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Pravilnik o trženju materiala za vegetativno
razmnoževanje trte

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena, osmega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 20. člena, dvanajstega
odstavka 22. člena in drugega odstavka 26. člena zakona o
semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št.
58/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o trženju materiala za vegetativno
razmnoževanje trte*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa:
– kategorije materiala za vegetativno razmnoževanje
rastlin trte (v nadaljnjem besedilu: razmnoževalni material);
– obveznosti dobaviteljev in zahteve za posamezno
kategorijo razmnoževalnega materiala;
– vsebino obrazca, roke in način vlaganja prijave za
pridelavo razmnoževalnega materiala;
– postopek uradne potrditve in zahteve za uradno potrditev razmnoževalnega materiala;
– vsebino obrazca prijave v uradno potrditev, roke in
način vlaganja prijave, dokazila, ki morajo biti prijavi priložena, podrobnejši postopek uradne potrditve, vsebino, barvo
in obliko uradne etikete ter vsebino potrdila o uradni potrditvi
razmnoževalnega materiala.

men:

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

1. 'trta' ali 'trsi' so rastline rodu Vitis (L.), ki so namenjene za pridelavo grozdja ali ki se uporabljajo kot razmnoževalni material teh rastlin;
2. 'sorta' je skupina rastlin znotraj najnižje znane botanične razvrstitve, ki jo je mogoče:
– določiti z izraženimi lastnostmi, ki izhajajo iz določenega genotipa ali kombinacije genotipov,
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 68/193/EGS
in vse nadaljnje spremembe
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– razločiti od katerekoli druge skupine rastlin po vsaj eni
od izraženih lastnosti, in
– obravnavati kot enoto, če se te lastnosti med razmnoževanjem ne spreminjajo;
3. 'klon' je vegetativno razmnoženo potomstvo določene
sorte, ki je istovetno izvornemu trsu, odbranemu na podlagi
sortne pristnosti, fenotipskih značilnosti in zdravstvenega
stanja;
4. 'razmnoževalni material':
a) 'trsne sadike' ali 'sadike trte' so:
– 'ukoreninjeni potaknjenci' ali 'korenjaki' so necepljeni ukoreninjeni deli olesenele ali zelene rozge, namenjeni
sajenju necepljene trte ali za uporabo kot podlage pri cepljenju,
– 'ukoreninjene trsne cepljenke' so deli olesenele ali
zelene rozge, združeni s cepljenjem, pri čemer je podzemni
del ukoreninjen;
b) 'deli trte' so:
– 'olesenele rozge' so enoletni poganjki trte,
– 'zelene rozge' so neoleseneli toletni poganjki trte,
– 'ključi podlag za cepljenje' so deli olesenele ali zelene rozge trte, ki so v pridelavi ukoreninjenih trsnih cepljenk
namenjeni za spodnji (podzemni) del ukoreninjene trsne
cepljenke,
– 'cepiči' so deli olesenele ali zelene rozge trte, ki so
v pridelavi ukoreninjenih trsnih cepljenk pri cepljenju rastlin
'in situ' namenjeni za zgornji (žlahtni) del ukoreninjene trsne
cepljenke,
– 'potaknjenci' so deli olesenele ali zelene rozge, ki so
namenjeni za pridelavo ukoreninjenih potaknjencev;
5. 'kategorije razmnoževalnega materiala' so izvorni
razmnoževalni material, bazni razmnoževalni material, certificiran razmnoževalni material in standardni razmnoževalni
material;
a) 'izvorni razmnoževalni material' je razmnoževalni
material:
– za pridelavo katerega je odgovoren pridelovalec in je
bil pridelan skladno z uveljavljenimi metodami za vzdrževanje
sorte ali klona in preprečevanja širjenja bolezni trte,
– ki je namenjen za pridelavo baznega ali certificiranega
razmnoževalnega materiala,
– ki izpolnjuje pogoje in zahteve za izvorni razmnoževalni material navedene v prilogah 1 in 2, ki sta sestavni del
tega pravilnika,
– za katerega je bilo z uradnim pregledom ugotovljeno,
da izpolnjuje pogoje in zahteve iz te točke;
b) 'bazni razmnoževalni material' je razmnoževalni
material:
– za pridelavo katerega je odgovoren pridelovalec in
je bil pridelan z vegetativnim razmnoževanjem skladno s
sprejetimi metodami za vzdrževanje sorte ali klona in preprečevanja širjenja bolezni trte,
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– ki je namenjen za pridelavo certificiranega razmnoževalnega materiala,
– ki izpolnjuje pogoje in zahteve za bazni razmnoževalni
material navedene v prilogah 1 in 2 tega pravilnika,
– za katerega je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da
izpolnjuje navedene pogoje in zahteve iz te točke;
c) 'certificiran razmnoževalni material' je razmnoževalni
material:
– ki je bil pridelan neposredno iz baznega ali izvornega
razmnoževalnega materiala,
– ki je namenjen pridelovanju trsnih sadik ali delov trte
za uporabo pri pridelavi grozdja, ali neposredno za pridelavo
grozdja,
– ki izpolnjuje pogoje in zahteve za certificiran razmnoževalni material navedene v prilogah 1 in 2 tega pravilnika,
– za katerega je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da
izpolnjuje zgoraj navedene pogoje;
d) 'standardni razmnoževalni material' je razmnoževalni
material:
– ki je sortno pristen in sortno čist,
– ki je namenjen pridelovanju trsnih sadik ali delov trte
za uporabo pri pridelavi grozdja, ali neposredno za pridelavo
grozdja,
– ki izpolnjuje pogoje in zahteve za standardni razmnoževalni material navedene v prilogah 1 in 2 tega pravilnika,
– za katerega je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da
izpolnjuje pogoje in zahteve iz te točke;
6. 'organ za potrjevanje' je organ, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin pooblaščen za vodenje postopka uradne potrditve razmnoževalnega
materiala v skladu s tem pravilnikom;
7. 'uradni pregled' je pregled, ki ga opravi:
– organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve
izvornega, baznega in certificiranega razmnoževalnega
materiala,
– fitosanitarna inšpekcija v primeru standardnega razmnoževalnega materiala;
8. 'uradni ukrepi' so ukrepi, ki jih sprejme:
– organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve
izvornega, baznega in certificiranega razmnoževalnega
materiala,
– pristojni fitosanitarni inšpektor v primeru standardnega razmnoževalnega materiala;
9. 'karantenski škodljivi organizmi' so organizmi, katerih
vnos in širjenje sta prepovedana in so določeni s predpisi, ki
urejajo postopke za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje
škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov;
10. 'imenovani laboratorij' je laboratorij, imenovan za
opravljanje diagnostičnih preiskav in drugih testov razmnoževalnega materiala v skladu s predpisi, ki urejajo semenski
material kmetijskih rastlin ali laboratorij, imenovan za opravljanje diagnostike škodljivih organizmov v skladu s predpisi,
ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin;
11. 'mesto pridelave' je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska enota, vključno z zemljišči, objekti,
stroji in opremo, kjer se opravljajo pridelava, priprava za trg
in trženje razmnoževalnega materiala. Mesto pridelave ima
lahko več enot pridelave;
12. 'enota pridelave' je matični nasad, trsnica, silnica,
rastlinjak ali drug objekt ali zemljišče, kjer se pridobiva ali
prideluje razmnoževalni material;
13. 'KMG-MID' je identifikacijska številka mesta ali enote pridelave, ki se jo dodeli mestu ali enoti pridelave v skladu
s predpisi, ki urejajo vodenje registra kmetijskih gospodarstev
in vodenje registra dobaviteljev;
14. 'matični nasad' je nasad matičnih trsov, ki je namenjen pridelavi uradno potrjenih ključev podlag za cepljenje,
cepičev ali potaknjencev;
15. 'matični vinograd' je nasad matičnih trsov za pridelavo standardnih cepičev;
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16. 'trsnica' je vzgajališče ukoreninjenih potaknjencev
(korenjakov) ali ukoreninjenih trsnih cepljenk;
17. 'objekti za pripravo za trg in trženje' so zlasti skladišča, hladilnice, zasipnice, pakirnice in drugi objekti, ki služijo
temu namenu;
18. 'dobavitelj razmnoževalnega materiala' (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) je fizična ali pravna oseba, ki se
ukvarja z vsaj eno od naslednjih dejavnosti: pridelava, priprava za trg, uvoz, ali trženje razmnoževalnega materiala;
19. 'vzdrževalec sorte' ali 'vzdrževalec klona' je dobavitelj, ki vzdržuje sorto ali klon 'in situ' kot izvorne oziroma
bazne matične trse te sorte ali klona ter od njih pridobiva
izvorni in bazni razmnoževalni material;
20. 'trsničar' je dobavitelj, ki v matičnih nasadih prideluje
certificiran ali standardni material oziroma v trsnici prideluje
certificirane ali standardne trsne sadike;
21. 'partija' je količina ali število razmnoževalnega materiala iste sorte, kategorije in izvora, pridobljena ali pridelana
isto leto v istem objektu;
22. 'oznaka partije' je vsaka numerična ali alfanumerična oznaka, ki omogoča razločevanje in sledljivost partije;
23. 'oznaka »standardi ES«' pomeni, da razmnoževalni
material izpolnjuje zahteve predpisane v tem pravilniku in v
direktivi Sveta 68/193/EGS;
24. 'rastlinski potni list EU' je listina, ki potrjuje, da rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, ki se premeščajo na ozemlju Evropske skupnosti, izpolnjujejo določbe
zakona, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, ki se nanašajo
na zahteve zdravstvenega varstva rastlin.
II. SPLOŠNE ZAHTEVE ZA RAZMNOŽEVALNI MATERIAL
3. člen
(zahteve za dobavitelja)
(1) Razmnoževalni material lahko prideluje, pripravlja
za trg, uvaža oziroma trži le dobavitelj, ki je pri Fitosanitarni
upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uprava)
vpisan v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: register dobaviteljev)
v skladu s predpisom, ki ureja vodenje registra dobaviteljev
semenskega materiala kmetijskih rastlin, in v register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva
rastlin.
(2) Dobavitelj, ki vzdržuje izvorne matične trse določene sorte in iz njih pridobiva izvorni razmnoževalni material,
mora biti vpisan v sortni listi kot vzdrževalec sorte v skladu
s predpisom, ki ureja postopek vpisa sorte v sortno listo in
vodenje sortne liste. Dobavitelj, ki vzdržuje izvorne matične
trse določenega klona, mora biti v evidenci klonov, ki so sprejeti v postopek uradne potrditve v skladu z 19. členom tega
pravilnika, vpisan kot vzdrževalec klona.
(3) Dobavitelj mora zaradi zagotavljanja skladnosti
razmnoževalnega materiala z zahtevami iz tega pravilnika
izpolnjevati naslednje obveznosti:
– imeti načrt pridelave, ki vsebuje kopijo katastrskega
načrta z natančno vrisanimi enotami pridelave, vključno s
pripadajočim varovalnim pasom, sadilni načrt matičnega
nasada ali trsnice, v primeru matičnega nasada morajo biti
matični trsi v sadilnem načrtu označeni, tehnološki načrt ter
načrt za izvajanje nadzora škodljivih organizmov na rastlinah
ter v objektih oziroma na zemljiščih, kjer se razmnoževalni
material prideluje ali pripravlja za trg,
– pravočasno in kakovostno izvajati tehnološke postopke, predvidene v načrtu pridelave ter voditi evidence o njihovi
izvedbi (datum, vrsta izvedenega postopka ali opravila, način
izvedbe),
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– redno in v skladu z načrtom pridelave izvajati nadzor karantenskih škodljivih organizmov ter škodljivih organizmov navedenih v prilogah 1 in 3, ki sta sestavna dela
tega pravilnika, odvzemati vzorce in jih pošiljati v analizo
imenovanemu laboratoriju ter izvajati ukrepe, potrebne za
zmanjšanje nevarnosti pojava oziroma širjenja teh škodljivih
organizmov,
– voditi evidence o izvedenem nadzoru nad škodljivimi
organizmi iz prejšnje alinee: o datumu morebitnega pojava
škodljivega organizma, o vsakem izvedenem ukrepu za preprečevanje njegovega širjenja, zlasti o vsakem tretiranju ali
odstranitvi in uničenju razmnoževalnega materiala, ter o
datumu in načinu odvzema vzorcev rastlin ali zemlje,
– v primeru pojava ali suma, da so se pojavili karantenski škodljivi organizmi, nemudoma obvestiti organ za
potrjevanje ali pristojnega fitosanitarnega inšpektorja,
– omogočiti izvajanje uradnega ali inšpekcijskega
nadzora, dopustiti uradni odvzem vzorcev in nemudoma
izvesti ukrepe, ki jih odredi organ za potrjevanje ali pristojni
fitosanitarni inšpektor, zlasti mora ustrezno tretirati ali odstraniti oziroma uničiti napaden razmnoževalni material ali
rastline,
– zagotavljati, da so posamezne partije ali serije razmnoževalnega materiala med pridelavo, skladiščenjem in
pripravo za trg ves čas ločene,
– voditi evidence o poreklu materiala, uporabljenega
pri zasaditvi matičnega nasada ali trsnice: o vrsti, sorti,
kategoriji, oznaki partije ali serije, količini, o datumu prejema ali nakupa ter o njegovem izvoru (o dobavitelju tega
materiala ali o mestu pridelave),
– voditi evidence o pridelavi razmnoževalnega materiala: o vrsti, sorti, kategoriji in količini materiala, pridobljenega ali pridelanega v matičnem nasadu, in o vrsti, sorti,
kategoriji in količini sadik, pridelanih v trsnici,
– voditi evidence o sestavi posameznih pošiljk razmnoževalnega materiala, ki ga proda ali odda: o vrsti, sorti,
kategoriji, oznaki partije ali serije, o količini in datumu prodaje ali oddaje,
– izpolnjevati druge obveznosti določene v predpisih,
ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin in predpisih,
ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
(4) Dobavitelj mora evidence iz druge, četrte, osme,
devete in desete alinee prejšnjega odstavka ter dokazila,
na podlagi katerih vodi evidence, hraniti najmanj tri leta po
preteku koledarskega leta, v katerem so evidence in dokazila nastali.
(5) Dobavitelju, katerega dejavnost je izključno trženje
razmnoževalnega materiala, ni potrebno izpolnjevati obveznosti iz prve, druge, tretje, četrte, osme in devete alinee
tretjega odstavka tega člena. Ne glede na prej navedeno pa
mora dobavitelj voditi tudi evidence o nabavi in o prodaji ali
oddaji razmnoževalnega materiala: o vrsti, sorti, kategoriji,
oznaki partije ali serije, o količini in datumu nabave in prodaje ali oddaje.
4. člen
(zahteve za razmnoževalni material)
(1) Razmnoževalni material se lahko trži, če izpolnjuje
zahteve določene v prilogi 2 tega pravilnika in če:
– je bil v skladu s tem pravilnikom uradno potrjen kot
izvorni razmnoževalni material, bazni razmnoževalni material
ali certificiran razmnoževalni material, ali
– v primeru razmnoževalnega materiala, ki ni namenjen
za uporabo kot podlaga, če je uradno pregledan standardni
razmnoževalni material.
(2) Izvorni razmnoževalni material, bazni razmnoževalni
material in certificiran razmnoževalni material uradno potrdi
organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve.
(3) Uradni pregled standardnega razmnoževalnega
materiala izvede pristojni fitosanitarni inšpektor.
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(4) Poleg zahtev določenih s tem pravilnikom mora
razmnoževalni material izpolnjevati zahteve po predpisih,
ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin (direktiva Sveta
2000/29/ES).
(5) Za razmnoževalni material, ki je bil v eni od držav članic Evropske skupnosti pridelan in uradno potrjen
ali uradno pregledan v skladu s predpisi te države, ki so
usklajeni z direktivo Sveta 68/193/EGS, se šteje, da izpolnjuje zahteve, določene v tem členu.
5. člen
(zahteve glede sorte oziroma klona)
(1) Razmnoževalni material se lahko uradno potrdi
kot izvorni razmnoževalni material, bazni razmnoževalni
material ali certificiran razmnoževalni material oziroma
se trži kot standardni razmnoževalni material, če je sorta
vpisana v sortno listo v skladu s predpisom, ki ureja postopek vpisa sorte v sortno listo in vodenje sortne liste, in
– če gre za klon, ta izpolnjuje tudi pogoje, določene s tem
pravilnikom in je vpisan v seznam klonov, ki so uradno
sprejeti v postopek uradne potrditve v skladu z 19. členom
tega pravilnika.
(2) Za sorte in klone, ki so vpisani v sortno listo in
sprejeti v postopek uradne potrditve v eni od držav članic
Evropske skupnosti v skladu s predpisi te države, ki so
usklajeni z direktivo Sveta 68/193/EGS, se šteje, da so
vpisani v sortno listo in uradno sprejeti v uradno potrditev v
skladu s tem pravilnikom, razen če ni s predpisi, ki urejajo
trg z vinom, zlasti v delu, ki se nanaša na razvrstitev sort
vinske trte, drugače določeno.
(3) Razmnoževalni material drugih sort se lahko
uradno potrdi kot izvorni razmnoževalni material, bazni
razmnoževalni material ali certificiran razmnoževalni material oziroma se trži kot standardni razmnoževalni material na podlagi dovoljenja uprave, če so za izdajo takega
dovoljenja izpolnjeni pogoji, določeni z zakonom, ki ureja
semenski material kmetijskih rastlin.
6. člen
(zahteve glede sledljivosti, pakiranja in označevanja)
(1) Razmnoževalni material mora biti med rastjo, ob
izkopu ali rezanju z matičnega trsa ter med pakiranjem,
skladiščenjem in prevozom ves čas v ločenih serijah ali
partijah in označen z imenom sorte. Izvorni, bazni in
certificiran razmnoževalni material je lahko označen tudi
z oznako klona, če je klon sprejet v postopek uradne potrditve v skladu z 19. členom tega pravilnika.
(2) Razmnoževalni material se lahko trži le v homogenih serijah ali partijah, zapakiran mora biti v skladu z
zahtevami iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika,
in mora biti označen z uradno etiketo iz 7. člena tega
pravilnika.
(3) Pakiranja ali snope uradno potrjenega razmnoževalnega materiala z uradno etiketo označi organ za
potrjevanje ali dobavitelj, ki mu je organ za potrjevanje
izdal dovoljenje za uradno označevanje iz prvega odstavka
25. člena tega pravilnika.
(4) Pakiranja ali snope uradno pregledanega standardnega razmnoževalnega materiala označi z uradno
etiketo dobavitelj pod nadzorom pristojnega fitosanitarnega inšpektorja. Za označevanje pod uradnim nadzorom se
smiselno uporabljajo določbe 25. člena tega pravilnika.
(5) Uradna etiketa mora biti pritrjena na zunanji strani pakiranj ali snopov razmnoževalnega materiala tako,
da jih ni mogoče odpreti, ne da bi se pri tem poškodoval
pečat, ne da bi odstranili uradno etiketo oziroma ne da
bi bili, kadar gre za pakiranje, na embalaži vidni poskusi
odpiranja.
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(6) Z eno uradno etiketo se izjemoma lahko označi
tudi več pakiranj ali snopov iste partije ali serije, ki imajo
enake lastnosti. Pakiranja ali snopi morajo biti v tem primeru povezani z veznim trakom, na katerega se pritrdi
uradna etiketa tako, da se pri ločevanju pakiranj in snopov
vezni trak poškoduje in ga ni mogoče ponovno namestiti,
ne da bi bilo to opazno.
(7) Ponovno označevanje razmnoževalnega materiala je možno le, če ga organ za potrjevanje ponovno
uradno označi. V primeru iz prejšnjega odstavka ponovno
označevanje ni dovoljeno.
7. člen
(uradna etiketa)
(1) Uradna etiketa iz prejšnjega člena mora vsebovati podatke, navedene v prilogi 5, ki je sestavni del
tega pravilnika. Uradna etiketa se šteje hkrati za rastlinski
potni list v skladu s predpisom, ki ureja izdajo rastlinskih
potnih listov.
(2) Uradna etiketa mora biti iz primernega materiala,
odpornega na vlago. Podatki na uradni etiketi morajo biti
natisnjeni z neizbrisljivo, fotostabilno barvo. Za izvorni razmnoževalni material mora biti uradna etiketa bele barve z
vijolično črto, za bazni razmnoževalni material bele barve,
za certificiran razmnoževalni material modre barve in za
standardni razmnoževalni material temno rumene barve.
Uradna etiketa za vse kategorije uradno potrjenega materiala mora biti zaporedno oštevilčena. Velikost uradne
etikete mora biti najmanj:
– 110 x 67 mm: za ključe podlag za cepljenje, cepiče
in potaknjence, ter
– 80 x 70 mm: za korenjake in ukoreninjene trsne
cepljenke.
(3) Poleg podatkov, navedenih v prilogi 5 tega pravilnika, mora biti v primeru razmnoževalnega materiala gensko spremenjenih sort na uradni etiketi jasno označeno,
da je bila sorta gensko spremenjena, gensko spremenjeni
organizmi pa morajo biti poimenovani.
8. člen
(izjeme glede zahtev za trženje)
(1) Ne glede na določbe 4. in 5. člena tega pravilnika
se lahko na podlagi dovoljenja uprave začasno trži tudi
razmnoževalni material, ki ne ustreza vsem predpisanim
zahtevam glede kakovosti ali glede sorte. Uprava izda dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material
kmetijskih rastlin in v skladu z odločbo pristojnega organa
Evropske skupnosti, izdano na podlagi prvega odstavka
14. člena direktive Sveta 68/193/EGS.
(2) Razmnoževalni material iz prejšnjega odstavka se
posebej označi z uradno etiketo na kateri mora biti poleg
podatkov, navedenih v prilogi 5 tega pravilnika, navedeno:
»Kategorija ne izpolnjuje predpisanih zahtev«. Uradna etiketa mora biti:
– za razmnoževalni material, ki glede kakovosti ne
izpolnjuje vseh predpisanih zahtev, enake barve kot je
predpisana za posamezno kategorijo s tem pravilnikom,
– rjave barve, za razmnoževalni material, ki glede
sorte ne izpolnjuje vseh predpisanih zahtev.
9. člen
(izjeme, za katere se pravilnik ne uporablja)
(1) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za razmnoževalni material, ki je namenjen izvozu, če je označen
in ločen od ostalega razmnoževalnega materiala.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pa mora
trsni razmnoževalni material namenjen izvozu, izpolnjevati
zahteve po predpisih, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin
(direktiva Sveta 2000/29/ES).
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III. URADNA POTRDITEV RAZMNOŽEVALNEGA
MATERIALA
1. Certifikacijska shema
10. člen
(vsebina certifikacijske sheme)
(1) Certifikacijska shema določa:
– metode in postopke za pridelavo materiala, vegetativno razmnoženega od izbranih trsov skozi več faz razmnoževanja pod pogoji, ki zagotavljajo predpisano stopnjo
zdravstvenega stanja ter sortne pristnosti;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati dobavitelji razmnoževalnega materiala trte in objekti oziroma zemljišča za pridelavo določene kategorije razmnoževalnega materiala;
– zahteve, ki morajo biti izpolnjene za uradno potrditev
posamezne kategorije tega materiala;
– metode in postopke za zagotavljanje sledljivosti potomstva izbranih trsov (klona) skozi vse faze razmnoževanja ter skladnosti razmnoževalnega materiala z zahtevami
za uradno potrditev, predpisanimi s tem pravilnikom.
(2) Faze razmnoževanja, ki si sledijo v certifikacijski
shemi, so:
– izbira rastlin kandidatk ter vzdrževanje rastlin kandidatk za izvorne matične trse,
– pridobivanje izvornih matičnih trsov,
– vzdrževanje izvornih matičnih trsov,
– pridobivanje izvornega razmnoževalnega materiala
ter vzgoja in vzdrževanje baznih matičnih trsov,
– pridobivanje baznega razmnoževalnega materiala
ter vzgoja in vzdrževanje certificiranih matičnih trsov,
– pridobivanje certificiranega razmnoževalnega materiala in pridelava certificiranih trsnih cepljenk.
11. člen
(izbira in vzdrževanje rastlin kandidatk za matične trse)
(1) Rastline kandidatke za matične trse se izbere v postopku pozitivne množične selekcije v skladu s prilogo 6, ki
je sestavni del tega pravilnika, ali v skladu z drugo metodo,
ki zagotavlja, da so izbrane rastline sortno pristne in da
imajo visoko uvološko-tehnološko kakovost. Izbrane rastline kandidatke naj bodo zdrave ali vsaj brez vidnih znakov
bolezni, ki se prenašajo s cepljenjem.
(2) Od izbranih rastlin kandidatk za matične trse (v
nadaljnjem besedilu: rastline kandidatke) se porežejo potaknjenci, ki se shranijo v hladilnico pri temperaturi 2-4 oC.
Potaknjenci se najprej silijo in ukoreninijo v rastlinjaku.
Ukoreninjeni potaknjenci se nato posadijo na stalno mesto
v repozitorij. Cepiči, ki se porežejo od rastlin kandidatk
žlahtne sorte, se v repozitoriju cepijo na uradno potrjene
podlage, ki so lahko vegetativno razmnožene ali vzgojene
iz sejancev. Podlage morajo biti pred cepljenjem obvezno
testirane na škodljive organizme, navedene v točki A priloge
3 tega pravilnika.
(3) Zemlja oziroma substrat v rastlinjaku naj bo peščena, v njej ne sme biti prisotna trtna uš (Viteus vitifoliae).
Zemlja v repozitoriju mora biti brez ogorčic, prenašalk
virusnih bolezni, iz rodov Longidorus in Xiphinema. Trsi v
repozitoriju morajo biti zaščiteni pred volnatimi kaparji in
škržati, zračnimi vektorji virusnih bolezni, ki so navedeni v
točki B.1. priloge 3 tega pravilnika. Repozitorij ne sme biti
v neposredni bližini drugih nasadov trte, razdalja med njimi
mora biti najmanj 5 m.
12. člen
(pridobivanje izvornih matičnih trsov)
(1) Vsaka rastlina kandidatka se obvezno testira na
prisotnost škodljivih organizmov, navedenih v točki A priloge 3 tega pravilnika, in pregleda na prisotnost naslednjih
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karantenskih škodljivih organizmov ter naslednjih škodljivih
organizmov, ki se širijo z razmnoževalnim materialom in vplivajo na njegovo kakovost:
– koreninski rak (Agrobacterium tumefaciens), pri tem
je potrebno upoštevati, da je okužba lahko latentna;
– Xylophilus ampelinus, in škodljive organizme, ki povzročajo raku podobne bolezni (Phomopsis viticola, Eutypa
spp., Stereum spp.);
– pršice: Calepitrimerus vitis, Eotetranychus carpini in
Panonychus ulmi.
(2) Pred testiranjem se praviloma izvede postopek
zdravljenja rastlin kandidatk, to je eliminacije povzročiteljev bolezni z metodo toplotne terapije oziroma z metodo
meristemskih kultur (kultura rastnega vršička). Zdravljenje
rastlin kandidatk in testiranje na prisotnost škodljivih organizmov se izvede v skladu z metodami, ki jih za testiranje
in zdravljene rastlin trte sprejme Evropska in mediteranska
organizacija za zdravstveno varstvo rastlin (European and
Mediterranean Plant Protection Organization, v nadaljnjem
besedilu: EPPO).
(3) Po zdravljenju se ukoreninjene rastlinice, vzgojene
iz rastnih vršičkov, posadijo posamič v lonce v sterilni substrat in prestavijo v rastlinjak ali drug zaščiten prostor, ki
preprečuje ponovno okužbo ozdravljenih rastlin s prenašalci
bolezni, ki se širijo po zraku. Če rastline bujno rastejo, se
lahko testiranje izvede že naslednje leto po saditvi.
(4) Če se zdravljenje rastlin kandidatk izvede šele potem, ko je bila s testiranjem ugotovljena okužba s škodljivim
organizmom iz točke A priloge 3 tega pravilnika, je treba
vse rastline po zdravljenju ponovno testirati, ne glede na to,
katera metoda zdravljenja je bila uporabljena.
(5) Testiranja iz prvega do četrtega odstavka tega
člena izvede imenovani laboratorij.
(6) Od posamezne rastline, pri kateri so bili vsi rezultati
testiranj negativni, se namnoži 3-5 trsov, ki se jih posadi
posamič v razkuženo zemljo ali substrat v rastlinjak ali
mrežnik iz prvega odstavka 13. člena tega pravilnika. Ti
trsi predstavljajo izvorne matične trse posameznega klona
(izvor klona) žlahtne sorte ali sorte podlage. Od vsakega
izvora klona se lahko odvzame razmnoževalni material, ki
se shrani v 'in vitro' pogojih.
(7) Izvorne matične trse enega izvora klona se lahko
označi z oznako klona, ki je lahko vsaka oznaka, sestavljena iz najmanj 3 znakov, ki so lahko številke, črke ali
kombinacija številk in črk, pod pogojem, da ta oznaka ni
registrirana blagovna znamka ali geografska oznaka in da
je ni mogoče zamenjati z imenom katerekoli splošno znane
sorte trte.
13. člen
(vzdrževanje izvornih matičnih trsov)
(1) Rastlinjak ali mrežnik, v katerem se vzdržujejo
izvorni matični trsi, mora imeti vhod z dvojnimi vrati, vse
odprtine zaščitene s protiinsektno mrežo, tla pa morajo biti
izolirana z gramozom ali drugim ustreznim naravnim ali
umetnim materialom, ki zagotavlja, da korenine ne pridejo
v stik z zemljo izven substrata, v katerem rastejo.
(2) Izvorne matične trse je treba redno vizualno pregledovati na prisotnost škodljivih organizmov in izvajati priporočeno tretiranje s sredstvi za varstvo rastlin. Pri tem je
treba upoštevati predpise, ki urejajo varstvo rastlin. Izvorne
matične trse, ki kažejo kakršne koli znake ali simptome prisotnosti karantenskih škodljivih organizmov ali škodljivih
organizmov navedenih v prilogah 1 in 3 tega pravilnika, je
treba takoj odstraniti.
(3) Vzorčenje in ponovno testiranje izvornih matičnih
trsov je obvezno:
– na viruse in virusom podobne škodljive organizme,
navedene v točki A priloge 3 tega pravilnika za izvorni material,
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– v primeru pojava ali suma na pojav karantenskega
škodljivega organizma.
(4) Vzorci za testiranja iz prejšnjega odstavka morajo
biti odvzeti v postopku uradne potrditve. Testiranja odvzetih
vzorcev izvede imenovani laboratorij v skladu z metodami,
ki jih sprejme EPPO.
(5) Za vsak izvorni matični trs se vodijo evidence in
hranijo dokazila o poreklu, opravljenih postopkih zdravljenja,
metodah in času nadzora škodljivih organizmov, o vzorčenjih
in testiranjih ter o rezultatih opravljenih testov.
14. člen
(vzgoja in vzdrževanje baznih matičnih trsov)
(1) Za vzgojo baznih matičnih trsov, namenjenih za
pridelavo baznega materiala se uporabi uradno potrjen razmnoževalni material, pridobljen od uradno potrjenih izvornih
matičnih trsov (v nadaljnjem besedilu: uradno potrjen izvorni
material):
– ključi podlag za cepljenje se narežejo in ukoreninijo
