in skupinska identifikacijska
številka v velikosti najmanj 6 mm. Skupinska identifikacijska
številka je vezana na posamezno gospodarstvo in je sestavljena iz dvočrkovne kode za Slovenijo »SI« in zadnjih
šestih številk KMG-MID gospodarstva, na katerem se živali
označujejo.
(7) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo biti
živali, za katere se uveljavljajo državne pomoči (subvencije),
označene v skladu s tem pravilnikom pred oddajo vloge.
4. člen
(ušesna znamka)
(1) Ušesna znamka za označevanje drobnice mora biti
rumene barve, sestavljena iz moškega in ženskega dela, ki
se ob uporabi spojita ter široka najmanj 40 mm in visoka
najmanj 20 mm. Na moškem delu ušesne znamke mora biti
natisnjeno:
– kratica pristojnega organa (MKGP) v velikosti najmanj
5 mm;
– identifikacijska številka živali: dvomestna oznaka Slovenije (SI) in prve tri številke v velikosti najmanj 5 mm, zadnje
tri številke pa najmanj v velikosti 12 mm.
(2) Na ženskem delu ušesne znamke je lahko tudi druga vsebina (npr. dodatna individualna identifikacijska številka
živali), vendar to ne sme vplivati na čitljivost identifikacijske
številke.
(3) Ušesna znamka za označevanje živali iz šestega
odstavka prejšnjega člena mora biti rumene barve, okrogla,
premera najmanj 27 mm, ki je po vstavitvi v uho ni več mogoče ponovno uporabiti. Na moškem delu ušesne znamke
mora biti v črni barvi odtisnjena skupinska identifikacijska
številka, na ženskem delu pa je lahko tudi druga vsebina
(npr. dodatna identifikacija živali, zaporedna številka izdane
znamke v okviru ene SIŠ), vendar to ne sme vplivati na čitljivost identifikacijske številke.
(4) Ušesne znamke morajo izpolnjevati tudi naslednje
splošne pogoje:
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– biti morajo plastične, brez ostrih robov in grobih površin, ki bi povzročale draženje kože, in iz neškodljivega materiala, odpornega na staranje, vremenska nihanja in hlevske
pogoje. Obstojnost barve, prožnost materiala in trdnost spoja
morajo trajati celo življenjsko dobo živali,
– konica mora biti ostra in primerne trdote, da zlahka
prebode uho. Material ne sme biti koroziven in ne sme
povzročati vnetij na mestu vboda, zagotovljeni morajo biti
optimalni pogoji za celjenje rane,
– tisk mora biti laserski oziroma tak, da je dobro čitljiv
in obstojen celo življenjsko dobo živali ter ga ni mogoče odstraniti,
– vstavitev znamke v uho mora biti enostavna; za spojitev obeh delov mora biti potrebna običajna sila, ki zagotavlja, da sta oba dela spojena. Po aplikaciji se mora ušesna
znamka tekoče sprostiti iz klešč,
– izpad ušesnih znamk ne sme presegati 3% v prvem
letu in 5% v petih letih po vstavitvi.
(5) Identifikacijska številka živali na ušesnih znamkah,
izdanih v Republiki Sloveniji, je osemmestna neponovljiva
identifikacijska številka živali. Prvi dve mesti zavzema koda
Slovenije »SI«, preostala mesta pa zaporedna številka. Identifikacijske številke izdaja SIR.
5. člen
(izguba ušesne znamke)
(1) Če žival ušesno znamko izgubi ali ta postane nečitljiva, jo mora imetnik drobnice nemudoma nadomestiti z
dvojnikom.
(2) Izgubljena ušesna znamka se lahko pod pogojem,
da sledljivost ni ogrožena, nadomesti tudi z ušesno znamko,
na kateri je odtisnjena druga identifikacijska številka.
(3) Vsako nadomestitev izgubljene ušesne znamke
mora imetnik živali vpisati v RDG. Vpisati je potrebno staro
in novo identifikacijsko številko in datum nadomestitve.
6. člen
(naročniki in dobavitelji ušesnih znamk)
(1) Naročniki ušesnih znamk za označevanje živali
po tem pravilniku so pooblaščene organizacije in imetniki
drobnice, ki so vpisani v evidenco imetnikov rejnih živali iz
10. člena tega pravilnika in imajo dodeljen KMG-MID gospodarstva. Ušesne znamke za označevanje živali po tem
pravilniku se lahko naroča samo pri registriranih dobaviteljih
ušesnih znamk.
(2) Dobavitelji ušesnih znamk za označevanje živali
po tem pravilniku so lahko samo pravne ali fizične osebe, ki
so pri ministrstvu vpisane v evidenco dobaviteljev ušesnih
znamk. Dobavitelj mora SIR sproti sporočati podatke o ušesnih znamkah, ki jih je dobavil, o naročniku in o odposlanih
identifikacijskih številkah.
(3) SIR v publikacijah in na svojih spletnih straneh objavi podatke o dobaviteljih ušesnih znamk, vpisanih v evidenco.
Objavijo se zlasti naslednji podatki o dobavitelju:
– osebno ime oziroma firma ter naslov oziroma sedež
dobavitelja in kontaktni podatki,
– tip ušesne znamke,
– cene in dobavni roki iz ponudbe.
(4) Dobavitelja ušesnih znamk, za katerega se izkaže,
da dobavlja neprimerno blago oziroma posluje v nasprotju z
določbami tega pravilnika, se izbriše iz evidence dobaviteljev
ušesnih znamk.
(5) O vpisu in izbrisu dobavitelja ušesnih znamk v
oziroma iz evidence odloči minister z odločbo v upravnem
postopku.
7. člen
(vpis v evidenco dobaviteljev ušesnih znamk)
(1) Ponudnik, ki želi dobavljati ušesne znamke po tem
pravilniku, mora na ministrstvo vložiti vlogo za vpis v evidenco dobaviteljev ušesnih znamk. Vloga mora vsebovati:
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a) osebno ime oziroma firma ter naslov oziroma sedež
ponudnika in kontaktne podatke,
b) reference ponudnika, s katerimi izkazuje, da razpolaga s takšnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, ki
omogočajo izvedbo posla,
c) izjavo, da ponujena ušesna znamka izpolnjuje vse
pogoje iz tega pravilnika,
d) izjavo o zagotavljanju dobav v rokih, ki jih navaja v
ponudbi,
e) izjavo, da je ponudnik opremljen za elektronsko povezovanje s CRD,
f) opis sistema kontrole nad postopki, ki zagotavljajo:
točnost izpisovanja identifikacijskih številk oziroma SIŠ, stalno kvaliteto tiska in kvaliteto distribucije do naročnikov,
g) vzorec ušesnih znamk in klešč,
h) ponudbo, iz katere morajo biti razvidni:
– tip ušesne znamke,
– cena ušesne znamke,
– cena dvojnika ušesnih znamk,
– cena klešč za aplikacijo ušesnih znamk,
– dobavni roki.
(2) Ponudba mora veljati za obdobje najmanj enega
leta. Dobavitelj ušesnih znamk mora dobavljati vrsto blaga,
ki ga je ponudil v vlogi. Navedene cene iz ponudbe veljajo za
najvišje. Dobavitelj ušesnih znamk se mora odzvati na vsako
naročilo ne glede na količino ali vrsto blaga (ušesne znamke,
dvojniki ušesnih znamk, klešče).
(3) Če ponudnik na ministrstvo vloži popolno vlogo, ki
izpolnjuje vse zahteve iz prvega odstavka tega člena, mu
minister izda odločbo o vpisu v evidenco dobaviteljev ušesnih
znamk in dodeli uporabniško ime in geslo za dostop do CRD
za eno leto.
(4) Za podaljšanje odločbe mora dobavitelj najmanj en
mesec pred iztekom odločbe vložiti vlogo, ki mora vsebovati
novo ponudbo in pozitivno referenco o dobavljanju ušesnih
znamk, ki jo izda ministrstvo.
8. člen
(vodenje registra na gospodarstvu)
(1) Vsak imetnik drobnice, razen prevoznik, mora v
skladu s 5. členom Uredbe voditi register drobnice na gospodarstvu (RDG), v katerega je dolžan vpisovati podatke
najpozneje v sedmih dneh po dogodku.
(2) RDG se vodi v pisni ali elektronski obliki tako, da je
zagotovljena preglednost podatkov v skladu z navodili SIR
iz 16. člena tega pravilnika. Če se vodi register v elektronski
obliki, mora biti vselej možen izpis podatkov.
(3) RDG mora biti v vsakem času dosegljiv na lokaciji
gospodarstva in na razpolago še najmanj tri leta po vpisani
zadnji spremembi.
9. člen
(spremni list)
(1) Živali mora pri premikih z enega na drugo gospodarstvo v skladu s 6. členom Uredbe spremljati spremni list, ki ga
napiše in s podpisom potrdi imetnik, ki oddaja žival. Spremni
list se piše na oštevilčenih obrazcih in v skladu z navodili SIR
iz 16. člena tega pravilnika.
(2) Prejemnik živali mora hraniti spremni list še najmanj
tri leta po prejemu živali.
10. člen
(evidenca imetnikov rejnih živali)
(1) SIR vodi evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ), v
katero morajo biti vpisani imetniki drobnice in vsa gospodarstva, kjer se nahajajo živali.
(2) Za vpis v EIRŽ je dolžan poskrbeti imetnik drobnice,
ki je odgovoren za živali na gospodarstvu. V EIRŽ se imetnik
drobnice vpiše na podlagi zahtevka, iz katerega morajo biti
razvidni naslednji podatki:
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– osebno ime oziroma firma ter naslov oziroma sedež
in dejavnost imetnika drobnice,
– enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) oziroma matična številka poslovnega subjekta
imetnika drobnice,
– davčna številka imetnika drobnice,
– lokacija gospodarstva (npr. naslov, parcelna številka),
– KMG-MID gospodarstva, če že obstaja,
– vrsta živali na gospodarstvu.
– tip proizvodnje (npr. meso, mleko),
– vrsta gospodarstva.
(4) Gospodarstva, ki so vpisana v evidence s področja
kmetijstva, ki se vodijo v okviru ministrstva in iz katerih je razvidno, da imetnik na gospodarstvu redi drobnico, se v EIRŽ
vpišejo po uradni dolžnosti.
11. člen
(centralni register drobnice)
(1) SIR vodi centralni register drobnice (CRD) v elektronski obliki iz katerega so razvidni zlasti naslednji podatki:
– o staležu drobnice na gospodarstvu, ki jih imetniki
drobnice sporočajo v skladu s 14. členom tega pravilnika,
– o premikih živali med gospodarstvi, ki jih imetniki
drobnice sporočajo v skladu s 14. členom tega pravilnika,
– o operativnih podatkih o označevanju živali,
– o nadzoru nad izvajanjem določb tega pravilnika,
– o izvajalcih nalog javne službe na področju označevanja in registracije drobnice,
– o osebah, ki imajo dostop do podatkov iz CRD.
(2) SIR za vsako gospodarstvo vsaj enkrat letno izda
izpis iz CRD, ki velja kot potrdilo o vpisu podatkov po tem
pravilniku in ga posreduje imetniku živali.
12. člen
(sporočanje premikov živali)
(1) Vsak imetnik drobnice oziroma pooblaščena organizacija v skladu s 14. členom tega pravilnika mora v CRD sporočiti podatke o premikih živali v roku sedmih dni po premiku.
Sporočiti je treba podatke o odhodih živali z gospodarstva in
prihodih na gospodarstvo. Podatke se sporoča na obrazcih
in v skladu z navodili iz 16. člena tega pravilnika.
(2) Za živali, ki so bile sprejete v klavnico za zakol mora
klavnica najpozneje v sedmih dneh po zakolu v CRD javiti:
– število zaklanih živali,
– KMG-MID gospodarstva, s katerega so živali prišle,
in
– datum zakola.
13. člen
(sporočanje staleža živali v CRD)
(1) Vsak imetnik drobnice mora v skladu z navodili SIR v
CRD enkrat letno sporočiti podatke o staležu živali na svojem
gospodarstvu. Sporočilo mora vsebovati število živali na dan
1. aprila oziroma na dan, ki je določen s predpisom, ki ureja
postopke za izvedbo ukrepov kmetijske politike. Število živali
mora biti sporočeno po kategorijah:
– ovce, starejše od enega leta oziroma so že jagnjile
– mesne ali mlečne,
– ovni, starejši od enega leta,
– koze, starejše od enega leta oziroma so že jarile
– mesne ali mlečne,
– kozli, starejši od enega leta.
(2) Če je imetnik drobnice podatke iz prejšnjega odstavka sporočil kot podatke o staležu v skladu z določbami
predpisov, ki urejajo register kmetijskih gospodarstev in evidenco subjektov, oziroma je podatke sporočil ob uveljavljanju
državnih pomoči, se podatki za drobnico po uradni dolžnosti
prepišejo v CRD in se šteje, da so podatki o staležu drobnice
sporočeni.
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14. člen
(način sporočanja podatkov)
(1) Imetnik drobnice sporoča podatke v CRD na enega
od naslednjih načinov:
– neposredno v CRD v elektronski obliki. V tem primeru
mora biti imetnik drobnice vključen v sistem elektronskega
poslovanja in od pristojnega organa pridobiti avtorizacijo za
javljanje v elektronski obliki. Avtorizacija se imetniku drobnice
podeli na podlagi njegovega zahtevka. Ob dodelitvi avtorizacije se imetnika vpiše v evidenco elektronskega poslovanja;
– preko pooblaščenih organizacij, ki podatke vpišejo
v CRD. Pooblaščena organizacija mora voditi evidenco o
prejemu podatkov.
(2) Podatki o premikih živali se sporočajo le preko veterinarskih organizacij ali na način iz prve alinee prejšnjega
odstavka.
(3) Podatke je treba sporočiti v CRD najpozneje v sedmih dneh po dogodku.
15. člen
(dostopnost informacij)
(1) Dostop do podatkov v CRD in EIRŽ poteka v skladu
z določbami uredbe in predpisov, ki urejajo kmetijstvo, veterinarstvo in živinorejo ter varstvo osebnih podatkov.
(2) Podatki iz CRD in EIRŽ so v skladu z določbami zakona o kmetijstvu, veterinarstva in živinoreje dostopni:
– pristojnim službam ministrstva,
– Veterinarski upravi Republike Slovenije in organizacijam s koncesijo, ki opravljajo naloge s področja varovanja
zdravja ljudi in živali ter nadzora nad sistemom identifikacije
in registracije živali,
– Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
– pristojnim selekcijskim službam za gospodarstva, ki
so vključena v nacionalni program selekcije.
(3) Imetnik živali ima pravico do vpogleda vseh podatkov, ki se nanašajo na njegove živali in gospodarstvo.
16. člen
(navodila SIR)
(1) Podrobnejša navodila za izvajanje sistema identifikacije in registracije drobnice obsegajo zlasti obrazce
in operativne podrobnosti izvajanja določb uredbe in tega
pravilnika, ki jih morajo upoštevati pooblaščene organizacije
in imetniki drobnice in so dosegljiva na SIR v pisni obliki in
na njegovih spletnih straneh.
(2) SIR poroča Veterinarski upravi Republike Slovenije
in drugim pristojnim službam ministrstva v skladu z njihovimi
zahtevami o evidentiranih dogodkih v CRD ter sproti o opaženih nepravilnostih.
17. člen
(financiranje)
Najvišje cene storitev po tem pravilniku, ki jih opravljajo
pooblaščene organizacije, in delež sofinanciranja s strani ministrstva določi minister, pristojen za kmetijstvo, s posebnim
sklepom v skladu z zakoni, ki urejajo kmetijstvo, veterinarstvo
oziroma živinorejo.
18. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika
opravljata veterinarska in kmetijska inšpekcija. Nadzor se
izvaja zlasti na gospodarstvih, kjer se zadržuje drobnica, pri
imetnikih drobnice in pooblaščenih organizacijah, ki morajo
inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje nadzorstva in mu
pri tem nuditi ustrezno pomoč.
(2) Če imetnik ne vodi RDG in ne sporoča podatkov v
skladu z 10., 12. in 13. členom tega pravilnika se šteje, da
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ne vodi predpisanih evidenc in registrov v skladu s predpisi
o veterinarstvu in živinoreji.
(3) Če pristojni inšpektor ugotovi, da imetnik ne vodi
RDG iz 8. člena tega pravilnika ali ne sporoča podatkov v
skladu 10., 12. in 13. členom tega pravilnika, ukrepa v skladu
z zakoni, ki urejajo kmetijstvo, veterinarstvo in živinorejo.
19. člen
(prehodno obdobje)
(1) Vsa drobnica, ki še ni označena in je rojena do 1. julija 2004, mora biti označena v skladu s tem pravilnikom najpozneje do 31. decembra 2004, pri čemer mora biti drobnica,
za katero se uveljavlja subvencija, označena najpozneje do
1. aprila 2004.
(2) Do 31. decembra 2004 se drobnico lahko označuje:
– z rumeno ušesno znamko veterinarske službe v
skladu z načinom označevanja domačih živali v prometu,
na kateri je v črni barvi in v velikosti 8 mm vtisnjena oznaka
serije in petmestna serijska številka,
– z rumeno ušesno znamko selekcijske službe v skladu
z načinom označevanja živali za namene vodenja rodovništva, ugotavljanja proizvodnosti živali, ocenjevanja plemenske vrednosti in priznavanja plemenjakov.
20. člen
(prehodne določbe)
(1) Določbe prvega do šestega odstavka 3. člena ter 9.
in 12. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati 30. junija
2004.
(2) Prva alinea prvega odstavka 14. člena tega pravilnika se začne uporabljati 31. decembra 2004.
21. člen
(dosegljivost EU predpisov)
Uredba, na katero se sklicuje ta pravilnik, je do objave
v Uradnem listu EU v slovenskem prevodu dosegljiva v pisni
obliki pri SIR in na njenih spletnih straneh.
22. člen
(prenehanje veljavnosti in uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o označevanju in registraciji drobnice (Uradni list RS,
št. 36/03).
23. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 321-20-331/2003
Ljubljana, dne 27. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0051
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