v rastlinjaku ali mrežniku v pogojih, v katerih se vzdržujejo izvorni matični trsi. Tako vzgojene korenjake kategorije izvorni
material se posadi na prosto, na zemljišče, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena. Korenjake se posadi tako,
da so potomci vsakega izvora med seboj ločeni po blokih ali
vrstah. Posamezni bloki ali vrste morajo biti označeni tako,
da se jasno ločijo med seboj;
– cepiči posameznega izvora žlahtne sorte se cepijo
na korenjake iste kategorije. Posamezna ukoreninjena trsna
cepljenka, namenjena za vzgojo baznih matičnih trsov, mora
biti označena tako, da je zagotovljena sledljivost do izvornega materiala, iz katerega je bila pridobljena.
(2) Matični trsi, vzgojeni v skladu s prvo ali drugo alineo
prejšnjega odstavka, se vzdržujejo v baznem matičnem nasadu. Zemljišče, na katerem je bazni matični nasad, mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– na njem najmanj 7 let pred sajenjem ni rasla vinska
trta,
– pred sajenjem morajo biti uradno odvzeti vzorci zemlje in s testiranjem mora biti ugotovljeno, da so tla prosta
ogorčic, prenašalk virusov, navedenih v točki B.1 priloge 3
tega pravilnika,
– biti mora najmanj 20 m oddaljeno od vsakega drugega
nasada trte ali sadnih rastlin, posajenega z materialom nižje
kategorije (certificiran material); ta razdalja je lahko manjša,
če se s testiranjem ugotovi, da so tla, na katerih so ti nasadi
(vinogradi, sadovnjaki), prosta ogorčic, prenašalk virusov,
navedenih v točki B.1 priloge 3 tega pravilnika.
(3) Matični trsi se v baznem matičnem nasadu posadijo
tako, da so rastline iste sorte ali podlage med seboj ločene
po blokih ali vrstah. Bloki ali vrste morajo biti označeni, da se
jasno ločijo med seboj. Če se v isti vrsti posadijo trsi različnega izvora, mora biti razdalja med njimi v vrsti najmanj 3 m.
(4) Matične trse v baznem matičnem nasadu je treba
vsako leto redno vizualno pregledovati na škodljive organizme iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika, na karantenske škodljive organizme, na simptome virusov ter virusom
podobnih bolezni, ki so navedeni v točki A priloge 3 tega
pravilnika, in na vse druge patološke spremembe. Ponovno
testiranje je obvezno:
– na viruse in virusom podobne škodljive organizme,
navedene v točki A priloge 3 tega pravilnika za bazni material,
– v primeru pojava ali suma na pojav karantenskega
škodljivega organizma.
(5) Vzorci za testiranja iz prejšnjega odstavka morajo
biti odvzeti v postopku uradne potrditve. Testiranja odvzetih
vzorcev izvede imenovani laboratorij v skladu z metodami,
ki jih sprejme EPPO.
(6) Bazne matične trse, ki kažejo kakršne koli znake ali
simptome prisotnosti karantenskih škodljivih organizmov ali
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škodljivih organizmov iz točke A priloge 3 tega pravilnika, se
nemudoma odstrani iz baznega matičnega nasada.
(7) V baznem matičnem nasadu se pred prvo rezjo
cepičev ali ključev podlag za cepljenje, navadno po četrti,
lahko pa že po tretji rastni dobi nasada, opravi enoletna negativna selekcija na sortno pristnost v skladu s prilogo 6 tega
pravilnika. Matične trse, za katere se v enoletni negativni selekciji izkaže, da sortno niso pristni, se odstrani iz baznega
matičnega nasada.
15. člen
(vzgoja in vzdrževanje certificiranih matičnih trsov)
(1) Za vzgojo certificiranih matičnih trsov, namenjenih
za pridelavo certificiranega materiala, se lahko uporabi le
razmnoževalni material, ki je bil pridobljen od uradno potrjenih baznih matičnih trsov in uradno potrjen. Uradno potrjeni
bazni cepiči žlahtne sorte se lahko cepijo na podlage, ki so
najmanj enake kategorije.
(2) Trsi, vzgojeni v skladu s prejšnjim odstavkom se
vzdržujejo v certificiranem matičnem nasadu. Zemljišče, na
katerem je certificiran matični nasad, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– na njem najmanj 6 let pred sajenjem ni rasla vinska
trta,
– pred sajenjem morajo biti uradno odvzeti vzorci zemlje in s testiranjem mora biti ugotovljeno, da so tla prosta
ogorčic, prenašalk virusov, navedenih v točki B.1 priloge
3 tega pravilnika,
– biti mora najmanj 10 m oddaljeno od drugih površin,
posajenih z vinsko trto ali sadnimi rastlinami.
(3) V certificiranem matičnem nasadu morajo biti posajeni trsi posamezne sorte oziroma klona vinske trte ali
podlage, in sicer tako, da so trsi iste sorte in podlage med
seboj ločeni po blokih ali vrstah, ki morajo biti označeni, da
se jasno ločijo med seboj.
(4) Certificiran matični nasad se redno vizualno pregleduje na škodljive organizme iz prvega odstavka 12. člena
tega pravilnika, na simptome virusov ter virusom podobnih
bolezni, navedenih v točki A priloge 3 tega pravilnika, in na
vse druge patološke spremembe. Ponovno testiranje je obvezno:
– na viruse in virusom podobne škodljive organizme,
navedene v točki A priloge 3 tega pravilnika za certificiran
material,
– v primeru pojava ali suma na pojav karantenskega
škodljivega organizma.
(5) Vzorci za testiranja iz prejšnjega odstavka morajo
biti odvzeti v postopku uradne potrditve. Testiranja odvzetih
vzorcev izvede imenovani laboratorij v skladu z metodami,
ki jih sprejme EPPO.
(6) Iz certificiranega matičnega nasada se nemudoma
odstranijo certificirani matični trsi, ki kažejo kakršne koli
znake ali simptome prisotnosti karantenskih škodljivih organizmov ali škodljivih organizmov iz točke A priloge 3 tega
pravilnika in trsi, ki niso sortno pristni.
(7) V certificiranem matičnem nasadu se pred prvo rezjo
cepičev ali ključev podlag za cepljenje, navadno po četrti,
lahko pa že po tretji rastni dobi nasada, opravi enoletna
negativna selekcija na sortno pristnost v skladu s prilogo
6 tega pravilnika. Matične trse, za katere se v enoletni negativni selekciji izkaže, da sortno niso pristni, se odstrani iz
certificiranega matičnega nasada.
16. člen
(pridobivanje certificiranega razmnoževalnega materiala in
pridelava certificiranih trsnih cepljenk)
(1) Certificirani cepiči, potaknjenci in ključi podlag za
cepljenje, namenjeni za pridelavo korenjakov ali ukoreninjenih trsnih cepljenk, se lahko režejo izključno iz uradno
potrjenih certificiranih matičnih trsov.
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(2) Korenjake in ukoreninjene trsne cepljenke se prideluje v trsnicah, ki ne smejo biti postavljene v vinograd ali
v matični nasad ali v neposredno bližino drugega vinograda
ali matičnega nasada. Razdalja med njimi mora biti najmanj
5 m. Na zemljišču najmanj 4 leta pred sajenjem niso rasle
rastline rodu Vitis. Pred sajenjem morajo biti uradno odvzeti
vzorci zemlje in s testiranjem mora biti ugotovljeno, da so
tla prosta ogorčic, prenašalk virusov, navedenih v točki B.1.
priloge 3 tega pravilnika.
(3) Posamezne sorte ali kloni morajo biti v trsnici posajeni ločeno po partijah. Partije morajo biti posajene vsaka v
svoji vrsti, če pa to ni mogoče, mora biti med posameznima
partijama v vrsti najmanj 3-metrski presledek. Vsaka partija
mora biti jasno označena z imenom ali šifro sorte ali klona.
(4) Trsnice se v vegetacijski dobi stalno vizualno pregleduje na prisotnost karantenskih škodljivih organizmov, na
simptome virusov in virusom podobnih bolezni ter na vse druge patološke spremembe. Iz trsnice se nemudoma odstranijo
rastline, ki kažejo kakršne koli znake ali simptome prisotnosti
karantenskih ter virusov ali virusom podobnih škodljivih organizmov, navedenih v točki A priloge 3 tega pravilnika, in trsi,
ki niso sortno pristni.
2. Uradna potrditev razmnoževalnega materiala
17. člen
(uradna potrditev razmnoževalnega materiala)
Postopek uradne potrditve razmnoževalnega materiala
trte, pridelanega v skladu s certifikacijsko shemo, predpisano
s tem pravilnikom, vodi organ za potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja.
18. člen
(potrditev izvornih matičnih trsov)
(1) Dobavitelj, ki je pridobil izvorne matične trse v skladu
z 11. in 12. členom tega pravilnika in je vpisan v sortni listi
kot vzdrževalec sorte v skladu s predpisom, ki ureja postopek
vpisa sorte v sortno listo in vodenje sortne liste (v nadaljnjem
besedilu: vzdrževalec), vloži pri organu za potrjevanje prijavo za uradno potrditev izvornih matičnih trsov najpozneje do
30. aprila v letu predvidene prve rezi cepičev, potaknjencev
ali ključev podlag za cepljenje. Vzdrževalec v prijavi, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje, navede naslednje podatke:
– o vzdrževalcu: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež
ter neponovljivo registrsko številko dobavitelja,
– o mestu pridelave: naziv, naslov ter KMG-MID številko
mesta pridelave,
– o enoti pridelave: o objektu, v katerih vzdržuje izvorne
matične trse, katastrsko občino in parcelne številke, na katerih je objekt, ter površino,
– o izvornih matičnih trsih: ime sorte ter število trsov,
– o načinu pridobitve izvornih matičnih trsov: o uporabljeni metodi selekcije, zdravljenja in testiranja rastlin kandidatk za izvorne matične trse, v primeru izvornih matičnih
trsov žlahtne sorte tudi podatke o podlagah, uporabljenih za
cepljenje (izvor, sorta oziroma tip podlage, kategorija).
(2) Prijavi iz prejšnjega odstavka mora priložiti kopijo
katastrskega načrta z vrisanimi objekti ali zemljišči, vključno
s pripadajočim varovalnim pasom.
(3) V postopku uradne potrditve organ za potrjevanje:
– pregleda zapise o postopku pridobitve izvornih matičnih trsov, iz katerih mora biti razvidno, da trsi izhajajo iz
materiala, ki je sortno pristen in da so bile pri pridobitvi izpolnjene zahteve iz 11. in 12. člena tega pravilnika,
– pregleda poročila o izvedenih pregledih in testiranjih
rastlin kandidatk, iz katerih mora biti razvidno, da so bile
rastline kandidatke pregledane in testirane na škodljive
organizme, kot je določeno v prvem odstavku 12. člena tega
pravilnika, ter da je testiranja opravil imenovani laboratorij v
skladu s testnimi metodami, ki jih sprejme EPPO,
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– pregleda zapise o izvedenih ukrepih za preprečevanje pojava in širjenja škodljivih organizmov in morebitnih
drugih ukrepih v objektih, v katerih se vzdržujejo izvorni
matični trsi, zlasti o morebitni odstranitvi rastlin ali razmnoževalnega materiala iz objekta, oziroma o njihovem
uničenju,
– pregleda objekte, v katerih se vzdržujejo izvorni matični trsi, in ali objekti izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka
13. člena in iz priloge 1 tega pravilnika,
– opravi vizualni pregled zdravstvenega stanja izvornih
matičnih trsov in objektov glede prisotnosti škodljivih organizmov, navedenih v prvem odstavku 12. člena,
– odvzame vzorce razmnoževalnega materiala za
ponovno testiranje v skladu s tretjim in četrtim odstavkom
13. člena tega pravilnika.
(4) Če organ za potrjevanje s pregledi in na podlagi testiranj iz prejšnjega odstavka ugotovi, da so izvorni matični
trsi pridobljeni v skladu z 11. in 12. členom tega pravilnika,
da se vzdržujejo v skladu s 13. členom tega pravilnika, da
so izpolnjene zahteve iz priloge 1 tega pravilnika, jih organ
za potrjevanje uradno potrdi kot izvorne matične trse. Matični trsi so uradno potrjeni kot izvorni matični trsi največ do
31. decembra naslednjega leta po vložitvi prijave za uradno
potrditev.
(5) Uradna potrditev izvornih matičnih trsov se lahko
vsako leto obnovi, če organ za potrjevanje s pregledi, vzorčenji in testiranji iz drugega odstavka tega člena ugotovi, da
so pogoji za uradno potrditev še vedno izpolnjeni. Organ za
potrjevanje izvede preglede, vzorčenja in testiranja na podlagi prijave, ki jo vzdrževalec vloži do 30. aprila tekočega leta in
v kateri navede poleg podatkov o dobavitelju, mestu in enoti
pridelave vsaj še številko in datum zadnjega potrdila o potrditvi izvornih matičnih rastlin ter morebitne spremembe podatkov iz prvega odstavka tega člena. Izvorni matični trsi se
lahko uradno potrjujejo največ 25 let od leta prve potrditve.
19. člen
(sprejem klona v uradno potrditev)
(1) Vzdrževalec iz prvega odstavka prejšnjega člena,
ki namerava razmnoževalni material določene sorte tržiti z
oznako klona, mora prijavo iz prvega odstavka prejšnjega
člena vložiti najpozneje do 30. aprila v letu, ki sledi zasaditvi. V prijavi mora posebej navesti, da predlaga sprejem
klona v postopek uradne potrditve. V tem primeru mora pri
podatkih o izvornih matičnih trsih poleg imena sorte navesti
tudi oznako klona.
(2) Organ za potrjevanje sprejme klon v postopek
uradne potrditve in uradno potrdi izvorne matične trse potem, ko ugotovi:
– na podlagi preizkušanja njegovih morfoloških, fizioloških in pridelovalnih lastnosti v skladu z metodo, ki
je predpisana za preizkušanje različnosti, izenačenosti in
nespremenljivosti sorte ter za preizkušanje vrednosti sorte
za pridelavo in uporabo v predpisu, ki ureja postopek vpisa
sorte v sortno listo in vodenje sortne liste, da je klon glede
preizkušanih lastnosti istoveten s sorto, iz katere izvira,
– da je predlagana oznaka klona skladna z zahtevami
iz sedmega odstavka 12. člena tega pravilnika, in
– na podlagi podatkov iz prijave ter na podlagi opravljenega pregleda iz tretjega odstavka prejšnjega člena, da
so izpolnjeni pogoji za potrditev izvornih matičnih trsov iz
prejšnjega člena.
(3) Preizkušanje različnosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte in preizkušanje vrednosti sorte za pridelavo in uporabo izvede izvajalec preizkušanja sort, imenovan
v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih
rastlin.
(4) Organ za potrjevanje vodi seznam klonov, ki so
sprejeti v postopek uradne potrditve. V seznamu vodi naslednje podatke:
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– o vzdrževalcu klona;
– o sorti in oznaki klona;
– o metodi vzdrževalne selekcije;
– o številu izvornih matičnih rastlin, ki predstavljajo izvor klona.
(5) Za klon, ki je sprejet v postopek uradne potrditve,
lahko dobavitelj iz prvega odstavka tega člena predlaga, da
se v sortni listi poleg podatkov o vzdrževalcu sorte vpiše tudi
oznaka klona, ki ga vzdržuje.
(6) Ne glede na določbe tega člena lahko vzdrževalec
zahteva, da organ za potrjevanje potrdi izvorne matične trse,
ki izpolnjujejo pogoje za uradno potrditev iz prejšnjega člena, še preden je končan postopek sprejetja klona v uradno
potrditev. Vendar pa sme organ za potrjevanje do sprejetja
klona v postopek uradne potrditve, razmnoževalni material,
pridobljen od teh matičnih trsov uradno potrditi in označiti le
z imenom sorte.
20. člen
(pregled zemljišč za bazne in certificirane matične nasade
ter trsnice)
(1) Dobavitelj, ki namerava vzdrževati bazne matične
trse ali certificirane matične trse (v nadaljnjem besedilu:
pridelovalec) ali v trsnicah pridelovati korenjake ali ukoreninjene trsne cepljenke (v nadaljnjem besedilu: trsničar), mora
organu za potrjevanje prijaviti zemljišče v pregled najpozneje
do 15. septembra v letu pred načrtovano zasaditvijo. Prijavi,
ki vsebuje podatke o dobavitelju in mestu pridelave iz prve
in druge alinee prvega odstavka 18. člena tega pravilnika,
podatke o zemljiščih, na katerih bo matični nasad ali trsnica
(katastrska občina, parcelne številke in površina), ter podatke o kategoriji razmnoževalnega materiala, ki ga namerava
uporabiti pri postavitvi matičnega nasada ali trsnice, mora
priložiti:
– kopijo katastrskega načrta, z natančno označenimi
zemljišči, namenjenimi postavitvi matičnega nasada ali trsnice, vključno z označenim varovalnim pasom iz 14., 15. ali
16. člena tega pravilnika,
– izjavo, da na prijavljenih zemljiščih ni rasla trta: najmanj 7 let v primeru baznega matičnega nasada, najmanj
6 let v primeru certificiranega matičnega nasada in najmanj
4 leta v primeru trsnice.
(2) Organ za potrjevanje opravi pregled prijavljenih
zemljišč in varovalnega pasu in na prijavljenih zemljiščih
odvzame vzorce zemlje za testiranje na prisotnost ogorčic,
prenašalk virusnih bolezni, navedenih v točki B.1 priloge 3
tega pravilnika.
(3) Organ za potrjevanje na podlagi pregleda in rezultatov testiranj vzorcev zemlje iz prejšnjega odstavka sestavi
zapisnik ter ugotovi, ali prijavljena zemljišča izpolnjujejo pogoje iz 14., 15. ali 16. člena ter iz priloge 1 tega pravilnika.
21. člen
(potrditev baznih matičnih trsov in certificiranih matičnih
trsov)
(1) Pridelovalec vloži pri organu za potrjevanje prijavo
za uradno potrditev baznih matičnih trsov ali certificiranih
matičnih trsov najpozneje do 30. aprila naslednjega leta po
zasaditvi nasada. Pridelovalec v prijavi, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje, navede podatke iz prve in druge alinee prvega odstavka 18. člena tega pravilnika, podatke o razmnoževalnem materialu, ki ga je uporabil pri zasaditvi baznega
ali certificiranega matičnega nasada (izvor, sorta oziroma tip
podlage, kategorija, količina materiala) ter številko in datum
zapisnika o pregledu zemljišč pred zasaditvijo nasada.
(2) V postopku uradne potrditve izvede organ za potrjevanje:
– pregled evidenc in dokazil o razmnoževalnem materialu, uporabljenem pri pridobitvi baznih matičnih trsov ali
certificiranih matičnih trsov,
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– pregled, ali je nasad baznih matičnih trsov ali certificiranih matičnih trsov dejansko na zemljiščih, ki so bila
pregledana v skladu s prejšnjim členom, in ali so glede postavitve in vzdrževanja nasada izpolnjeni pogoji iz 14. ali
15. člena ter iz priloge 1 tega pravilnika,
– pregled zapiskov o izvedenih ukrepih za preprečevanje pojava in širjenja škodljivih organizmov in morebitnih drugih ukrepih v nasadu in varovalnem pasu, zlasti o
morebitni odstranitvi rastlin ali razmnoževalnega materiala
oziroma o njihovem uničenju,
– vizualni pregled nasada in varovalnega pasu med
rastjo glede prisotnosti karantenskih škodljivih organizmov
ter škodljivih organizmov, navedenih v prvem odstavku
12. člena tega pravilnika,
– vizualni pregled trsov v rasti glede možnih mutacij na
podlagi fenotipskih značilnosti sorte,
– odvzem vzorcev razmnoževalnega materiala za
ponovno testiranje v skladu s četrtim in petim odstavkom
14. člena ali četrtim in petim odstavkom 15. člena tega
pravilnika.
(3) Organ za potrjevanje opravi preglede iz prejšnjega
odstavka najmanj dvakrat letno v času, ki je najprimernejši
za ugotavljanje prisotnosti škodljivih organizmov, za odvzem vzorcev ter za preverjanje sortne pristnosti na podlagi
fenotipskih značilnosti sorte.
(4) Če organ za potrjevanje pri pregledih iz drugega
odstavka tega člena ugotovi okužbo ali če obstaja sum na
okužbo s karantenskimi škodljivimi organizmi, o tem nemudoma obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.
(5) Poleg pregleda iz pete alinee drugega odstavka
tega člena izvede organ za potrjevanje pred prvo potrditvijo
matičnih trsov enoletno negativno selekcijo zaradi preveritve sortne pristnosti matičnih trsov v nasadu. Za matične
trse, za katere se v enoletni negativni selekciji izkaže, da
sortno niso pristni, odredi odstranitev iz baznega ali certificiranega matičnega nasada.
(6) Organ za potrjevanje uradno potrdi matične trse kot
bazne matične trse ali kot certificirane matične trse, če na
podlagi vizualnih pregledov, pregledov evidenc in zapiskov
ter na podlagi rezultatov testiranj, predpisanih v tem členu,
ugotovi, da so:
– izpolnjene zahteve glede sorte oziroma klona iz
5. člena tega pravilnika,
– bili matični trsi pridobljeni in se vzdržujejo v skladu s
14. ali 15. členom tega pravilnika,
– brez karantenskih škodljivih organizmov,
– glede zdravstvenega stanja in sortne pristnosti izpolnjene zahteve iz priloge 1 tega pravilnika,
– izpolnjeni pogoji za izdajo rastlinskega potnega
lista v skladu s predpisi, ki urejajo izdajo rastlinskih potnih
listov.
(7) Matični trsi so uradno potrjeni kot bazni ali certificirani matični trsi največ do 31. decembra naslednjega leta
po vložitvi prijave za uradno potrditev.
(8) Uradna potrditev baznih matičnih trsov in certificiranih matičnih trsov se lahko vsako leto obnovi, če organ za
potrjevanje s pregledi, vzorčenji in testiranji iz drugega odstavka tega člena ugotovi, da so pogoji za uradno potrditev
še vedno izpolnjeni. Organ za potrjevanje izvede preglede,
vzorčenja in testiranja na podlagi prijave, ki jo pridelovalec
vloži do 30. aprila tekočega leta in v kateri navede vsaj številko in datum zadnjega potrdila o potrditvi baznih matičnih
trsov ali certificiranih matičnih trsov.
(9) Bazni in certificirani matični trsi se lahko uradno
potrjujejo največ 20 let, od prve potrditve.
22. člen
(1) Ne glede na določbo petega odstavka prejšnjega
člena lahko organ za potrjevanje pod pogoji, določenimi v
tem členu, dovoli, da opravi enoletno negativno selekcijo
pridelovalec sam, v skladu s programom enoletne nega-
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tivne selekcije, ki ga ob izdaji dovoljenja potrdi organ za
potrjevanje.
(2) Pridelovalec, ki mu organ za potrjevanje dovoli, da
sam opravi enoletno negativno selekcijo, mora:
– imeti izdelan program negativne selekcije, ki mora
vsebovati najmanj opis sorte in kriterije, na podlagi katerih
se odstrani sortno netipične trse;
– zagotoviti osebo, ki bo odgovorna za izvajanje negativne selekcije in ki mora imeti najmanj višjo izobrazbo kmetijske smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj v vinogradništvu
ter mora biti za izvajanje negativne selekcije odgovorna neposredno organu za potrjevanje.
(3) Organ za potrjevanje zagotovi nadzor nad izvajanjem enoletne negativne selekcije.
23. člen
(potrditev cepičev, potaknjencev in ključev podlag za
cepljenje, pridobljenih od uradno potrjenih matičnih trsov)
(1) Od uradno potrjenih izvornih, baznih in certificiranih
matičnih trsov se lahko režejo cepiči, potaknjenci ali ključi
podlag za cepljenje, ki jih lahko vzdrževalec ali pridelovalec
prijavi v uradno potrditev kot razmnoževalni material iste
kategorije kot je kategorija matičnih trsov.
(2) Vzdrževalec ali pridelovalec, ki namerava tržiti razmnoževalni material, pridobljen od uradno potrjenih izvornih,
baznih in certificiranih matičnih trsov, mora najpozneje 10 dni
pred načrtovano rezjo le-to prijaviti organu za potrjevanje. V
prijavi na obrazcu, ki ga pridobi pri organu za potrjevanje, navede poleg podatkov iz prve in druge alinee prvega odstavka
18. člena tega pravilnika še podatke o enoti pridelave, kjer so
matični trsi, ter številko in datum zadnjega potrdila o potrditvi
matičnih trsov, od katerih namerava rezati, namen rezi ter količino cepičev, potaknjencev ali ključev podlag za cepljenje, ki jih
namerava pridobiti. V prijavi zahteva tudi ustrezno število uradnih etiket za uradno označitev razmnoževalnega materiala ter
navede predvideni datum pakiranja, način pakiranja ter vrsto in
količino razmnoževalnega materiala v enoti pakiranja.
(3) Organ za potrjevanje uradno potrdi razmnoževalni
material iz prvega odstavka tega člena in zanj izda potrdilo
o uradni potrditvi ter zahtevano število predpisanih uradnih
etiket v skladu s 7. členom in prilogo 4 tega pravilnika, če s
pregledom razmnoževalnega materiala ter na podlagi dokazil
ugotovi, da:
– je potrdilo o uradni potrditvi matičnih trsov, od katerih
je bil pridobljen razmnoževalni material, veljavno,
– je količina pridobljenega razmnoževalnega materiala
ustrezna glede na stanje matičnih trsov, od katerih je bil razmnoževalni material pridobljen,
– razmnoževani material izpolnjuje zahteve iz priloge
2 tega pravilnika in je pakiran v skladu s prilogo 4 tega pravilnika,
– so izpolnjeni pogoji za izdajo rastlinskega potnega
lista v skladu s predpisi, ki urejajo izdajo rastlinskih potnih
listov.
(4) Uradno potrjen razmnoževalni material iz prejšnjega
odstavka označi z uradnimi etiketami organ za potrjevanje
ali dobavitelj, ki ima dovoljenje za označevanje pod uradnim
nadzorom iz 25. člena tega pravilnika.
24. člen
(potrditev korenjakov in ukoreninjenih trsnih cepljenk)
(1) Trsničar, ki prideluje certificirane korenjake ali certificirane ukoreninjene trsne cepljenke, vloži pri organu za
potrjevanje prijavo za uradno potrditev le-teh najpozneje do
30. maja. V prijavi, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje,
navede podatke iz prve in druge alinee prvega odstavka
18. člena tega pravilnika, podatke o razmnoževalnem materialu (izvor, sorta cepičev oziroma tip podlage korenjakov,
kategorija, količina) ter številko in datum zapisnika o pregledu
zemljišč pred zasaditvijo trsnice.
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(2) Organ za potrjevanje izvede v postopku uradne potrditve korenjakov in ukoreninjenih trsnih cepljenk:
– pregled evidenc in dokazil o uradni potrditvi razmnoževalnega materiala, uporabljenega pri cepljenju ali
pridelavi korenjakov,
– pregled, ali je trsnica dejansko na zemljiščih, ki so
bila pregledana v skladu z 20. členom tega pravilnika, in ali
so glede postavitve in vzdrževanja nasada izpolnjeni pogoji
iz 14. ali 15. člena ter iz priloge 1 tega pravilnika,
– pregled zapiskov o izvedenih ukrepih za preprečevanje pojava in širjenja škodljivih organizmov in morebitnih drugih ukrepih v trsnici, zlasti o morebitni odstranitvi
rastlin ali razmnoževalnega materiala oziroma o njihovem
uničenju,
– vizualni pregled rastlin med rastjo glede prisotnosti
karantenskih škodljivih organizmov ter drugih škodljivih
organizmov, navedenih v prvem odstavku 12. člena tega
pravilnika,
– vizualni pregled rastlin v rasti glede možnih mutacij
na podlagi fenotipskih značilnosti sorte,
– odvzem vzorcev razmnoževalnega materiala za
testiranje v primeru pojava ali suma na pojav karantenskih
škodljivih organizmov ali škodljivih organizmov iz točke A
priloge 3 tega pravilnika.
(3) Pri pregledih iz prejšnjega odstavka preveri zlasti
potrdila o uradni potrditvi razmnoževalnega materiala, uporabljenega pri cepljenju ali pridelavi korenjakov, primerja
evidence iz prve alinee prejšnjega odstavka z dejanskim
stanjem v trsnici, preveri morebitna prazna mesta v trsnici
ter morebitne nove zasaditve. Če ugotovi prazna mesta
oziroma nove zasaditve, ugotovi razloge zanje na podlagi evidenc, ki jih vodi dobavitelj. Pri pregledu oceni tudi
splošno stanje in splošni videz razvoja rastlin, zlasti tistih
delov rastlin, od katerih je odvisna kakovost korenjakov ali
ukoreninjenih trsnih cepljenk.
(4) Organ za potrjevanje izvede preglede iz drugega
odstavka tega člena najmanj dvakrat v rastni dobi. Pri zadnjem pregledu v trsnici oceni količino korenjakov ali ukoreninjenih trsnih sadik, ki so predmet uradne potrditve.
(5) Če namerava trsničar korenjake ali ukoreninjene
trsne cepljenke tržiti, mora najpozneje 10 dni pred načrtovanim izkopom v trsnici sporočiti organu za potrjevanje
predvideni datum izkopa skupaj s podatki o lokaciji trsnice
in lokaciji skladišč, kjer se bodo korenjaki in ukoreninjene
trsne cepljenke pripravili za trženje. Obenem lahko trsničar
zahteva, da mu organ za potrjevanje izda ustrezno število
uradnih etiket za uradno označitev certificiranih korenjakov
ali certificiranih ukoreninjenih trsnih cepljenk. V tem primeru obvezno navede tudi predvideni datum pakiranja, način
pakiranja ter količino korenjakov ali ukoreninjenih trsnih
cepljenk v enoti pakiranja.
(6) Organ za potrjevanje uradno potrdi korenjake in
ukoreninjene trsne cepljenke iz prejšnjega odstavka ter
zanje izda potrdilo o uradni potrditvi in zahtevano število
predpisanih uradnih etiket v skladu s 7. členom in prilogo 4
tega pravilnika, če ugotovi:
– na podlagi pregledov iz drugega odstavka tega člena, da so bile med rastjo izpolnjene zahteve iz priloge 1
tega pravilnika,
– da korenjaki in ukoreninjene trsne cepljenke izpolnjujejo zahteve iz priloge 2 tega pravilnika in so pakirani v
skladu s prilogo 4 tega pravilnika,
– da so izpolnjeni pogoji za izdajo rastlinskega potnega lista v skladu s predpisi, ki urejajo izdajo rastlinskih
potnih listov.
(7) Uradno potrjene korenjake in ukoreninjene trsne
cepljenke iz petega odstavka tega člena označi z uradnimi
etiketami organ za potrjevanje ali dobavitelj, ki ima dovoljenje za označevanje pod uradnim nadzorom iz 25. člena
tega pravilnika.
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25. člen
(označevanje pod uradnim nadzorom)
(1) Organ za potrjevanje lahko pod pogoji, določenimi
v tem členu, dovoli, da pridelovalec ali trsničar sam uradno
označi razmnoževalni material oziroma trsne cepljenke z
uradnimi etiketami, ki jih je izdal organ za potrjevanje.
(2) Pridelovalec ali trsničar, ki mu organ za potrjevanje
dovoli, da sam uradno označi razmnoževalni material ali
trsne cepljenke, mora zagotoviti osebo, ki bo odgovorna za
označevanje razmnoževalnega materiala ali trsnih cepljenk z
uradnimi etiketami, neposredno organu za potrjevanje.
(3) Organ za potrjevanje izda pridelovalcu ali trsničarju
dovoljenje iz prvega odstavka tega člena za eno leto. Dovoljenje se lahko podaljša, dokler pridelovalec ali trsničar izpolnjuje obveznosti dobavitelja iz drugega odstavka 3. člena
tega pravilnika ter pogoje iz tega člena.
(4) Organ za potrjevanje zagotovi uradni nadzor nad
označevanjem razmnoževalnega materiala oziroma trsnih
cepljenk z uradnimi etiketami tako, da strokovni delavec
organa za potrjevanje pri dobavitelju neposredno nadzira
uradno označevanje, in sicer pri najmanj 5% serij ali partij,
za katere je izdal uradne etikete v skladu s tem pravilnikom.
26. člen
(nadzor dobaviteljev uradno potrjenega razmnoževalnega
materiala)
(1) O prejetih prijavah za uradno potrditev iz prvega odstavka 17. člena tega pravilnika, mora organ za potrjevanje
obvestiti upravo in pristojnega fitosanitarnega inšpektorja
vsako leto najpozneje do 15. junija, da lahko fitosanitarni
inšpektor izvede naključni nadzor dobaviteljev uradno potrjenega razmnoževalnega materiala. Organ za potrjevanje
najpozneje do 30. novembra tekočega leta pošlje upravi
poročilo o izvedenih postopkih potrditve in o količinah uradno potrjenega razmnoževalnega materiala trte po sortah in
kategorijah.
(2) Fitosanitarni inšpektor izvede nadzor iz prejšnjega
odstavka v obsegu, ki je glede na stopnjo tveganja za posamezni škodljivi organizem določena s programom nadzora
in spremljanja škodljivih organizmov v skladu s predpisi, ki
urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
IV. URADNI PREGLED STANDARDNEGA MATERIALA
27. člen
(potrditev matičnega vinograda za pridelavo standardnih
cepičev)
(1) Matični vinograd ter standardne matične trse, namenjene za pridelavo standardnih cepičev, potrdi pristojni fitosanitarni inšpektor na podlagi prijave dobavitelja, ki jo ta vloži
pri pristojnem fitosanitarnem inšpektorju do 30. aprila v letu,
v katerem se začne v matičnem vinogradu izvajati pozitivna
množična selekcija, v skladu s prilogo 6 tega pravilnika (v
nadaljnjem besedilu: pozitivna množična selekcija), v okviru
programa strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin v
skladu s predpisom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Dobavitelj mora prijavi, ki vsebuje podatke iz prve in
druge alinee prvega odstavka 18. člena tega pravilnika, podatke o zemljišču, na katerem je matični vinograd (katastrska
občina, parcelne številke in površina), ter podatke o razmnoževalnem materialu, uporabljenem pri zasaditvi matičnega
vinograda (sorta, kategorija, količina), priložiti:
– kopijo katastrskega načrta, z natančno označenim
zemljiščem, na katerem je matični vinograd,
– dokazilo, da se v matičnem vinogradu izvaja pozitivna
množična selekcija;
– izjavo, da na prijavljenem zemljišču najmanj 5 let pred
posaditvijo matičnega vinograda ni rasla trta.
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(3) Pristojni fitosanitarni inšpektor opravi v prvem letu
po vložitvi prijave pregled varovalnega pasu ter vizualni pregled zdravstvenega stanja trsov v prijavljenem matičnem
vinogradu na prisotnost škodljivih organizmov iz prvega
odstavka 12. člena tega pravilnika, zlasti na prisotnost karantenskih škodljivih organizmov, in sicer v času, ki je najprimernejši za ugotavljanje prisotnosti škodljivih organizmov
ter za odvzem vzorcev rastlinskega materiala. Hkrati preveri
ali dobavitelj izpolnjuje zahteve iz 3. člena tega pravilnika.
(4) Do pridobitve poročila o rezultatih pozitivne množične selekcije izvaja pristojni fitosanitarni inšpektor na podlagi vsakoletne prijave, ki jo dobavitelj vloži do 30. aprila,
vizualni pregled zdravstvenega stanja trsov v prijavljenem
matičnem vinogradu na prisotnost škodljivih organizmov iz
prvega odstavka 12. člena tega pravilnika, zlasti na prisotnost karantenskih škodljivih organizmov, ter v primeru pojava ali suma na pojav karantenskih škodljivih organizmov
odvzame vzorce za testiranje. Preveri tudi, ali dobavitelj
izvaja pozitivno množično selekcijo v skladu s selekcijsko
nalogo, ki jo je odobril izvajalec programa strokovnih nalog
v proizvodnji kmetijskih rastlin, imenovan v skladu s predpisom, ki ureja kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec
programa).
(5) Pristojni fitosanitarni inšpektor potrdi matični vinograd in dovoli rez cepičev od matičnih trsov, odbranih
v pozitivni množični selekciji, če s pregledi ter na podlagi
dokazil ugotovi, da:
– na prijavljenem zemljišču najmanj 5 let pred posaditvijo matičnega vinograda ni rasla trta,
– je bilo s pregledi prijavljenega matičnega vinograda v
rastni dobi najmanj dve leti zapored pred potrditvijo ugotovljeno, da je brez škodljivih organizmov iz prvega odstavka
12. člena tega pravilnika in da matični vinograd izpolnjuje
zahteve za potrditev standardnega razmnoževalnega materiala iz priloge 1 tega pravilnika,
– je dobavitelj predložil pristojnemu fitosanitarnemu
inšpektorju poročilo izvajalca programa pozitivne množične
selekcije iz priloge 6 tega pravilnika, iz katerega je razvidno,
da je matični vinograd sortno pristen in čist in da odbrani
matični trsi izpolnjujejo dodatne zahteve za standardne
matične trse v skladu s kriteriji, določenimi v prilogi 6 tega
pravilnika,
– so odbrani matični trsi v matičnem vinogradu označeni v skladu s prilogo 6 tega pravilnika,
– je dobavitelj izpolnjeval obveznosti dobavitelja in
izvrševal odrejene ukrepe pristojnega fitosanitarnega inšpektorja, zlasti da je pravočasno odstranil iz matičnega
vinograda trse, ki so kazali znake prisotnosti karantenskih
škodljivih organizmov ter virusov in virusom podobnih škodljivih organizmov,
– je dobavitelj na podlagi priporočil izvajalca programa pozitivne množične selekcije odstranil vse trse, ki jih je
potrebno odstraniti v skladu z metodo pozitivne množične
selekcije,
– delež trsov, odstranjenih iz matičnega vinograda zaradi neustreznega zdravstvenega stanja, ne presega deleža
določenega za standardni razmnoževalni material v prilogi
1 tega pravilnika.
(6) Uradna potrditev matičnega vinograda velja dokler
so izpolnjeni pogoji in zahteve, predpisane za standardni
matični nasad v prilogi 1 tega pravilnika.
(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pa mora
pristojni fitosanitarni inšpektor vsako leto odobriti rez cepičev od odbranih matičnih trsov v potrjenem matičnem
vinogradu. Fitosanitarni inšpektor odobri rez cepičev, če s
pregledi, vzorčenji in testiranji v skladu s četrtim odstavkom
tega člena ugotovi, da so pogoji iz priloge 1 za standardni
razmnoževalni material še vedno izpolnjeni. Fitosanitarni
inšpektor izvede preglede, vzorčenja in testiranja na podlagi prijave, ki jo dobavitelj vloži do 30. aprila tekočega leta
in v kateri navede poleg podatkov iz prve in druge alinee
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prvega odstavka 18. člena tega pravilnika vsaj še številko
in datum potrdila o potrditvi matičnega vinograda ali zadnje
odločbe o dovolitvi rezi.
28. člen
(uradni pregled standardnih cepičev)
(1) Cepiči, namenjeni za pridelavo standardnih ukoreninjenih trsnih cepljenk, se lahko režejo izključno od
uradno pregledanih in potrjenih standardnih matičnih trsov
v uradno potrjenem matičnem vinogradu, za katere je v
skladu s prejšnjim členom pristojni fitosanitarni inšpektor
dovolil rez.
(2) Dobavitelj, ki namerava tržiti cepiče iz prejšnjega
odstavka, mora najpozneje 10 dni pred načrtovano rezjo
le-to prijaviti pristojnemu fitosanitarnemu inšpektorju. V prijavi navede poleg podatkov iz prve in druge alinee prvega
odstavka 18. člena tega pravilnika še podatke o enoti pridelave, kjer so potrjeni standardni matični trsi, ter številko in
datum zadnje odločbe o dovolitvi rezi ter količino cepičev, ki
jih namerava pridobiti. V prijavi navede tudi število uradnih
etiket, ki bodo izdane za označitev standardnih cepičev ter
navede predvideni datum pakiranja in označevanja, način
pakiranja ter vrsto in količino cepičev v enoti pakiranja.
Prijavi, ki jo vloži pred prvo rezjo po potrditvi matičnega
vinograda, priloži vzorec uradne etikete, s katero namerava
označiti standardne cepiče.
(3) Pristojni fitosanitarni inšpektor najpozneje 5 dni
pred datumom, ki je naveden v prijavi kot predvideni datum pakiranja, dovoli dobavitelju, da izda uradne etikete,
če na podlagi podatkov iz prijave, na podlagi zapisnikov o
uradnih pregledih in potrdil o potrditvi matičnega vinograda
ter na podlagi vzorca uradne etikete, ki je prijavi priložen,
ugotovi, da:
– so bili matični vinograd in odbrani matični trsi potrjeni
oziroma je bila dovoljena rez cepičev v skladu s prejšnjim
členom,
– količina cepičev, ki jih dobavitelj namerava pridobiti,
spakirati in označiti z uradnimi etiketami, ustreza stanju v
matičnem vinogradu, ugotovljenemu med uradnimi pregledi,
– so izpolnjeni pogoji za izdajo rastlinskega potnega
lista v skladu s predpisi, ki urejajo izdajo rastlinskih potnih
listov, in
– je vzorec etikete, ki je priložen prijavi, v skladu z določbami 7. člena in priloge 5 tega pravilnika.
(4) Pristojni fitosanitarni inšpektor izvede na podlagi
prijave iz drugega odstavka tega člena pregled pri dobavitelju najmanj enkrat v času pakiranja in označevanja
cepičev.
(5) Pri pregledu preveri, če cepiči izpolnjujejo zahteve
iz priloge 2 tega pravilnika, če so pakirani v skladu s prilogo
4 tega pravilnika in če so označeni na način, ki je določen
s tem pravilnikom.
29. člen
(uradni pregled standardnih ukoreninjenih trsnih cepljenk
kategorije standard)
(1) Standardne ukoreninjene trsne cepljenke se prideluje v trsnicah izključno iz uradno pregledanih standardnih
cepičev iz prejšnjega člena, cepljenih na uradno potrjene
certificirane podlage.
(2) Trsnice za pridelavo standardnih ukoreninjenih trsnih cepljenk ne smejo biti v vinogradu, matičnem vinogradu
ali nasadu matičnih trsov ali v njihovi neposredni bližini.
Razdalja med njimi mora biti najmanj 5 m. Na zemljišču
najmanj 4 leta pred sajenjem niso rasle rastline rodu Vitis.
(3) Posamezne sorte morajo biti v trsnici ločene, in
sicer vsaka v svoji vrsti, če pa to ni mogoče, mora biti med
posameznima sortama v vrsti najmanj 1-metrski presledek.
Vsaka sorta mora biti jasno označena z imenom.
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(4) Pristojni fitosanitarni inšpektor na podlagi prijave
letne pridelave, ki jo trsničar vloži vsako leto najpozneje do
30. maja, opravi najmanj dvakrat v vegetacijski dobi pregled
rastlin v trsnici na prisotnost škodljivih organizmov iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika, zlasti na prisotnost
karantenskih škodljivih organizmov, ter v primeru pojava ali
suma na pojav karantenskih škodljivih organizmov odvzame
vzorce za testiranje. Če rastline kažejo kakršne koli znake
ali simptome prisotnosti karantenskih ter virusov ali virusom
podobnih škodljivih organizmov, ali če niso sortno pristne,
odredi odstranitev iz trsnice.
(5) Pristojni fitosanitarni inšpektor pri pregledih iz
prejšnjega odstavka oceni količino ukoreninjenih trsnih
cepljenk v trsnici ter pregleda:
– evidence in dokazila o razmnoževalnem materialu,
uporabljenega pri cepljenju,
– zapiske o izvedenih ukrepih za preprečevanje pojava in širjenja škodljivih organizmov in morebitnih drugih
ukrepih v trsnici, zlasti o morebitni odstranitvi rastlin ali razmnoževalnega materiala oziroma o njihovem uničenju,
– ali so izpolnjene ostale zahteve iz prvega, drugega
in tretjega odstavka tega člena in iz priloge 1 tega pravilnika.
(6) Če namerava trsničar tržiti standardne ukoreninjene trsne cepljenke, mora najpozneje 10 dni pred načrtovanim izkopom v trsnici, sporočiti pristojnemu fitosanitarnemu
inšpektorju predvideni datum izkopa, podatke o lokaciji trsnice in lokaciji skladišč, kjer se bodo pripravile za trženje,
ter podatke o predvidenem datumu pakiranja, načinu pakiranja ter količini standardnih ukoreninjenih trsnih cepljenk
v enoti pakiranja. Obenem predloži vzorec uradne etikete,
s katero namerava označiti standardne ukoreninjene trsne
cepljenke.
(7) Pristojni fitosanitarni inšpektor najpozneje 5 dni
pred datumom, ki ga je trsničar sporočil kot predvideni
datum pakiranja, dovoli trsničarju, da izda uradne etikete,
če na podlagi podatkov iz prijave, na podlagi zapisnikov
o uradnih pregledih v trsnici ter na podlagi vzorca uradne
etikete, ki je prijavi priložena, ugotovi, da:
– so bile ukoreninjene trsne cepljenke pridelane iz
uradno pregledanih standardnih cepičev, cepljenih na
uradno potrjene certificirane podlage,
– količina ukoreninjenih trsnih cepljenk, ki jih trsničar
namerava spakirati in označiti z uradnimi etiketami, ustreza
stanju v trsnici, ugotovljenemu med uradnimi pregledi,
– so izpolnjeni pogoji za izdajo rastlinskega potnega
lista v skladu s predpisi, ki urejajo izdajo rastlinskih potnih
listov (direktiva Komisije 92/105/EGS), in
– je vzorec etikete, ki je priložen prijavi, v skladu z določbami 7. člena in priloge 5 tega pravilnika.
(8) Pristojni fitosanitarni inšpektor izvede na podlagi
prijave iz drugega odstavka tega člena pregled pri trsničarju
najmanj enkrat v času pakiranja in označevanja ukoreninjenih trsnih cepljenk.
(9) Pri pregledu preveri, če ukoreninjene trsne cepljenke izpolnjujejo zahteve iz priloge 2 tega pravilnika, če
so pakirane v skladu s prilogo 4 tega pravilnika in če so
označene na način določen v tem pravilniku.
V. RAZMNOŽEVALNI MATERIAL, PRIDELAN V DRUGI
DRŽAVI
30. člen
(1) Kot bazni matični trsi ali cetrificirani matični trsi
se lahko v Republiki Sloveniji uradno potrdijo matični trsi,
pridobljeni od razmnoževalnega materiala, ki je bil pridelan
in uradno potrjen v drugi državi članici Evropske skupnosti v kategorijo izvorni razmnoževalni material ali bazni
razmnoževalni material v skladu s certifikacijsko shemo,
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določeno s predpisi te države in v skladu z direktivo Sveta
68/193/EGS, če je organ za potrjevanje na podlagi uradnih
pregledov in testiranj ugotovil, da so za uradno potrditev
izpolnjeni pogoji in zahteve iz šestega odstavka 21. člena
tega pravilnika.
(2) V Republiki Sloveniji se lahko kot standardne trsne
cepljenke označijo trsne cepljenke, pridelane iz razmnoževalnega materiala, ki je bil v drugi državi članici Evropske
skupnosti pridelan in uradno pregledan ter označen kot
standardni material v skladu z direktivo Sveta 68/193/EGS,
če izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena.
(3) Razmnoževalni material, ki je bil pridobljen neposredno od uradno potrjenih baznih matičnih trsov v Republiki Sloveniji, in pridelan v drugi državi članici Evropske
skupnosti, se lahko uradno potrdi v Republiki Sloveniji,
če je:
– organ druge države članice Evropske skupnosti, pristojen za uradno potrditev, na podlagi uradnih pregledov
med rastjo zanj ugotovil, da izpolnjuje zahteve iz priloge 1
tega pravilnika, in
– organ za potrjevanje z uradnim pregledom ugotovil,
da so izpolnjene zahteve iz prilog 2 in 4 tega pravilnika.
31. člen
(evidenca uvoženega razmnoževalnega materiala)
(1) Uprava vodi evidenco uvoženega razmnoževalnega materiala na podlagi podatkov iz kopije odločbe, s
katero fitosanitarni inšpektor dovoli uvoz razmnoževalnega
materiala v skladu s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin. V evidenci vodi uprava za vsako