936.

Pravilnik o kategorizaciji, ocenjevanju
mesnatosti in razvrščanju klavnih trupov
prašičev

Na podlagi drugega odstavka 37., 65., 66. in prvega
odstavka 119. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom
za zdravje

Stran

2550 /

Št.

22 / 10. 3. 2004

PRAVILNIK
o kategorizaciji, ocenjevanju mesnatosti
in razvrščanju klavnih trupov prašičev*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa kategorije klavnih prašičev ter predpisuje način, postopek ter metode ocenjevanja mesnatosti
in razvrščanja klavnih trupov oziroma polovic prašičev (v
nadaljnjem besedilu: polovic prašičev) v tržne razrede ter
določa kontrolne organizacije in nadzor.

Uradni list Republike Slovenije
1. prašički;
2. pitani prašiči;
3. lahki in težki pitani prašiči ter izločeni plemenski
prašiči so;
3.a lahki pitani prašiči;
3.b težki pitani prašiči;
3.c izločene plemenske svinje;
3.d izločeni plemenski merjasci;
4. mladi pitani merjasci;
5. drugi prašiči.
5. člen
Prašički so prašiči obeh spolov katerih masa toplega
trupa znaša od 5 do 25 kg.

2. člen
Razvrščanje prašičev v kategorije ter polovic prašičev v
tržne razrede ni obvezno za tiste klavnice, ki zakoljejo največ
200 prašičev tedensko kot letno povprečje.

6. člen
Pitani prašiči so svinjke in kastrati, katerih masa toplih
polovic znaša od 50 kg do 120 kg pri garanih in od 37 kg do
100 kg pri izkoženih prašičih.

3. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

7. člen
(1) Lahki pitani prašiči so prašiči obeh spolov in kastrati,
katerih masa toplih polovic znaša več kot 25 kg in manj kot
50 kg pri garanih prašičih in manj kot 37 kg pri izkoženih
prašičih.
(2) Težki pitani prašiči so svinjke in kastrati, katerih
masa toplih polovic znaša od več kot 120 kg do 180 kg pri
garanih prašičih in od več kot 100 kg do 153 kg pri izkoženih
prašičih.
(3) Izločene plemenske svinje so prašiči ženskega spola, ki so že prasile ne glede na maso.
(4) Izločeni plemenski merjasci so merjasci z maso
toplih polovic več kot 80 kg za garane prašiče in več kot
64 kg za izkožene prašiče.

men:

– trup garanega (mavžanega) prašiča je trup zaklanega in izkrvavljenega prašiča s kožo brez ščetin in z glavo
ter repom, brez parkljev, drobovja, spolnih organov, jezika,
trebušnega sala, ledvic in trebušne prepone;
– polovici garanega prašiča je po dolgem in po sredini
hrbtenice in glave razpolovljen trup prašiča brez možganov
in hrbtenjače. Na vzdolžnem prerezu polovice prašiča ne
sme biti zdrobljenih kosti in mehanskih poškodb. Polovici
prašiča morata biti čisti, brez deformacij in brez večjih krvnih
podpludb;
– masa garanega toplega trupa oziroma toplih polovic
prašiča je masa garanega trupa oziroma polovic, merjena
najpozneje 45 minut po zakolu in pred začetkom hlajenja;
– trup izkoženega (odrtega) prašiča je trup zaklanega
in izkrvavljenega prašiča brez kože, glave, nogic, repa, drobovja, spolnih organov, trebušnega sala, ledvic in trebušne
prepone. Glava je odstranjena z ravnim rezom med prvim
vratnim vretencem (atlas) in zatilnico, nogice pa v skočnem
(tarzalnem) oziroma zapestnem (karpalnem) sklepu;
– polovici izkoženega prašiča je po dolgem in po sredini
hrbtenice razpolovljen trup izkoženega (odrtega) prašiča brez
hrbtenjače. Na vzdolžnem prerezu polovice prašiča ne sme
biti zdrobljenih kosti in mehanskih poškodb. Polovici prašiča
morata biti čisti, brez deformacij in brez večjih krvnih podpludb;
– masa izkoženega toplega trupa oziroma toplih polovic
prašiča je masa izkoženega trupa oziroma polovic, merjena
najpozneje 45 minut po zakolu in pred začetkom hlajenja;
– trup prašičkov je trup s kožo, brez ščetin in parkljev, z
glavo in jezikom, z nogicami, brez notranjih in spolnih organov, z ledvicami, ledvičnim salom in repom;
– masa hladnega trupa oziroma hladnih polovic trupa je
masa, ki se dobi z odbitkom dveh odstotokov od tople mase
trupa oziroma polovic;
– mesnatost prašiča: se izraža z deležem mesa v odstotkih, ki predstavlja razmerje med skupno maso z nožem
ločljivih prečnoprogastih mišic trupa in maso trupa.
II. KATEGORIJE KLAVNIH PRAŠIČEV
4. člen
Klavni garani in izkoženi prašiči se razvrščajo v naslednje kategorije:
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Uredbo (EGS) št. 3220/84
s spremembami 3530/86, 3577/90 in 3513/93 ter Uredbo (EGS) št.
2967/85 s spremembo 3127/94.

8. člen
Mladi pitani merjasci so nekastrirani prašiči moškega
spola z maso toplih polovic od 50 kg do 80 kg pri garanih
in od 37 kg do 64 kg pri izkoženih prašičih. V to kategorijo
spadajo tudi monorhidi in kriptorhidi.
III. TEHTANJE, OCENJEVANJE MESNATOSTI
IN RAZVRŠČANJE POLOVIC PRAŠIČEV
9. člen
(1) Za vse kategorije prašičev iz 4. člena tega pravilnika
je obvezno tehtanje toplih polovic prašičev.
(2) Za garane pitane prašiče iz 6. člena tega pravilnika
je obvezno tudi ocenjevanje mesnatosti, ki se opravi na
polovici prašiča, ter razvrščanje polovic prašičev v tržne
razrede.
(3) Klavnica je dolžna zagotoviti ustrezne delovne pogoje za opravljanje dejavnosti iz prejšnjih odstavkov.
10. člen
Tehtanje toplih polovic prašičev, kategorizacija, ocenjevanje mesnatosti in razvrščanje ter označevanje mora biti
opravljeno na enem mestu na koncu linije klanja najpozneje
v 45 minutah po zakolu ter pred pričetkom hlajenja.
11. člen
(1) Za tehtanje polovic prašičev se uporabljajo neavtomatske tehtnice razreda točnosti III z največjim preskusnim
razdelkom e=0,5 kg, ki morajo biti overjene v skladu s predpisom o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice.
Masa polovic prašiča se izraža z ločljivostjo enako preskusnemu razdelku tehtnice.
(2) Kontrolna organizacija iz 16. člena tega pravilnika
določi taro razpenjal oziroma kljuk na katerih so polovice prašičev med tehtanjem obešene (v nadaljnjem besedilu: tara).
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Taro se določi tako, da se stehta taro dvajsetih naključno izbranih kljuk ter kot taro upošteva najlažjo izbrano kljuko.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka kontrolni
organizaciji ni potrebno določati tare, če se uporablja avtomatski sistem odčitavanja tare.
(4) Ugotovljena tara iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se odbije od mase ugotovljene s tehtanjem.
IV. METODE OCENJEVANJA MESNATOSTI
12. člen
Za ocenjevanje mesnatosti polovic prašičev se lahko
uporabljata naslednji metodi:
– DM5, pri kateri se uporablja linearno merilo in je opisana v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika,
– HGP4, pri kateri se uporablja aparat Hennessy grading probe (HGP4), ki je opisana v Prilogi 2, ki je sestavni
del tega pravilnika.
13. člen
Enačbe uporabljene za izračun ocene mesnatosti prašičev morajo biti izdelane na reprezentativnem vzorcu populacije prašičev in z uporabo priznanih statističnih metod.
Raztelesenje oziroma disekcija, minimalna velikost vzorca in
točnost enačbe za ocenjevanje mesnatosti morajo biti skladni
s predpisi Evropske unije.
14. člen
Glede na ocenjeno mesnatost se trup oziroma polovici
prašiča razvršča v tržne razrede na naslednji način:
Tržni razred
S
E
U
R
O
P

Odstotek mesa
60 in več
55 in več, vendar manj od 60
50 in več, vendar manj od 55
45 in več, vendar manj od 50
40 in več, vendar manj od 45
manj od 40