uvoženo partijo ali serijo razmnoževalnega materiala podatke o:
– vrsti (botanično ime),
– sorti oziroma klonu, pri ukoreninjenih trsnih cepljenkah se ta podatek navede za podlago in za cepič,
– kategoriji,
– vrsti razmnoževalnega materiala, kot je navedena v
4. točki 2. člena tega pravilnika,
– državi pridelave semena in uradnem nadzornem
organu,
– državi izvoznici, če ni ista kot država pridelave,
– uvozniku,
– količini razmnoževalnega materiala.
(2) Uprava podatke iz prejšnjega odstavka posreduje
državam članicam Evropske skupnosti in Komisiji Evropske
skupnosti.
VI. PREHODNE DOLOČBE
32. člen
(trženje standardnega razmnoževalnega materiala, ki je
namenjen za uporabo kot podlaga)
Ne glede na določbe prvega odstavka 4. člena tega
pravilnika se lahko trsni razmnoževalni material, ki je namenjen za uporabo kot podlaga, trži do 1. januarja 2005
tudi kot standardni material, če izhaja iz matičnih trsov, ki
so bili posajeni pred 30. aprilom leta 2002 in so bili v letu
2002 in 2003 pregledani v skladu s pravilnikom o načinu
odbiranja in potrjevanja matičnih rastlin in enotnih metodah
za opravljanje strokovne kontrole nad pridelovanjem sadik
(Uradni list SRS, št. 36/74), s pravilnikom o obveznem
zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in
sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list
SFRJ, št. 52/86 in 3/87 – popr.), v letu 2003 pa tudi v skladu
s pravilnikom o pogojih za registracijo imetnikov določenih
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
za namene zdravstvenega varstva rastlin, in o pogojih za
izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 93/01
in 117/02).
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33. člen
(uradna potrditev matičnih trsov in matičnih vinogradov,
zasajenih pred uveljavitvijo tega pravilnika)
(1) Matični trsi, ki so bili do uveljavitve tega pravilnika
potrjeni kot matične rastline v skladu s predpisi iz 34. člena
tega pravilnika, se lahko uradno potrdijo kot matični trsi
ustrezne kategorije v skladu s tem pravilnikom, če:
– so bili uradno pregledani in potrjeni v skladu s pravilnikom o načinu odbiranja in potrjevanja matičnih rastlin in
enotnih metodah za opravljanje strokovne kontrole nad pridelovanjem sadik (Uradni list SRS, št. 36/74), s pravilnikom
o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov,
semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin
(Uradni list SFRJ, št. 52/86 in 3/87-popr.), v letu 2003 pa
tudi v skladu s pravilnikom o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin, in o
pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS,
št. 93/01 in 117/02),
– je preglede opravila pooblaščena organizacija, navedena v pregledu organizacij združenega dela, ki so pooblaščene za opravljanje strokovne kontrole nad odbiranjem
matičnih rastlin za sadjarstvo, vinogradništvo in hmeljarstvo
(Uradni list SRS, št. 24/75),
– je iz potrdil in spričeval, ki jih je pooblaščena organizacija iz prejšnje alinee izdala v skladu s predpisi iz prve
alinee tega odstavka razvidno, da so glede zdravstvenega
stanja ter sortne pristnosti in čistosti izpolnjevali zahteve iz
predpisov, navedenih v prejšnji alinei,
– se matični trsi, odvisno od kategorije, vzdržujejo v
pogojih iz 13., 14., ali 15. člena tega pravilnika ali v matičnem vinogradu, ki izpolnjuje pogoje iz prve, druge in tretje
alinee petega odstavka 27. člena tega pravilnika, in
– so, glede na kategorijo, izpolnjeni tudi pogoji in
zahteve iz drugega, tretjega ali četrtega odstavka tega
člena.
(2) Kot izvorni matični trsi se lahko uradno potrdijo
obstoječe matične rastline, ki izpolnjujejo poleg pogojev iz
prejšnjega odstavka tudi naslednje pogoje:
– da je bil material, ki je bil uporabljen za vzgojo izvornih matičnih trsov, pridobljen v skladu z 11. in 12. členom
tega pravilnika v selekcijsko-trsničarskih središčih v skladu
z večletnim programom dela selekcijsko-trsničarskih središč, ki ga je potrdilo ministrstvo, pristojno za kmetijstvo
in pod nadzorom Kmetijskega inštituta Slovenije kot pooblaščene organizacije za opravljanje strokovne kontrole nad
odbiranjem matičnih rastlin za sadjarstvo, vinogradništvo
in hmeljarstvo oziroma za izvajanje obveznih zdravstvenih
pregledov posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin,
– da so bila izvedena testiranja rastlin kandidatk in
matičnih trsov najmanj na tiste viruse in virusom podobne
škodljive organizme iz točke A priloge 3 tega pravilnika, za
katere je predvideno ponovno testiranje izvornih matičnih
trsov, in so bili rezultati testov negativni.
(3) Kot bazni in certificirani matični trsi se lahko uradno potrdijo obstoječe matične rastline, ki izpolnjujejo poleg
pogojev iz prvega odstavka tega člena tudi naslednje pogoje:
– da so bile pridelane pod nadzorom Kmetijskega
inštituta Slovenije iz vegetativno razmnoženega potomstva
izvornih matičnih trsov iz prejšnjega odstavka, ali iz razmnoževalnega materiala, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka
30. člena tega pravilnika,
– da so bila izvedena testiranja matičnih rastlin vsaj na
tiste viruse in virusom podobne škodljive organizme iz točke
A priloge 3 tega pravilnika, na katere je predvideno ponovno testiranje baznih matičnih trsov ali certificiranih matičnih
trsov, in so bili rezultati testov negativni.
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(4) Kot standardni matični trsi se potrdijo obstoječe
matične rastline, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka
tega člena in se vzdržujejo v matičnem vinogradu, ki izpolnjuje zahteve za standardni material iz priloge 1 tega
pravilnika.
(5) Dobavitelj vloži najpozneje v roku 1 meseca od
uveljavitve tega pravilnika:
– za uradno potrditev izvornih, osnovnih ali certificiranih matičnih trsov: prijavo iz prvega odstavka 18. člena ali
iz prvega odstavka 21. člena tega pravilnika pri organu za
potrjevanje,
– za uradno potrditev standardnih matičnih trsov: prijavo iz drugega odstavka 27. člena tega pravilnika pri pristojnem fitosanitarnem inšpektorju.
(6) Prijavi iz prejšnjega odstavka mora predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena
ter iz drugega, tretjega ali iz četrtega odstavka tega člena.
(7) Organ za potrjevanje preveri izpolnjevanje zahtev
iz tega člena na podlagi dokazil najpozneje v roku 30 dni od
prejema prijave. Če še niso bila opravljena vsa testiranja,
predpisana za posamezno kategorijo s tem pravilnikom,
opravi pred potrditvijo pregled matičnih trsov in matičnih
vinogradov in pri tem odvzame vzorce zemlje in rastlin za
testiranje na prisotnost škodljivih organizmov iz točke A in
B priloge 3 tega pravilnika.
(8) Stroške uradne potrditve v skladu s tem členom
nosi dobavitelj.
(9) Matične rastline, ki se uradno potrdijo kot certificirani matični trsi v skladu z določbami tega člena, se lahko ne
glede na deveti odstavek 21. člena tega pravilnika, uradno
potrjujejo največ 15 let od prve potrditve kot certificirani
matični trsi po tem pravilniku.
34. člen
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati oziroma prenehajo
veljati)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za vinsko trto
prenehajo uporabljati:
– pravilnik o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in
gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 52/86),
– pravilnik o kakovostnih normah, pakiranju, plombiranju in deklariranju sadilnega materiala kmetijskih rastlin
(Uradni list SFRJ, št. 45/75 in 26/79),
– odločba o organizacijah združenega dela, ki izdajajo
certifikate o kakovosti izvoznega sadilnega materiala kmetijskih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 67/80 in 62/81).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika za vinsko trto
preneha veljati:
– pravilnik o načinu odbiranja in potrjevanja matičnih
rastlin in enotnih metodah za opravljanje strokovne kontrole
nad pridelovanjem sadik (Uradni list SRS, št. 36/74),
– pregled organizacij združenega dela, ki so pooblaščene za opravljanje strokovne kontrole nad odbiranjem
matičnih rastlin za sadjarstvo, vinogradništvo in hmeljarstvo
(Uradni list SRS, št. 24/75).
35. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-08-150/2004
Ljubljana, dne 24. marca 2004.
EVA 2000-2311-0048
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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PRILOGA 1: Pogoji in zahteve, ki se nanašajo na
rastline v matičnih nasadih in trsnicah med rastjo
I. Splošni pogoji in zahteve
1. Rastline v matičnih nasadih in trsnicah (v nadaljnjem besedilu: rastline) morajo biti sortno pristne in sortno
čiste.
2. Oskrba matičnih nasadov in trsnic in razvojni stadiji
rastlin morajo biti takšni, da je mogoče izvesti predpisano
preverjanje sortne pristnosti in čistosti.
3. Zemljišča za postavitev matičnih nasadov in trsnic,
namenjenih vzgoji baznega ali certificiranega trsnega razmnoževalnega materiala, ne smejo biti okužena s škodljivimi organizmi ali njihovimi prenašalci, zlasti z ogorčicami,
ki prenašajo povzročitelje virusnih bolezni trte.
4. Prisotnost škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo
uporabnost trsnega razmnoževalnega materiala, mora
biti na najnižji možni ravni.
5. Iz rastlin, namenjenih pridelavi baznega trsnega
razmnoževalnega materiala, morajo biti izločene škodljive
virusne bolezni, zlasti 'grapevine fanleaf’ (GFLV) in 'grapevine leaf roll’ (GVA, GLRaV-1, GLRaV-3). Rastline, namenjene pridelavi drugih kategorij trsnega razmnoževalnega
materiala, je treba vzdrževati ločeno od rastlin z vidnimi
znaki škodljivih virusnih bolezni vinske trte.
6. Izpad, ki je posledica odstranitve zaradi prisotnosti
škodljivih organizmov, ne sme presegati:
– 5% v matičnih nasadih, namenjenih pridelavi certificiranega trsnega razmnoževalnega materiala; in
– 10% v matičnih nasadih, namenjenih pridelavi standardnega trsnega razmnoževalnega materiala.
Če je izpad posledica drugih dejavnikov in ne zdravstvenega stanja rastlin, ter odstotek izpada presega zgoraj
navedene odstotke, je treba razloge za izpad navesti v
evidencah in zapisnikih.
7. Vsako leto je treba opraviti najmanj en pregled rastlin med rastjo. Drugi pregled se opravi, če obstaja dvom
glede izpolnjevanja predpisanih zahtev.
II. Posebni pogoji in zahteve
1. Trsnice ne smejo biti v vinogradih, namenjenih pridelavi grozdja, ali v njihovi neposredni bližini.
2. Trsni razmnoževalni material (deli trsov) za pridelavo korenjakov in ukoreninjenih trsnih cepljenk se pridobiva izključno v matičnih nasadih, ki so bili pregledani
in potrjeni.
PRILOGA 2: Zahteve, ki se nanašajo na trsni razmnoževalni material
I. Splošne zahteve
1. Trsni razmnoževalni material mora biti sortno pristen in sortno čist; pri trženju standardnega sadilnega
materiala je dovoljeno 1% odstopanje.
2. Najmanjša tehnična čistota: 96%.
Kot tehnična nečistota se šteje razmnoževalni material, ki je:
(a) popolnoma ali delno izsušen, tudi če je bil po izsušitvi namočen v vodi;
(b) poškodovan, skrivljen (zvit) ali ranjen, zlasti če je
poškodovan zaradi toče ali pozebe ali če je zmečkan ali
polomljen.
3. Prisotnost škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo
uporabnost razmnoževalnega materiala, mora biti na najnižji možni ravni.
II. Posebne zahteve
Ukoreninjene cepljenke:
Ukoreninjene cepljenke, pri katerih je bil bazni material cepljen na bazni material ali na certificiran material, se
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uvrstijo v kategorijo bazni material. Ukoreninjene cepljenke, pri katerih je bil certificiran material cepljen na bazni ali
na certificiran material, se uvrstijo v kategorijo certificiran
material. Vse ostale kombinacije se uvrstijo v kategorijo
standardni material.
Deli trte:
Les rozg mora biti ustrezno dozorel in mora imeti za
sorto normalno razmerje med lesom in strženom.
III. Sortiranje po dimenzijah
1. Ključi podlag za cepljenje, potaknjenci in cepiči
1.1. Premer (izmeri se na najširši točki prereza):
1.1.1. ključev podlag za cepljenje in cepičev:
a) premer zgoraj:
– 6 do12 mm pri Vitis rupestris in njenih križancih z
Vitis vinifera,
– 6,5 do 12 mm pri vseh drugih vrstah in sortah trte;
delež rozg, katerih premer je manjši od 7 mm v primeru Vitis rupestris in njenih križancev z Vitis vinifera in
manjši od 7,5 mm v primeru drugih vrst in sort trte, v partiji
ne sme presegati 25%;
b) največji premer na spodnjem prerezu: 14 mm,
razen pri cepičih za cepljenje na podlago in situ; rez mora
biti najmanj 2 cm pod najnižjim očesom rozge.
1.1.2. potaknjencev: najmanjši premer zgoraj:
3,5 mm.
1.2. Dolžina:
1.2.1. ključev podlag za cepljenje od najnižjega dela
najnižje ležečega nodija do vključno najvišje ležečega
internodija mora meriti najmanj 1,05 m;
1.2.2. potaknjencev od najnižjega dela najnižje ležečega nodija do vključno najvišje ležečega internodija mora
meriti najmanj 55 cm, v primeru Vitis vinifera pa najmanj
30 cm;
1.2.3. cepičev:
a) s petimi uporabnimi očesi mora biti, merjeno od
najnižjega dela spodnjega nodija do vključno najvišjega
internodija, najmanj 50 cm,
b) z enim uporabnim očesom mora biti najmanj 6,5
cm; rez mora biti narejena najmanj 1,5 cm nad in najmanj
5 cm pod očesom.
Dolžina se meri vedno od najnižje točke spodnjega
nodija, zgornji internodij pa mora ostati nepoškodovan.
2. Korenjaki (ukoreninjeni potaknjenci):
2.1. Premer, izmerjen na najširšem delu sredine internodija pod zgornjim poganjkom (mladiko) korenjaka, ne
sme meriti manj kot 5 mm.
2.2. Dolžina med najnižjim mestom na katerem izraščajo korenine in osnovo zgornjega poganjka, ne sme biti:
a) manjša kot 30 cm pri korenjakih podlag in
b) manjša kot 22 cm pri vseh ostalih ukoreninjenih
potaknjencih.
2.3. Korenine: vsak korenjak mora imeti najmanj
tri dobro razvite in po obodu pete pravilno razporejene
korenine. Izjema je sorta podlage 420 A, ki ima lahko le
dve dobro razviti korenini, če izraščata vsaka na nasprotni
strani pete korenjaka.
3. Ukoreninjene cepljenke
3.1. Deblo cepljenke mora v dolžino meriti najmanj
20 cm.
3.2. Korenine: vsaka cepljenka mora imeti najmanj
tri dobro razvite in pravilno razporejene korenine. Izjema
so cepljenke na podlagi 420 A, ki imajo lahko le dve dobro
razviti korenini, če izraščata vsaka na nasprotni strani pete
podlage.
3.3. Spojno mesto: mora biti pri vsaki cepljenki pravilno, popolno in trdno zaraščeno.
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PRILOGA 3
A: Virusi in virusom podobni škodljivi organizmi, na katere se testirajo rastline kandidatke za matične trse ter izvorni, bazni
in certificiran razmnoževalni material trte; metode testiranja
Virusi ali virusom podobni organizem
Ime