V. OZNAČEVANJE POLOVIC PRAŠIČEV
15. člen
(1) Polovici prašičev se na način iz prejšnjega člena razvrstijo v tržne razrede in na stegnu vsake polovice prašiča se
označi tržni razred z žigom, ki vsebuje velike črke S, E, U, R,
O ali P, z neizbrisnim, zdravju neškodljivim in temperaturno
obstojnim barvilom (črnilom) s črkami, ki ne smejo biti manjše
od dveh centimetrov. Poleg tržnega razreda se lahko označi
tudi odstotek mesnatosti.
(2) Trupi prašičev so lahko označeni tudi z etiketo, ki
mora biti obstojna, odporna na poškodbe in trdno nameščena na vsako polovico. Oznake na etiketi morajo biti dobro
čitljive.
VI. KONTROLNA ORGANIZACIJA
16. člen
(1) Minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister), v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijstvo, po opravljenem javnem razpisu, določi organizacije za ugotavljanje skladnosti (v nadaljnjem besedilu: kontrolne organizacije), ki bodo opravljale tehtanje, kategorizacijo, ocenjevanje mesnatosti in razvrščanje polovic prašičev
na klavni liniji.
(2) Vloga kontrolne organizacije na javni razpis za izbiro
organizacije za ugotavljanje skladnosti, mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju zlasti naslednjih pogojev:
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– da razpolagajo z ustrezno merilno opremo za izvajanje nalog, ki so predmet kontrole;
– da so akreditirane za ugotavljanje skladnosti (SIST
EN 45004);
– da imajo ustrezno usposobljene osebe, ki lahko
opravljajo delo kontrolorja.
Podrobnejši pogoji se določijo z javnim razpisom.
17. člen
Oseba, ki opravlja pri kontrolni organizaciji nalogo kontrolorja (v nadaljnjem besedilu: kontrolor), mora imeti najmanj
srednješolsko strokovno izobrazbo (V. stopnjo) kmetijske,
veterinarske ali živilske smeri in dokazilo o opravljenem preizkusu znanja, ki ga izdajo strokovne organizacije iz 21. člena
tega pravilnika.
18. člen
Kontrolne organizacije izvajajo naslednje naloge:
– opravljajo tehtanje, kategorizacijo prašičev, ocenjujejo
mesnatost polovic prašičev in jih razvrščajo v tržne razrede
ter jih ustrezno označijo z žigi ali etiketami;
– skrbijo za merilno opremo oziroma druge naprave, ki
so v klavnicah in se uporabljajo pri ocenjevanju mesnatosti,
tehtanju oziroma razvrščanju polovic prašičev;
– preverjajo pripravo polovic prašičev;
– vodijo zapisnik o ugotovljeni kakovosti polovic prašičev, pripravljajo poročila in vodijo ustrezno evidenco o zakolu
in kakovosti prašičev;
– izdajajo dnevna poročila po dobaviteljih oziroma rejcih
prašičev in po klavnicah in enkrat mesečno izdajo poročilo
ministrstvu;
– sodelujejo s predstavniki rejcev prašičev, klavnicami,
s strokovnimi in raziskovalnimi institucijami ter s pristojnimi
upravnimi organi;
– zagotavljajo sledljivost pri kategorizaciji, ocenjevanju
mesnatosti in razvrščanju klavnih polovic prašiča.
19. člen
Stroške tehtanja, kategorizacije, ocenjevanja mesnatosti in razvrščanja polovic prašičev nosi klavnica, ki za 50%
obremeni rejca živali, kolikor se klavnica in rejec živali ne
dogovorita drugače.
20. člen
(1) O opravljenem tehtanju, ocenjevanju mesnatosti
in razvrščanju polovic prašičev sestavi kontrolor zapisnik,
ki se izroči rejcu oziroma dobavitelju ter klavnici. Kontrolna
organizacija je dolžna glede na tehnične možnosti zapisnik
izročiti klavnici, rejcu oziroma dobavitelju takoj, najpozneje
pa dan po zakolu. Kontrolna organizacija mora ta zapisnik
hraniti najmanj 24 mesecev.
(2) Zapisnik iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
1) ime in priimek oziroma firmo (šifro) in naslov oziroma
sedež klavnice;
2) ime in priimek oziroma firmo (šifro) in naslov oziroma
sedež dobavitelja;
3) šifro rejca oziroma pri živalih iz uvoza šifro države;
4) datum in uro zakola;
5) način priprave trupa (garani ali izkoženi);
6) zaporedno številko zakola;
7) skupno identifikacijsko številko živali v skladu s predpisi o označevanju živali v prometu;
8) maso toplih polovic prašičev v kg, izraženo na eno
decimalko;
9) meritvi M in S iz Priloge 1 ali 2 tega pravilnika, izražene na celo število (DM5) oziroma eno decimalko (HGP4);
10) odstotek mesa izražen na eno decimalko;
11) navedbo tržnega razreda za pitane prašiče in oznako kategorije;
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12) opombe s podatki o morebitnih delnih ali celotnih
poškodbah, neustrezni pripravi trupa ter izgubah na transportu in v klavnici ter vzroke za uvrstitev v kategorijo 5 iz 4. člena
tega pravilnika. Opombe so obvezen element zapisnika tudi
pri elektronski obliki zapisa.
13) podpis kontrolorja (tudi v elektronski obliki zapisa)
in žig kontrolne organizacije.
VII. USPOSABLJANJE KONTROLORJEV
21. člen
(1) Minister na podlagi javnega razpisa imenuje pravne
ali fizične osebe (v nadaljnem besedilu: strokovne organizacije), ki so pristojne za usposabljanje kontrolorjev.
(2) Strokovne organizacije morajo izkazati primerna
znanja in izkušnje na področju ocenjevanja klavne kakovosti prašičev. Podrobnejša merila za izbiro bodo določena v
javnem razpisu.
(3) Strokovne organizacije pripravijo vsebinski program
izobraževanja, ki je pripravljen tako, da zagotavljajo pravilno usposobljenost kontrolorjev za ocenjevanje mesnatosti
prašičev.
(4) Osebi, ki je uspešno opravila preizkus usposobljenosti po programu iz prejšnjega odstavka, izdajo strokovne
organizacije iz prvega odstavka tega člena potrdilo o opravljenem preizkusu usposobljenosti za delo kontrolorja.
VIII. NADZOR
22. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem kategorizacije, ocenjevanja
mesnatosti in razvrščanja polovic prašičev opravlja pristojni
inšpektor.
(2) Pregled opravi najmanj enkrat vsake štiri mesece
v klavnicah, ki zakoljejo več kot 200 prašičev tedensko kot
letno povprečje ter enkrat na šest mesecev v klavnicah, ki
zakoljejo do 200 prašičev na teden kot letno povprečje. Preverjanje označevanja, ocenjevanja, razvrščanja in obdelave
trupa se opravi na najmanj 20 naključno izbranih trupih živali
v vsaki posamezni klavnici. Kolikor se zakolje manj živali,
se preverjanje opravi na vseh zaklanih živalih. Nadzor nad
tehtanjem, kategorizacijo, ocenjevanjem mesnatosti in razvrščanje polovic prašičev se izvaja skladno z določili tega
pravilnika, pri tem zlasti ugotavljajo:
– če klavnica zagotavlja ustrezne pogoje za izvajanje
nalog kontrole;
– če se tehtanje, kategorizacija, ocenjevanje mesnatosti, razvrščanje in označevanje polovic prašičev izvaja v času
predpisanem v 10. členu tega pravilnika;
– če kontrolo izvajajo pooblaščeni kontrolorji;
– če se pri kontroli uporablja preverjena merilna oprema
in ustrezne metode;
– ustreznost postopka tehtanja klavnih polovic prašičev;
– ustreznost priprave klavnih polovic prašičev;
– ustreznost kategorizacije in razvrščanja polovic prašičev;
– označevanje polovic prašičev;
– če so stranke o rezultatih kontrole pravočasno in
ustrezno (pravi podatki) obveščene;
– če so zapisniki ustrezno arhivirani;
– če je zagotovljen dostop do merilne in druge potrebne
strojne opreme (računalniki, tiskalniki) samo pooblaščenim
osebam oziroma, da je ta ustrezno varovana.
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(3) Pri izvajanju nadzora nad kontrolorji se preverja
ustreznost kategorizacije in razvrščanja polovic prašičev, ki
se izvede na naključno izbranem vzorcu najmanj dvajsetih
trupov oziroma polovic. Pri določanju kategorije živali ni dovoljena nobena napaka. Pri merjenju mesnatosti z metodo
DM5 je dovoljeno do 10% odstopanj pri meritvah debeline
slanine (dovoljena napaka je ±2 mm) in do 10% odstopanj
na debelino mišice (dovoljena napaka je ±3 mm) ali 10% napak pri mestu vboda in 10% napak pri kotu vboda pri metodi
HGP4. Če so odstopanja večja od predpisanih, inšpektor v
roku enega tedna ponovi nadzor. Pri tem se vzorec ocenjenih
polovic podvoji. Če se stanje pri ocenjevanju in razvrščanju
polovic prašičev po treh zaporednih pregledih ni izboljšalo,
inšpektor predlaga kontrolni organizaciji odvzem pooblastila
za zadevnega kontrolorja.
(4) Stroške dodatnih pregledov krije kontrolna organizacija.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(1) Do imenovanja kontrolnih organizacij iz 16. člena
tega pravilnika bo opravljal ocenjevanje mesnatosti, razvrščanje in tehtanje polovic prašičev na klavni liniji, Inspect
d.d. Ljubljana.
(2) Do imenovanja strokovnih organizacij iz prvega odstavka 21. člena, opravljata to dejavnost skupaj Biotehniška
fakulteta, Oddelek za zootehniko Univerze v Ljubljani in
Kmetijski inštitut Slovenije.
(3) Metode za ocenjevanje mesnatosti klavnih trupov
prašičev iz 12. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati
najpozneje do 3. novembra 2004.
(4) Metode za izračun enačbe iz 13. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike
Slovenije k Evropski uniji.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe 3. člena, 4. člena, 12. do 30. člena, 74. člen
ter Priloge 1, 2 in 3 pravilnika o kakovosti zaklanih prašičev
in kategorizaciji svinjskega mesa (Uradni list RS, št. 68/95,
53/96, 71/97, 43/98 in 36/99), ki se nanašajo na ocenjevanje
mesnatosti, razvrščanje in tehtanje prašičjih polovic na klavni
liniji.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-134/2002/2
Ljubljana, dne 18. februarja 2004.
EVA 2000-2311-0082
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.
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Priloga 1 - Ro�na dvomestna DM5 metoda za rutinsko ocenjevanje mesnatosti na klavni liniji
RO�NA DVOMESTNA DM5 METODA ZA RUTINSKO
OCENJEVANJE MESNATOSTI NA KLAVNI LINIJI
Po ro�ni dvomestni metodi DM5 se mesnatost (odstotek mesa) izra�una po ena�bi:
y = 6,9360+ 1,7620 + 66,7270 S/M + 9,7281 koren(M) + 33,2966 log S - 19,8084 koren(S) 0,1082 T
Posamezni simboli pomenijo:
y = ocenjen odstotek mesa
S = meritev najtanje debeline slanine s koo (v nadaljevanju: meritev S) na klavni polovici nad
srednjo zadnji�no miico (m. glutaeus medius) v milimetrih (mm)
M = najkraja razdalja med prednjim (kranialnim) koncem srednje zadnji�ne miice (m. glutaeus
medius) in zgornjim (dorzalnim) robom hrbteni�nega kanala (v nadaljevanju: meritev M) v
milimetrih (mm)
T = masa toplih polovic garanih prai�ev v kilogramih
tevilke v ena�bah so izra�unane konstante meritev lastnosti S in M.

Skica meritev po ro�ni dvomestni DM5 metodi
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Priloga 2  HGP4 metoda za rutinsko ocenjevanje mesnatosti na klavni liniji z aparatom
Hennessy grading probe
HGP4 METODA ZA RUTINSKO
OCENJEVANJE MESNATOSTI NA KLAVNI LINIJI
Pri metodi HGP4 se meri debelino slanine in miice na anatomsko to�no dolo�enem mestu in
sicer med drugim in tretjim rebrom teto kranialno od zadnjega rabra ter 7 cm lateralno od linije
razseka. Debeline so izmerjene na principu odboja svetlobe z aparatom Hennessy grading probe
(HGP4 ), ki ima sondo opremljeno z rezilom ter svetlobno celico.
Pri metodi HGP4 se mesnatost (odstotek mesa) izra�una po ena�bi:
y = 64,92725532-1,669 SHGP +0,01947 kvadrat (SHGP)+0,2464 MHGP
Posamezni simboli pomenijo:
y = ocenjen odstotek mesa
S = meritev debeline slanine na klavni polovici z aparatom HGP(v nadaljevanju: meritev SHGP)
med drugim in tretjim zadnjim rebrom 7 cm lateralno od linije razseka v milimetrih, na
decimalko natan�no (mm)
M = meritev debeline miice (m. longissimus dorsi) na klavni polovici med drugim in tretjim
zadnjim rebrom z aparatom HGP(v nadaljevanju: meritev MHGP) v milimetrih na decimalko
natan�no(mm)
tevilke v ena�bah so izra�unane konstante meritev lastnosti SHGP in MHGP.
Skica meritev pri HGP4 metodi
7 cm
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OBČINE
SKLEP

BREZOVICA
937.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi Mladinskega klimatskega
zdravilišča Rakitna

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
36/00) in 7. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS,
št. 34/99) je Občinski svet občine Brezovica na 11. redni seji
dne 22. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi Mladinskega klimatskega
zdravilišča Rakitna
1. člen
V odloku o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (Uradni list RS, št. 98/03) se v 6. členu pod
točko a) Osnovna dejavnost zavoda doda kot prvo alineo:
»– bolnišnična zdravstvena dejavnost,«.
Sedanja prva alinea postane druga alinea. Sedanja druga alinea postane tretja alinea. Sedanja tretja alinea postane
četrta in sedanja peta postane šesta alinea. Za šesto alineo
se črta pika in doda »vejica« ter naslednje dejavnosti:
»– dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
– osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– 80.103 dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z
motnjami v razvoju,
– 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 92.623 druge športne dejavnosti,
- 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.«
2. člen
V 7. členu se tretja alinea spremeni tako, da se na novo
glasi:
»– strokovni vodja,«
3. člen
V 18. členu se druga alinea spremeni tako, da se na
novo glasi:
»– ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri s
specializacijo pediatrije ali šolske medicine,«.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1
Občinski svet občine Brezovica v skladu s 23. členom
zakona o pospeševanju turizma določa višino turistične takse, in sicer v višini 10 točk.
2
Vrednost turistične takse v Občini Brezovica znaša: 10
točk x 14,70 SIT = 147 SIT.
3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS. Začne veljati naslednji dan po objavi in se uporablja s 1. januarjem 2004.
Št. 8/2004-03-05
Brezovica, dne 2. marca 2004.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

BREŽICE
939.

Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra

V skladu s 16. členom statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet občine
Brežice na 9. seji dne 12. 1. 2004 sprejel

SKLEP
o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra
1. Ukine se javno dobro na parceli številka 751/1 k.o.
Črnc, ZKV XX.
2. Ukinjeno javno dobro na parceli št. 751/1, v izmeri
524 m2, k.o. Črnc, se zamenja za parcele št. 145/12, 145/13,
144/11 in 144/12, skupne površine 466 m2, k.o. Brezina, ki
so v lasti podjetja PETROL d.d. Ljubljana.
3. Na podlagi menjalne pogodbe se na parcelah št.
145/12, 145/13, 144/11 in 144/12 k.o. Brezina vzpostavi
javno dobro.
Št. 462-61/03
Brežice, dne 12. januarja 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

Št. 39/2003
Brezovica, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

DOBRNA
938.

Sklep o pospeševanju turizma in določanju
višine turistične takse

Na podlagi 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00), 22. ter 23. člena zakona o
pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98, 68/00) je
Občinski svet občine Brezovica na 12. redni seji 29. 1. 2004
sprejel naslednji

940.

Odlok o načinu sestave seznama upravičencev
in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter
pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Dobrna

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02, 55/03,
83/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 15. člena statuta
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Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02) je
Občinski svet občine Dobrna na 5. korespondečni seji dne
2. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o načinu sestave seznama upravičencev
in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter
pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje
na območju Občine Dobrna
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določijo upravičenci, zavezanci,
višina vračila, način in pogoji vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobrna.
Ta odlok prav tako določa način sestave seznama fizičnih
oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci v razmerju
do lokalne skupnosti, način ugotavljanja sorazmernih deležev
vračil ter pogoje in roke vračanja teh deležev.
2. člen
(upravičenci do vračila vlaganj)
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d. po tem odloku
so fizične osebe oziroma njihovi pravni nasledniki, ki so z
namenom pridobitve telefonskega priključka, na območju
občine, sklepale pogodbe z bivšo Krajevno skupnostjo Dobrna in lokalna skupnost, ki je sklenila pogodbo z pravnimi
predniki Telekoma Slovenije, d.d., in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet
(v nadaljevanju: SIS).
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje lahko dokazujejo obstoj pravice do vračila
vlaganj le s pogodbo iz prvega odstavka tega člena, medtem, ko pogodbeno vrednost dokazujejo s pogodbo, računi
in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti, katerim
verodostojnost daje pogodba.
3. člen
(zavezanec za vračilo vlaganj)
Zavezanec za vračila vlaganj fizičnim osebam iz drugega člena tega odloka je Občina Dobrna, ki izvaja vračila
vlaganj kot preneseno pristojnost na podlagi zakona ter pod
pogoji in na način, določenim s tem odlokom. Občina je zavezanec do višine sredstev, ki jih prejme iz Republike Slovenije
oziroma sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: sklad).
4. člen
(vlaganje zahtevkov)
Občina Dobrna bo v roku štirih mesecev od poziva, ki
ga je objavila komisija iz prvega odstavka 5. člena ZVVJTO
v Uradnem listu Republike Slovenije, vložila na pristojno
državno pravobranilstvo zahtevek za vračilo vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje. Predlog pisne poravnave bo podan v pregled komisiji iz 6. člena, katera predlog poravnave
tudi potrdi.
Pisno poravnavo sklene župan. Podpisana pisna poravnava predstavlja neposredni izvršilni naslov v breme sklada
iz katerega se bodo črpala sredstva za vračilo. V primeru, da
predlog pisne poravnave s strani komisije občinskega sveta
ni sprejet, se postopek nadaljuje preko pristojnega sodišča.
5. člen
(pristojni organi)
Strokovne in tehnične naloge na podlagi zakona in
tega odloka opravlja občinska uprava. Za izvedbo le-teh je
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imenovana posebna komisija s sklepom Občinskega sveta
Občine Dobrna.
V dopolnitev komisije lahko župan imenuje poleg delavcev občinske uprave tudi bivše predstavnike takratne KS Dobrna. Z aktom o imenovanju komisije se določijo tudi naloge
komisije, notranja razmerja in način dela komisije. Komisija
vodi vse postopke do konca izplačila vsem upravičencem.
6. člen
(javni poziv)
Komisija objavi na krajevno običajen način poziv za
prijavo podatkov o končnih upravičencih ali njihovih pravnih
naslednikov, potrebnih za izvedbo vračila vlaganj. Rok za
prijavo podatkov določi komisija v pozivu. Podatke so dolžni
prijavit upravičenci na predpisanem obrazcu pri občinski
komisiji. Obrazec predpiše komisija najkasneje do objave
poziva.
V pozivu se navede:
– katere osebe so lahko upravičenci (2. člen tega odloka);
– roki za vložitev zahtevkov za vračila in način vložitve;
– sestavni deli prijave in priloge v smislu listinskih dokazil;
– komu in kako se vlagajo zahtevki;
– rok za vračilo deleža sredstev.
7. člen
(način sestave seznama končnih upravičencev)
Komisija v roku 45 dni od dne objave javnega poziva
pripravi in objavi predlog seznama končnih upravičencev do
vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi vložene listinske dokumentacije upravičencev skladne z
2. členom tega odloka.
Iz seznama mora biti razvidno:
– ime in priimek upravičenca, in njegovo stalno prebivališče;
– čas oziroma leto vplačila;
– izkazana višina vlaganja.
Izkazana višina vlaganja predstavlja pogodbeno vrednost preračunano v DEM na dan sklenitve pogodbe.
Predlog seznama komisija objavi na krajevno običajen
način.
8. člen
Fizične osebe, ki jih ni v predlogu seznama končnih
upravičencev, ali če le-te menijo, da podatki iz seznama niso
pravilni, lahko podajo na komisijo v roku 15 dni od objave
predloga seznama ugovor. Ugovor mora biti podan v pisni
obliki in utemeljen ter podprt z dokazili o pravnem naslovu in
višini vlaganj iz drugega člena tega odloka. O utemeljenosti
ugovora odloča župan, ki z odločbo vlogi ugodi, jo zavrže ali
zavrne. Odločba župana je dokončna.
9. člen
Na osnovi dokončnih odločb komisija ustrezno dopolni
predlog seznama končnih upravičencev in ga da v potrditev
Občinskemu svetu občine Dobrna. Tako potrjeni predlog
končnega seznama upravičencev se objavi na krajevno
običajen način.
10. člen
(način ugotavljanja sorazmernih deležev vlagateljev)
Osnovo za določitev sorazmernega deleža vračila, ki ga
prejme vsak končni upravičenec predstavlja priznana višina
vlaganja posameznega končnega upravičenca v skladu s
predpisi in merili, ki urejajo to področje.
V primerih, ko se je primarno omrežje financiralo solidarno, to je, ko so vsi upravičenci prispevali enak delež, se
tudi vračilo izvaja v enakih deležih.
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11. člen
Vsakemu upravičencu komisija izda individualni sklep
o dodeljeni višini vračila vlaganj in roku vračila. Zoper sklep
je dovoljena pisna pritožba v roku 8 dni od prejema pisnega
sklepa. Pritožba je dovoljena samo zoper izračun višine dodeljenega sredstva. Pritožba se vloži pri komisiji.
12. člen
(način in roki vračila prispevkov)
Prejeta vračila lokalna skupnost po sklenjeni pisni poravnavi ali pravnomočno končanem sodnem postopku, vrne
končnim upravičencem v deležih, sorazmernih vlaganjem
upravičencev iz seznama na način in pod pogoji, doseženimi
s poravnavo in tem odlokom.
Občina prejeta vračila vrača posameznikom kot kontnim
upravičencem neposredno na račun upravičencev, ki so ga
navedli v svoji prijavi, vse v roku 30 dni od dneva prejema
sredstev s strani sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in pravnomočnosti individualnega
sklepa iz 11. člena tega odloka. V primeru, da bo občina
prejemala sredstva od sklada v več obrokih, se vračajo
sredstva kontnim upravičencem v obrokih z isto dinamiko v
sorazmernih deležih glede na razpoložljiva sredstva.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati v celoti predhodni odlok, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
78/02.
Št. 015-02-0018-1/2004
Dobrna, dne 1. marca 2004.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

HRASTNIK
941.

Odlok o zazidalnem načrtu »ZN 11«
industrijske cone Podkraj

Na podlagi 23., 31., 77. in 175. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 17. člena statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/99, 20/03)
je Občinski svet občine Hrastnik na 10. seji dne 26. 2. 2004
sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu »ZN 11« industrijske cone
Podkraj
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt »ZN 11«
industrijske cone Podkraj (v nadaljevanju: ZN), ki ga je izdelal ARHIS d.o.o. iz Zagorja pod št. proj 07/03 v 2003. ZN
je skladen s prostorskim planom Občine Hrastnik (Uradni list
RS, št. 78/98) in spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od
leta 1986 do leta 2002 (Uradni list RS, št. 55/02).
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2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje
sestavine:
A) TEKSTUALNI DEL
B) SOGLASJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
C) GRAFIČNE PRILOGE
Podrobnejši seznam prilog se nahaja v gradivu ZN iz
1. člena tega odloka.
II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Opis meje
ZN obravnava nižinski del na desnem bregu Save jugovzhodno od mosta na Savi. Vključuje vzhodni del naselja
Podkraj.
Severna meja ureditvenega območja poteka delno po
robu glavne ceste G2-108/1186, delno po desnem bregu
Save do stičišča z lokalno cesto, kjer se obrne proti jugu,
prečka lokalno cesto in se obrne proti zahodu. Južna meja
teče po severnem pobočju hriba Kožlak južno od nogometnega igrišča, skladiščnih hal Steklarne Hrastnik in obstoječih
stanovanjskih objektov do meje funkcionalnega zemljišča
stanovanjskih blokov. Tu se obrne proti severu in prečka
glavno cesto G2-108/1186.
Obodna parcelacija
Ureditveno območje zazidalnega načrta vključuje zemljišče v k.o. Podkraj.
Izhodiščna točka obodne parcelacije je v jugozahodnem
vogalu parcele 462/4. Od tu gre meja proti vzhodu po južnem
robu parcele 462/4 proti vzhodu do mosta preko Save, ga
prečka in se nadaljuje po desnem bregu Save po južnem
robu parcel 503/4 in 503/6 do stičišča s parcelo 442/3 (lokalna cesta) Tu se meja obodne parcelacije obrne proti jugozahodu in se nadaljuje v premi na razdalji ca. 30 m, kjer se
obrne proti severozahodu. Meja teče v oddaljenosti ca. 5.00
m od obstoječih objektov in prečka parcelo 441/1 vzporedno
s plastnicami terena v dolžini ca. 105 m. V nadaljevanju se
obrne proti jugu in se po 10.00 m spet obrne proti severozahodu preko parcele 441/1 do meje s parcelo 451/1. Po
zahodni meji te parcele se nadaljuje proti jugu do obstoječe
lokalne ceste in poteka po njenem severnem robu do parcele
454. Meja ureditvenega območja teče v nadaljevanju po južnem in zahodnem robu parcel 454 in 457/1, prečka parcelo
457/2 in teče proti zahodu po severnem robu dovozne ceste
do garaž do zahodne meje parcele 457/2. Po zahodni meji
te parcele se v smeri proti severu meja zaključi v izhodiščni
točki obodne parcelacije.
Ureditveno območje meri 6,86 ha.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Celotno območje je skladno s planskimi usmeritvami
predvideno za:
– površine za razvoj proizvodne in servisne dejavnosti
v Podkraju;
– dograditev centra za oskrbne, storitvene in družbene
dejavnosti v Podkraju;
– prestavitev glavne ceste G2-108/1186 na novo traso
po desnem bregu Save;
– dograditev komunalne in energetske infrastrukture ter
omrežja zvez;
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– varstvo kulturnega spomenika stanovanjska hiša Podkraj 97 kot etnološka dediščina in cerkve Sv. Nikolaja kot
umetnostni spomenik.
Natančne dejavnosti v objektih bodo določene skladno
s tolerancami ZN na osnovi ustrezne prostorske preveritve.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE, TOLERANCE
5. člen
Na območju ZN so predvideni naslednji posegi:
1. Zaradi realizacije ZN in izgradnje nove trase G2-108/
1186 Hrastnik-Zidani most je predvideno rušenje naslednjih
objektov:
– stanovanjska hiša, zemlj. parc. št. 444/2 k.o. Podkraj
s pomožnimi objekti
– stanovanjska hiša zemlj. parc. št. 444/3 k.o. Podkraj
s pomožnimi objekti
– skladišče Steklarne Hrastnik na zemlj. parc. št. 447/4
k.o. Podkraj
– skladišče Steklarne Hrastnik na zemlj. parc. št. 447/6
k.o. Podkraj
– skladišče Steklarne Hrastnik na zemlj. parc. št. 447/1
k.o. Podkraj
– kegljišče na zemlj. parc. št. 441/13 k.o. Podkraj
– objekt na zemlj. parc. št. 441/18 k.o. Podkraj
– objekt na zemlj. parc. št. 441/17 k.o. Podkraj
– objekt na zemlj. parc. št. 441/16 k.o. Podkraj.
Predvidena je odstranitev nogometnega igrišča na
zemlj. parc. št. 442/1 k.o. Podkraj.
V fazi realizacije zazidalnega načrta bodo prestavljeni
obstoječi komunalni in energetski vodi, ki potekajo na lokaciji
predvidenih objektov.
Ob izgradnji G2-108/1186 Hrastnik-Zidani most bo
ukinjen del trase lokalne ceste na desnem bregu Save ter
izveden nov priključek le-te na državno cesto.
2. Ohranitev obstoječih objektov z možnostjo izvedbe
naslednjih posegov:
– vzdrževalna dela,
– rekonstrukcija,
– gradnja nadomestnih objektov,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
po predhodni prostorski preveritvi, obdelani v posebnem delu
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– gradnja manjših prizidkov, ki pomenijo funkcionalno
dopolnitev obstoječih objektov, po predhodni prostorski
preveritvi, obdelani v posebnem delu projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja;
– postavitev enostavnih objektov za zagotavljanje
funkcij območja in v skladu z namembnostjo območja na
podlagi predhodne strokovne presoje občinskega urbanista;
predhodna strokovna presoja ni potrebna za pomožne infrastrukturne objekte;
– obnovitev, rekonstrukcija, dograditev in odstranitev prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter
omrežja zvez.
3. Gradnja novih objektov ter pripadajoče prometne,
komunalne in energetske infrastrukture:
– Vratarnica
– Proizvodna hala
– Zmesarna
– Reciklaža stekla
– MRP za zemeljski plin
– Rezervoar tekočega plina
– Transformatorska postaja
– Čistilna naprava tehnološka voda
– Kemična priprava vode
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– Skladišče jeklenk
– Elektrofilter z dimnikom
– Deponija stekla
– Presipališče
– Drobilec avtomobilskega stekla
– Črpališče vode
– Lovilec olja
– Čistilna naprava
– Cestna tehtnica
– Poslovno-trgovsko-servisni objekt
– Izgradnja opornih zidov
– Državna cesta G2-108/1186 z avtobusnima postajališčema
– Ureditev križišča ceste G2-108/1186 in dovozne ceste
na ob območju stanovanjske soseske in steklarne
– Prestavitev lokalne ceste po desnem bregu Save
– Ureditev 35 parkirnih mest na območju stanovanjske
gradnje
– Ureditev 81 parkirnih mest za osebna vozila in invalide ter 5 parkirnih mest za tovorna vozila s priklopniki na
območju steklarne
– Ureditev 14 parkirnih mest pri poslovno-trgovskoservisnem objektu
– Ureditev 17 parkirnih mest pri Brodarskem društvu
– Ureditev manipulacijskih površin na območju steklarne
– Izvedba požarne ceste in servisne ceste na območju
steklarne
– Postavitev varovalne ograje
– Ureditev zelenih površin
– Postavitev, dograditev, rekonstrukcija in odstranitev prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter
omrežja zvez.
6. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja so:
– ohranitev obstoječih objektov,
– ohranitev prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez, razen tiste, na lokaciji predvidenih
objektov,
– gradnja predvidenih objektov,
– potek državne ceste G2-108/1186 in lokalne ceste po
desnem bregu Save,
– potek servisne dovozne ceste in požarne ceste na
območju steklarne,
– ureditev parkirišč za osebna in tovorna vozila z ustreznim številom parkirnih mest za invalide.
7. člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov so:
– dovoljena je klasična ali montažna gradnja;
– upoštevati je treba odmike gradbene linije od obstoječih objektov, prometnic in Save;
– dovoljena je členitev fasade do gradbene linije;
– oblikovanje objektov naj bo sodobno in enotno za
vse objekte steklarne, prilagojeno funkciji in tehnološkemu
procesu;
– severne fasade objektov naj bodo oblikovane skrbno
zaradi izpostavljene lokacije ob državni cesti;
– vzdolžno fasado proizvodne hale je treba z ustreznimi
arhitektonskimi elementi vizualno razbiti;
– ob južni meji funkcionalnega zemljišča bo treba zaradi
izgradnje objektov in konfiguracije terena zgraditi ustrezno
dimenzionirane oporne zidove;
– parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce bodo
urejena v sklopu funkcionalnega zemljišča steklarne;
– obvezna je zasaditev drevoreda ob državni cesti
G2-108/1186 in lokalni cesti po desnem bregu Save ter na
južnem robu centralnega parkirišča in ob dovozni cesti za
naselje Podkraj;
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– del funkcionalnega zemljišča, kjer je zaradi tehnološkega procesa potreben nadzor, bo omejen z ustrezno
oblikovano varovalno ograjo višine 2.00 m;
– za vse predvidene objekte je treba pridobiti geotehnične pogoje za gradnjo.
Okvirni tlorisni in višinski gabariti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Vratarnica
Proizvodna hala
Zmesarna
Reciklaža stekla
MRP za zemeljski plin
Rezervoar tekočega plina
Transformatorska postaja
Čistilna naprava tehnološka voda
Kemična priprava vode
Skladišče jeklenk
Elektrofilter z dimnikom
Deponija stekla
Presipališče
Drobilec avtomobilskega stekla
Črpališče vode
Lovilec olja
Čistilna naprava
Cestna tehtnica
Poslovno-trgovsko-servisni objekt