Oznaka

Ponovno testiranje

Testiranje
rastlin kandidatk

Izvorni
material

Bazni
material

Certificiran
material

1. Kompleks kužne izrojenosti vinske trte (grapevine degeneration complex)
Arabis mosaic nepovirus

ArMV

1

Grapevine Bulgarian latent nepovirus

GBLV

1

Grapevine chrome mosaic nepovirus

GCMV

1

Grapevine fanleaf nepovirus

GFLV

1

Raspberry ringspot nepovirus

RpRSV

1

Strawberry latent ringspot nepovirus

SLRSV

1

Tomato black ring nepovirus

TBRV

1

2 (a)

3 (b)

3 (c)

2 (a)

3 (b)

3 (c)

2. Kompleks bolezni predčasnega zvijanja in rdečenja listov vinske trte (grapevine leafroll complex)
Grapevine closterovirus A

GVA

1

2 ali 3 (a)

3 (b)

3 (c)

Grapevine leaf roll-asociated closterovirus 1

GLRaV-1

1

2 ali 3 (a)

3 (b)

3 (c)

Grapevine leaf roll-asociated closterovirus 2

GLRaV-2

1

Grapevine leaf roll-asociated closterovirus 3

GLRaV-3

1

2 ali 3 (a)

3 (b)

3 (c)

Grapevine leaf roll-asociated closterovirus 4

GLRaV-4

1

Grapevine leaf roll-asociated closterovirus 5

GLRaV-5

1

3. Kompleks bolezni plutavosti in razbrazdanja lesa vinske trte (grapevine rugose wood complex)
Grapevine stem pitting viruses (Corky bark,
Rupestris stem pitting, Kober stem grooving,
LN 33 stem grooving)

1

4. Kužna marmoriranost vinske trte (grapevine fleck desease)
Grapevine fleck virus (Grapevine phloem-limited isometric virus)

GFkV

1 (d)

2 ali 3
(a) (d)

5. Bolezen ‘enation’ vinske trte (grapevine
enation disease)
Grapevine enation agent

1

6. Bolezni vinske trte, ki jih povzročajo
fitoplazme
Grapevine flavescence dorée fitoplazma

1

Grapevine bois noir in druge fitoplazme

1

Opombe: Metode testiranja1 in pogostnost ponovnega testiranja:
1. testiranje na Vitis indikatorjih
2. indeksiranje na zelnatih rastlinah
3. serološki testi (ELISA)
(a) vsakih 5 let
(b) vsakih 6 let, začetek testiranja 3 leta po posaditvi v matični nasad
(c) vsakih 10 let, začetek testiranja 5 let po posaditvi v matični nasad
(d) testiranje in ponovno testiranje obvezno le za podlage
------------------(1) Testiranje se izvede v skladu z EPPO standardi (EPPO standardi, Certifikacijska shema PM 4/8 (1): Na patogene testiran material sort in podlag vinske trte – EPPO Standards, Certification scheme PM 4/8 (1): Pathogen-tested material of grapevine varieties and
rootstocks)
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B: Talne ogorčice in drugi škodljivi organizmi (ŠO), prenašalci povzročiteljev bolezni vinske trte:
1. Talne ogorčice:
Bolezen
Xiphinema index Thorne & Allen, 1950

Grapevine fanleaf nepovirus (GFLV)

Xiphinema italiae

Grapevine fanleaf nepovirus (GFLV) (1)

Xiphinema diversicaudatum (Micoletzky, 1927) Thorne Arabis mosaic nepovirus (ArMV),
1939
Strawberry latent ringspot nepovirus (SLRSV)
Xiphinema vuittenzi Luc, Lima, Weischler & Flegg
1964

(2)

Longidorus attenuatus Hooper 1961

Tomato black ring nepovirus (TBRV)

Longidorus elongatus (de Man 1876) Thorne & Raspberry ringspot nepovirus (RpRSV)
Schwanger 1936
Longidorus macrosoma Hooper 1961

Raspberry ringspot nepovirus (RpRSV)

Opombe:
(1) V matičnem nasadu ali trsnici naj ne bi prenašale tega virusa.
(2) Potencialne prenašalke virusov; eksperimentalno prenos virusov ni bil dokazan, v matičnem nasadu in trsnici pa se
pojavljajo v povezavi z nekaterimi nepovirusi (npr. grapevine chrom mosaic nepovirus – GCMV).
2. Drugi škodljivi organizmi:
Bolezen
Planococcus ficus Signoret

Grapevine closterovirus – A (GVA),
Grapevine leaf roll-associated closterovirus 3 (GLRaV-3)

Planococcus citri (Risso)

Grapevine closterovirus – A (GVA)

Pseudococcus longispinus Targioni Grapevine closterovirus – A (GVA),
Tozzetti
Grapevine leaf roll-associated closterovirus 3 (GLRaV-3)
Scaphoideus titanus Ball

Grapevine flavescence dorée fitoplazma

PRILOGA 4: Zahteve, ki se nanašajo na pakiranja ali snope trsnega razmnoževalnega materiala
Sestava pakiranj ali snopov trsnega razmnoževalnega materiala:
Vrsta razmnoževalnega materiala

Število kosov v enem pakiranju

1.