5.00 x 60.00m
124.00 x 59.00m
25.00 x 12.00m
32.00 x 18.00m
3.00 x 3.50m

P
P, P+1
P
P
P
P
27.00 m x 11.00 m
P
50 m3
P
2 x 50 m3
P
6.00 m x 4.00 m
P
h=50.00-60.00 m
40.00 m x 12.00 m
P
9.00 m x 6.00 m
P
3.00 m x 3.00 m
8.00 m x 5.00 m
P
18.50 m x 3.50 m
30.00 m x 20.00 m

P+M
(P+1)

8. člen
Za zunanjo ureditev veljajo naslednji pogoji:
– izvedba skladno z namembnostjo območja,
– funkcionalna zemljišča za nove objekte so določena v
grafičnih prilogah ZN, za obstoječe objekte pa se funkcionalna zemljišča določijo na podlagi predloga načrta gradbene
parcele; pri izdelavi predloga za določitev gradbene parcele
je treba zagotoviti nemoteno rabo vseh stavb, ohranitev funkcije vseh javnih površin in nemoteno izvajanje načrtovane
ureditve,
– ureditev funkcionalnih zemljišč kot parkirne in manipulacijske površine ploščadi, servisne ceste, ter zelenice,
– izvedba utrjenih površin v asfaltu ali tlakih,
– obveznost ureditve parkirnih mest za zaposlene in
obiskovalce na območju steklarne in poslovno-trgovsko
servisnega objekta,
– obveznost ureditve dodatnih parkirnih površin na območju stanovanjske gradnje,
– postavitev transparentne varovalne ograje višine
2.0 m.
9. člen
Tolerance
Zazidalni načrt »ZN 11« industrijske cone Podkraj določa namembnost objektov ter tlorisne in višinske gabarite.
V grafičnih prilogah so določeni okvirni tlorisni gabariti
objektov, ki upoštevajo odmike med objekti in od prometnic.
Odmiki od prometnic so obvezujoči.
Kot tolerance so dovoljene spremembe dimenzij v skladu s tehnološkimi potrebami, in sicer na podlagi predhodne
prostorske preveritve, obdelane v posebnem delu projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja ter pod pogojem, da
spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov ne bodo ovirale
kasnejših izvajanj in realizacije zazidalnega načrta in da bodo
v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanje okolja.
Kot toleranca je na industrijskem območju Steklarne
Hrastnik v skladu s tehnološkimi potrebami dovoljena sprememba namembnosti posameznih delov objektov ali objektov v celoti in sprememba mikrolokacije na podlagi prehodne
prostorske preveritve, obdelane v posebnem delu projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar le v primeru, da
le-ta ne bo prekomerno obremenjevala okolja.
Zazidalni načrt povzema obstoječo parcelacijo. Kot tolerance so dovoljene spremembe parcelnih mej ob soglasju
mejašev.
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Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv objektov in naprav na sosednje parcele ter načrtovani videz
območja. Prav tako se ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja.
V. PROMETNA, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA,
VODNOGOSPODARSTVO
10. člen
Pogoji za izvedbo prometnega omrežja so:
– pri izdelavi dokumentacije se na podlagi izdelane
študije variant cestne povezave med Hrastnikom – Zidanim
mostom – Radečami kot končna varianta trase upošteva
nova glavna cesta G2 –108 po levem bregu preko Save;
– pri načrtovanju navezave na obstoječo glavno cesto je
potrebno upoštevati interna navodila Direkcije RS za ceste;
– za priključevanje obravnavane planske celote na
državno cesto je potrebno na osnovi projektnih pogojev Direkcije RS za ceste izdelati poseben projekt PGD, PZI in si
nanj pridobiti soglasja;
– v primeru, da glavna cesta ne bo zgrajena pred
gradnjo bližnjih parkirišč, bo del teh parkirišč možno izvesti
fazno skladno s pogoji in soglasji Direkcije RS za ceste (po
izgradnji nasipa oziroma opornih zidov);
– inštalacije, ki bodo potekale pod glavno cesto, bo potrebno predhodno zgraditi in primerno zaščititi;
– izdela se novo štirikrako križišče ca. 120.00 m vzhodno od obstoječe glavne ceste Trbovlje – Hrastnik, ki bo povezovalo novi južni industrijski in obstoječi stanovanjski del
ter severni del do obrežja Save;
– ukine se obstoječi priključek z glavne ceste Trbovlje
– Hrastnik v stanovanjsko cono na zahodu zazidalnega načrta;
– na vzhodu zazidalnega načrta, pred mostom čez
Savo, se izvede priključek obstoječe lokalne ceste po desnem bregu Save na novo predvideno glavno cesto G2-108;
– ob cesti G2-108 se v smeri Zidani most pred mostom
v Hrastnik izvede prestavitev obstoječe avtobusne postaje.
Za obe smeri (Trbovlje in Zidani most) se na cesti G2-108
na območju zazidalnega načrta predvidita avtobusni postajališči;
– izvedeta se servisni cesti A in A' za napajanje med
glavno cesto G2-108 in Savo;
– izvede se servisna cesta B za priključek sedanje in
predvidene industrijske cone ter obstoječe stanovanjske zazidave in obrtne cone;
– cesta C se izvede kot priključek in rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste po desnem bregu Save v smeri proti
Radečam;
– na območju obstoječe stanovanjske gradnje se izvedejo nove parkirne površine za osebna vozila (35 PM).
Za predviden poslovni objekt je predvideno parkirišče s 14
parkirnimi mesti;
– na območju Steklarne Hrastnik so predvidene manipulativne asfaltirane površine s parkirišči za zaposlene (81
PM) in tovorna vozila (5 PM).
11. člen
Pogoji za izvedbo vodovodnega omrežja so:
– izven območja ZN se izvede vodohran dim. ca.
200.00 m3;
– od obstoječega vodovoda DN 200 (tč. A) ob glavni
cesti se rekonstruira obstoječi vodovod DN 50 do odcepa za
Steklarno Hrastnik (tč. B) in zamenja s profilom DN 200:
– od odcepa za Steklarno Hrastnik (tč. B) do predvidenega vodohrana nad obrtno cono V=200.00 m3 se izvede
vodovod DN 200;
– obstoječ priključek za Steklarno Hrastnik od tč. B do
tč. C se zamenja s profilom DN 100;
– del vodovoda na območju Steklarne Hrastnik (tč. C
– tč. D) se ukine;
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– od vzhoda poteka ob predvideni glavni cesti vodovod
DN 100, ki je predviden za priključitev novih vodnih virov
(Vidmar) ca. 3.00 l/s;
– izvede se črpališče ob Savi s predvidenim zankastim
razvodom hidrantnega omrežja DN 100 z nadzemnimi hidranti DN 80 na območju industrijske cone;
– za zagotovitev požarne varnosti na ostalem območju
stanovanjske zazidave bodo izvedeni na predvidenih javnih
vodih nadzemni hidranti DN 80;
– pred izgradnjo vodovodnega omrežja je treba izdelati
projekte za izvedbo v skladu s pogoji upravljalca:
– ob sanaciji vodovodnih sistemov in vodnih virov je
potrebno namestiti čistilne naprave pri tistih virih, ki nimajo
kvalitetno pitno vodo in pridobiti strokovna mnenja ustrezne
organizacije o zdravstveni ustreznosti pitne vode in varnosti
vodooskrbe (Uradni list RS, št. 46/97).
12. člen
Pogoji za izvedbo kanalizacijskega omrežja so:
– skladno s pogoji upravljalca je za območje ZN Podkraj
predviden ločen sistem odvodnjavanja;
– obstoječa javna kanalizacija na celotnem delu ZN se
ohrani kot meteorna kanalizacija;
– na podlagi preverbe se izvede eventualna rekonstrukcija obstoječih kanalizacijskih vodov;
– na vzhodnem delu območja Steklarne Hrastnik se izvede nova meteorna kanalizacija z iztokom v Savo;
– za celotno območje se izvede nova fekalna kanalizacija, ki se vodi do fekalnega črpališča pri obstoječem mostu
čez reko Savo. Od tu se vodi preko tlačnega voda, obešenega na most, v zbirni fekalni kanal na območju PUP 5;
– v primeru potrebe predčiščenja tehnoloških odplak za
proizvodni objekt je predvidena na vzhodu ČN tehnoloških
vod. Te se po predčiščenju izpustijo v fekalno kanalizacijo;
– meteorne vode z manipulativnih površin se vodijo preko peskolovov in lovilcev olj v meteorno kanalizacijo;
– čiste meteorne vode s strešin in zelenic se vodijo preko peskolovov v meteorno kanalizacijo in v reko Savo;
– za kanalizacijsko omrežje je treba pred izgradnjo izdelati ustrezno dokumentacijo v skladu s pogoji upravljalca.
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– za potrebe steklarne se izvede nov zemeljski telefonski priključek;
– potrebno je izdelati projekt zaščite in prestavitve TK
omrežja, potrjen s strani soglasodajalca;
– za priključitev predvidenih objektov na TT omrežje je
potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo, ki mora
upoštevati predvidene telekomunikacijske kapacitete v skladu s pogoji soglasodajalca;
16. člen
Pogoji za izvedbo kabelskega omrežja so:
– za priključitev predvidenih objektov na kabelsko
omrežje je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo v skladu s pogoji soglasodajalca.
17. člen
Pogoji za odlaganje odpadkov:
– komunalni odpadki se bodo zbirali v zabojnikih in odnašali na komunalno deponijo skladno z občinskih odlokom
o ravnanju z odpadki;
– z morebitnimi posebnimi odpadki je potrebno ravnati
v skladu z veljavno zakonodajo.
18. člen
Vodnogospodarski pogoji
Pri načrtovanju objektov ter komunalnih vodov je potrebno upoštevati poplavno koto reke Save.
19. člen
Tolerance
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem
in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši
obratovalni parameter, ekonomsko primernejša investicijska
vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA

13. člen
Pogoji za izvedbo plinovodnega omrežja so:
– lokalna prestavitev obstoječega voda na območju poslovnega objekta št. 19;
– na območju širitve Steklarne Hrastnik sta predvidena
nova merno regulacijska postaja ter dovodni plinovod, ki bo
povezan z obstoječo MRP Steklarna Hrastnik;
– po izgradnji plinovodnega omrežja bo mogoča oskrba
obstoječih objektov z zemeljskim plinom;
– za plinovodno omrežje je pred izgradnjo treba izdelati
projekte za izvedbo v skladu s pogoji upravljalca.

20. člen
Detajlni ukrepi za varovanje okolja bodo določeni v
postopku pridobivanja dovoljenja za gradnjo na podlagi
tehnoloških elaboratov, ocen vplivov na okolje (v primeru, da
je pričakovano prekomerno onesnaževanje okolja) oziroma
celovitih poročil vplivov na okolje, ki so obvezna po uredbi o
vrstah posegov v okolje, za katera je obvezna presoja vplivov
na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00). Ocene oziroma
poročila o vplivih na okolje mora izdelati pooblaščena strokovna organizacija.

14. člen
Pogoji za izvedbo elektro omrežja so:
– zaradi izgradnje poslovnega objekta je predvidena
prestavitev obstoječega nadzemnega NN voda s postavitvijo A droga;
– za potrebe širitve območja Steklarne Hrastnik je
predviden nov VN vod 10(20) kV do predvidene nove trafo
postaje;
– izgradnja nove trafo postaje in izgradnja NN omrežja;
– pred izgradnjo VN in NN električnih vodov je treba
izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo v skladu s pogoji
upravljalca.

Hrup
– Območje predvidene industrijske cone Podkraj
vključuje tudi obstoječo stanovanjsko gradnjo, zato je treba v skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96) celotno območje
obravnavati kot mešano poslovno-trgovsko-stanovanjsko
območje, torej kot III. območje varstva pred hrupom, za
katero veljajo mejne vrednosti hrupa 60 dB (A) podnevi in
50 dB (A) ponoči.
– Urbanistično-arhitektonska zasnova predvideva na
meji med stanovanjskim območjem in industrijskim kompleksom ter cesto, zasaditev drevoredov in ureditev zelenih
površin.
– Največji vpliv na raven hrupa bo imela Steklarna
Hrastnik s svojo dejavnostjo v industrijski coni, zato so predvideni naslednji ukrepi varstva pred hrupom:
– ustrezna protihrupna zaščita fasad industrijskih
objektov;

15. člen
Pogoji za izvedbo TT omrežja so:
– obstoječi kabelski razvod na območju steklarne se
demontira;
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– obratovanje pri zaprtih vratih in oknih;
– sistem ventilatorjev bo ustrezno protihrupno izoliran
in obrnjen stran od stanovanjskih objektov;
– kompresorska postaja bo v zvočno izolirananem
prostoru.
Vode
– Na industrijskem območju Steklarne Hrastnik bodo
nastajale odpadne tehnološke vode in hladilne vode ter
sanitarne odplake.
– Predvideni so naslednji ukrepi za zmanjšanje emisij
snovi v odpadnih tehnoloških vodah:
– zapiranje krogotoka izpiralne, hladilne in odpadne
vode;
– prepoved uporabe snovi in dodatkov, ki vsebujejo
halogenirane ogljikovodike, etilendiamintetraocetne kisline,
njenih homologov in soli;
– uporaba biorazgradljivih pralnih in čistilnih sredstev;
– uporaba biološko razgradljivih hladnih maziv;
– ločeno zbiranje in odstranjevanje hladilnih mazivnih
emulzij, ki jih ni mogoče več uporabiti;
– fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode;
– odstranjevanje odpadkov iz odpadne vode, skladno
s predpisi na področju ravnanja z odpadki;
– uporaba ogljikovega dioksida za nevtralizacijo odpadne vode;
– ponovna uporaba brusilnih sredstev;
– odstranjevanje onesnaženih organskih topil in muljev, ki nastajajo pri postopku brušenja, skladno s predpisi na
področju ravnanja z odpadki.
– Voda na iztoku iz tovarne mora ustrezati zahtevam
uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96, 21/03) in
zahtevam uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz objektov in naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov (Uradni list RS, št. 10/99).
– Steklarna mora ob zagonu oziroma v času poskusnega obratovanja proizvodnje na novi lokaciji izvesti prve
meritve odpadnih vod ter kasneje opravljati reden monitoring odpadnih voda (pravilnik o prvih meritvah monitoringa
odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje Uradni list
RS, št. 35/96, 29/00, 106/01).
Zrak
– Emisije v zrak je pričakovati na industrijskem območju. Steklarna bo vplivala na zrak s prašenjem, emisijami snovi
v zrak iz peči za taljenje stekla in izpušnimi plini osebnih ter
tovornih vozil.
– Predvideni so naslednji ukrepi za zmanjšanje emisij
snovi v zrak:
– pnevmatski transport sipkih materialov,
– zaprt transportni sistem,
– filtrski sistem za zadrževanja majhnih delcev,
– sistem centralnega odpraševanja,
– namestitev čistilne naprave odpadnih plinov na
dimniku iz peči za taljenje stekla,
– izbor tehnologije, ki zagotavlja, da predpisane mejne vrednosti emisij ne bodo presežene.
– Investitor mora zagotoviti, da na območju zazidalnega načrta emisije snovi v zrak ne bodo presegale mejnih
koncentracij, ki jih predpisuje uredba o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/96,
68/96 in 109/01).
– Investitor mora skladno s Pravilnikom o prvih meritvah
in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list
RS, št. 70/96, 71/00, 99/01) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94,
68/96, 109/01) zagotoviti prve meritve emisij v zrak, kasneje
pa enkrat letno občasne meritve.
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Tla
– Potencialni vir onesnaževanja tal predstavljajo transportna in osebna vozila, nadzemni razervoarji in nevarne
tekočine, ki so skladiščene v embalažnih posodah.
– Predvideni ukrepi za zaščito tal so:
– odtok meteornih vod s povoznih površin je treba
opremiti z ustrezno dimenzioniranimi lovilci olj.
– Vsi proizvodni prostori, pretakalne ploščadi, rezervoarji posode in razvodi nevarnih ali škodljivih tekočin morajo
biti urejeni skladno s pravilnikom o tem, kako morajo biti
zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za
nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).
21. člen
Kulturna dediščina
– Na ureditvenem območju sta locirana dva objekta zaščitene kulturne dediščine:
– cerkev Sv. Nikolaja (EŠP 2198)
– stanovanjska hiša Podkraj 97 (EŠD 536).
– Pri spremembi funkcije varovanega objekta ali njegovega dela ter pri vseh posegih na zaščitenem objektu je
obvezna pridobitev kulturnovarstvenih pogojev s strani pooblaščenega zavoda za varstvo kulturne dediščine za nadaljnje
načrtovanje.
22. člen
Požarna varnost
– Dostopi in dovozi omogočajo dovoz interventnih vozil
in izpolnjujejo pogoje za varen umik. Ob južnem robu funkcionalnega zemljišča steklarne Hrastnik je predvidena izvedba
požarne ceste.
– Odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev
objektov morajo zagotavljati pogoje za omejevanje širjenja
ognja ob požaru v skladu s smernicami SZPV 204- požarnovarstveni odmiki med stavbami.
– Prometne in delovne površine za intervencijska vozila
morajo ustrezati SIST DIN 14090.
– Oskrba za gašenje z vodo je zagotovljena preko predvidenega hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje
za gašenje požarov – Uradni list SFRJ, št. 30/1991.
– V nadaljnjih fazah načrtovanja je treba izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo za varstvo pred požarom.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA
23. člen
Za etapno izvajanje ZN veljajo naslednji pogoji:
– Zazidalni načrt omogoča etapno izvajanje.
– Etapna gradnja je možna v skladu s potrebami in
finančnimi možnostmi investitorjev.
– Posamezna faza mora biti izvedena v celoti z vsemi
elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo poslabšala ekološkega stanja. Komunalne, energetske, prometne in vodnogospodarske ureditve, ki lahko vplivajo na varovanje okolja,
morajo biti dokončno urejene s posamezno fazo gradnje.
– Do pričetka ostaja namembnost površin nespremenjena tako, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno
rabo zemljišč in objektov ter načrtovano realizacijo predvidenih posegov skladno z zazidalnim načrtom.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
24. člen
Investitorji posameznih objektov so dolžni sočasno z
izgradnjo objektov zaključiti zunanjo ureditev objekta. Za
kompletno komunalno urejanje območja so odgovorni posamezni investitorji.
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Pri izdelavi izvedbene dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve soglasodajalcev.
IX. KONČNE DOLOČBE
25. člen
ZN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini
Hrastnik in pri Upravni enoti Hrastnik.
26. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-1/01
Hrastnik, dne 26. februarja 2004.
Župan
Občine Hrastnik
Miran Jerič l. r.

VSEBINA

918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.

927.
928.
929.
930.
931.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah Zakona o trgovini (ZTB)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
odlikovanjih Republike Slovenije (ZOdl-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v
Evropski parlament (ZVPEP-A)
Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije
(ZGMRS)
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o imenovanju predsednika Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije
Sklep o imenovanju člana Državne revizijske
komisije
Sprememba poročila o gospodarskih družbah,
podjetjih ali zavodih

2489
2490
2495
2496
2497
2497

934.

935.
936.

2498
2498

2498
2503

937.
938.

939.
940.

2504
2515
2527

Uredba o ureditvi trga s poljščinami
Uredba o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za kvotno leto 2004/2005
Odločba o imenovanju za državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu

MINISTRSTVA

Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice
Pravilnik o kategorizaciji, ocenjevanju mesnatosti in razvrščanju klavnih trupov prašičev

2534
2542
2546

2546
2549

OBČINE

2497

VLADA

Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v
pravosodnih organih
Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne
službe urejanje voda na vplivnem območju
energetskega izkoriščanja Spodnje Save
Uredba o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo
Uredba o ureditvi trga s semenom kmetijskih
rastlin

932.
933.

941.

BREZOVICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča
Rakitna
Sklep o pospeševanju turizma in določanju
višine turistične takse

BREŽICE

Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra

2555
2555
2555

DOBRNA

Odlok o načinu sestave seznama upravičencev
in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter
pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Dobrna

2555

HRASTNIK

Odlok o zazidalnem načrtu »ZN 11« industrijske
cone Podkraj

2557
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