Ukoreninjene trsne cepljenke:

– 25 ali
– 50 ali 100, če se za pakiranje uporabijo ustrezne plastične vreče
(v tem primeru ne velja določba četrtega odstavka 6. člena tega
pravilnika)

2.

Korenjaki:

– 50 ali
– 100, če se za pakiranje uporabijo ustrezne plastične vreče (v tem
primeru ne velja določba četrtega odstavka 6. člena tega pravilnika)

3.

Cepiči
– s petimi uporabnimi očesi:
– z enim uporabnim očesom:

– 100 ali 200
– 500 ali večkratnik tega števila

4.

Ključi podlag za cepljenje:

– 200

5.

Potaknjenci za podlage ali potaknjenci Vitis
vinifera:

– 200 ali 500

6.

Drugi potaknjenci:

– 200
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PRILOGA 5: Vsebina etikete
A. Obvezni podatki:
a) 1. 'standardi ES'
2. neponovljiva registrska številka dobavitelja, odgovornega za označevanje*
3. organ za potrjevanje ali oznaka 'MKGP-FURS'* in oznaka kode države 'SI'*
4. serijska (referenčna) številka partije*
5. botanično ime vrste*
6. sorta, če je potrebno tudi klon (pri ukoreninjenih trsnih cepljenkah sorta, če je potrebno tudi klon, podlage in cepiča)
7. kategorija
8. država pridelave* – v primeru uvoženega materiala
9. količina*
10. dolžina – le pri ključih podlag za cepljenje: najmanjša dolžina ključev v partiji
Za ukoreninjene potaknjence in ukoreninjene cepljenke zadostujejo podatki iz 1., 2., 6., 7. in 8. točke.
b) Rastlinski potni list EU*
* Obvezni podatki rastlinskega potnega lista, ki se morajo jasno razločevati od drugih podatkov na uradni etiketi.
B. Drugi podatki, ki jih je dovoljeno navesti za bazni in certificiran razmnoževalni material:
»Izvorne / bazne matične rastline so bile testirane ___________ (organ za potrjevanje) z ___________ (testna metoda**)
in potrjene kot neokužene z _____________ (virusna bolezen)«.
Ti podatki se v primeru baznega in certificiranega razmnoževalnega materiala lahko nanašajo na naslednje virusne
bolezni trte: 'grapevine fanleaf’ (GFLV, ArMV) in ‘grapevine leafroll’ (GVA, GLRaV-1, GLRaV-3), v primeru podlag pa tudi na
'grapevine fleck virus' (GFkV)
** Uporabijo se naslednje testne metode, navedene v petem odstavku 14. člena in v petem odstavku 15. člena tega
pravilnika:
– indeksiranje: za vse virusne bolezni vinske trte;
– v primeru grapevine fanleaf nepovirusa se lahko poleg metode iz prejšnje alinee uporabijo tudi serološke testne metode.
2. Minimalne dimenzije etiket:
1. 110 x 67 mm za ključe podlag za cepljenje, cepiče in potaknjence,
2. 80 x 70 mm za korenjake in ukoreninjene cepljenke.
PRILOGA 6: Metoda pozitivne množične selekcije
1. Splošno
Metoda pozitivne množične selekcije se uporablja pri
odbiri rastlin kandidatk za matične trse ali pri odbiri matičnih trsov kategorije standard v rodnih vinogradih. Odbira
matičnih trsov kategorije standard se lahko izvede v rodnih
vinogradih, posajenih s certificiranimi trsnimi cepljenkami ali
s standardnimi trsnimi cepljenkami.
Odbiro rastlin kandidatk lahko izvaja le vzdrževalec
sorte, ki je kot tak vpisan v veljavni sortni listi trte. Poleg
vzdrževalca sorte lahko pozitivno množično selekcijo v vinogradništvu z namenom odbire matičnih trsov kategorije
standard izvaja dobavitelj, ki je strokovno usposobljen ali
zagotovi strokovno usposobljeno osebo (v nadaljnjem besedilu: selekcionist), ki ima najmanj višjo kmetijsko izobrazbo
vinogradniške smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj v vinogradništvu ali najmanj srednjo strokovno izobrazbo kmetijske
smeri in najmanj 10 let delovnih izkušenj v trsničarstvu. Dobavitelj, ki izvaja pozitivno selekcijo v vinogradništvu, mora
biti vpisan v register dobaviteljev.
2. Izbira vinograda
Za izvajanje pozitivne množične selekcije se izberejo
vinogradi, ki ležijo na legah, primernih za sorto, s katero
so posajeni. Izbrani vinogradi morajo ustrezati splošnim
pogojem za pridelavo standardnega trsnega razmnoževalnega materiala, določenim v prilogi 1 tega pravilnika.
Izbrani vinograd mora biti sortno čist, pri čemer se tolerira
1% odstopanje. Višji delež tujih sort je dovoljen le, če gre za
vinograd, posajen s staro sorto v izumiranju. V selekcijo se
ne vključijo vinogradi, v katerih so bili pri vizualnem pregledu
in na podlagi testiranj ugotovljeni škodljivi organizmi kot so
koreninski rak (Agrobacterium tumefaciens) in fitoplazme, ki
povzročajo trsne rumenice. Vzdrževalec ali selekcionist vodi

zapisnik o izbiri vinograda. Zapisnik je podlaga za pridobitev
selekcijske knjige.
Za izvajanje pozitivne množične selekcije se lahko izberejo vinogradi z najmanj 1000 sadilnimi mesti za posamezno
vinsko sorto, razen če gre za vinograd, posajen s staro sorto
v izumiranju, ki se goji v manjšem obsegu, ali če večjih, za
selekcijo primernih nasadov, ni na voljo.
3. Selekcijska doba
Pozitivna množična selekcija se izvaja 5 let, in sicer od
zaključene četrte rastne dobe dalje. V določenih primerih,
ko ni mogoče zagotoviti dovolj kakovostnih cepičev ustrezne
sorte, se lahko na podlagi začasnega poročila izvajalca programa predčasno dovoli rez cepičev že po zaključeni 3-letni
pozitivni množični selekciji. Začasno poročilo, ki je podlaga
za dovolitev predčasne rezi cepičev pripravi izvajalec programa na podlagi selekcijske dokumentacije (izpolnjena
selekcijska knjiga in začasni zaključni karton) in ugotovljene
zdravstvene ustreznosti matičnih trsov. Selekcijska doba se
zaradi elementarnih nezgod ustrezno podaljša.
4. Selekcijska naloga
Izvajalec programa strokovnih nalog, imenovan v skladu
s predpisom, ki ureja kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec programa) skupaj s selekcionistom določi, na katere
pozitivne lastnosti bo posamezna vinska sorta selekcionirana. Na podlagi tega si selekcionist zastavi selekcijsko nalogo,
ki jo vpiše v selekcijsko knjigo. Selekcijska knjiga se vodi za
vsako sorto posebej. V selekcijski nalogi se posebno pozornost posveti slabim lastnostim sorte (npr. osipanje, izmenična
rodnost, nagnjenje k preroditvi, neenakomerno dozorevanje
in barvanje jagod, občutljivost za bolezni, občutljivost na
stresne razmere, itn.), ki so posledica genetskih značilnosti
sorte. Pri izvajanju pozitivne množične selekcije selekcionist
posebej pazi na morebitne različke (tipe) določene sorte, ki
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so lahko podlaga za nadaljevalno (klonsko) selekcijo. Te v
knjigi posebej označi in nanje opozori izvajalca programa.
Trsi, ki so vključeni v pozitivno množično selekcijo, morajo biti vizualno pregledani najmanj 2-krat letno. Prvi pregled se opravi v juniju (predvsem bolezni iz kompleksa kužne
izrojenosti vinske trte), drugi pa neposredno pred trgatvijo
(fenotipske lastnosti trsa, bolezni iz kompleksa predčasnega
zvijanja in rdečenja listov vinske trte, trsne rumenice).
Preglede v vinogradu izvaja selekcionist skupaj z vinogradnikom, ki je usposobljen za selekcijo in vpisuje podatke
v selekcijsko knjigo.
Trse, pri katerih so bila opažena vizualna znamenja
bakterijskih, virusnih ali virozam podobnih bolezni, vinogradnik odstrani iz vinograda pod nadzorom selekcionista.
5. Selekcijska knjiga
Za evidenco o pozitivni množični selekciji matičnih trsov
se vodijo selekcijske knjige s selekcijskimi obrazci, v katere
se vpisujejo vsakoletne ocene, po končani selekciji pa končne ocene. V dobi ocenjevanja vpišemo v selekcijsko knjigo
naslednje podatke:
– ime in naslov dobavitelja, ki izvaja pozitivno množično
selekcijo;
– ime in naslov selekcionista (če selekcije ne opravlja
dobavitelj sam);
– o vinogradu: parcelne številke zemljišč, na katerih
leži, in skupna površina (v ha), letu sajenja, sorti, poreklu
sadilnega materiala in letu začetka selekcije;
– načrt vinograda: število trsov, oznake sadilnih mest;
– selekcijsko nalogo za sorto in merila za ocenjevanje;
– vsakoletne ocene za posamezne trse;
– vsakoletne pripombe in opažanja;
– po končani selekciji pa zaključne podatke o opravljeni
selekciji.
6. Merila za odbiro trsov
1) Ocene in druge oznake v selekcijski knjigi:
0 ali – = (neustrezno) negativno ocenjen trs
3 ali + = (dober) pozitivno ocenjen trs
4
= (prav dober) pozitivno ocenjen trs
5
= (odličen) pozitivno ocenjen trs
5e
= (elitni, klonski kandidat) pozitivno ocenjen trs
V
= viroza, bolezenska znamenja
Pm
= prazno mesto
Tt
= tuja trta
Mt
= mlada trta
I
= steber, soha (orientacija)
Z oznako 'V' rdeče barve se v selekcijski knjigi označi
trs, pri katerem so bila opažena vizualna znamenja bakterijskih, virusnih ali virozam podobnih bolezni vinske trte. Pri
oznaki 'V' se lahko vpisuje dodatne označbe za vrsto bolezni
(npr. TR-trsna rumenica; AB–agrobakterije; M–mozaik; itn.).
Vsi uporabljeni dodatni znaki se z razlago vpišejo v selekcijsko knjigo, v rubriko 'opombe'.
Oceno '0' ali oznako ' – ' (neustrezno), se označi trs z
izraženimi negativnimi lastnostmi za sorto (npr. osipanje, neenakomerno dozorevanje, neustrezen tip grozda, itn.), ali trs
z vidnimi znamenji virusnih in virozam podobnih bolezni.
Oceno '3' (dobro), dobi pri pozitivni množični selekciji trs
primerne rodnosti, brez očitnih negativnih lastnosti, grozdje
je lepo razvito in enakomerno dozoreva. Rodnost in bujnost
sta v značilnem razmerju za sorto.
Oceno '4' (prav dobro) dobi pri pozitivni množični selekciji trs primerne rodnosti in bujnosti, brez negativnih lastnosti,
grozdje je lepo razvito, jagode so izenačene v debelini, les
in grozdje enakomerno in dobro dozorevata, poudarjena je
rodnost na osnovi mladik.
Oceno '5' (odlično), dobi pri pozitivni množični selekciji
trs z nadpovprečno izraženimi lastnostmi sorte, ki se zlasti
odlikuje po obliki in velikosti grozda in jagod, po zgodnejšem
in enakomernejšem dozorevanju grozdja in lesa, poudarjeno
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rodnostjo na osnovi mladik, optimalno bujnostjo, izraženo
odpornostjo na bolezni (npr. grozdno gnilobo) ali na stresne
razmere (npr. pozeba, suša). Trs, ki s kako od naštetih lastnosti posebej in redno odstopa v pozitivno smer dobi oznako
'5e', kar ga uvršča med kandidate za nadaljevalno (klonsko)
selekcijo. Morebitne brstne mutacije se posebej označijo, tak
trs pa se nato posebej in večkrat na leto pregleda. Omenjene
lastnosti morajo trsi doseči v izenačenih rastnih razmerah (glede rastišča, obremenitve, gostote sajenja, gnojenja, itn.).
Vsakoletne ocene morajo biti sproti vpisane v selekcijski
knjigi, zaključne ocene pa še posebej na preglednem listu o
zaključeni množični selekciji, ki je sestavni del selekcijske
knjige. Po zaključeni 5-letni pozitivni množični selekciji se priporoča, da se odbrani matični trsi označijo tudi v vinogradu,
in sicer s pločevinasto značko velikosti 4 x 4 cm, na vidnem
in obstojnem mestu.
7. Potrjevanje matičnih trsov
Pri petletni pozitivni množični selekciji se ocene, ki jih trs
dobi v vseh letih selekcije seštejejo. Trsi, ki dobijo več kot eno
negativno oceno, niso primerni za nadaljnje razmnoževanje
in se ne potrdijo kot matični trsi. Če je bila zaradi specifičnih
razmer odobrena predčasna rez cepičev, mora doseči skupna ocena najmanj 10 točk (seštevek ocen treh let), oziroma
najmanj 12 točk (seštevek 4 let). Po zaključeni 5-letni pozitivni selekciji, potrdi uradni organ za potrjevanje kot matične le
tiste trse, ki so dosegli vsoto ocen najmanj 12 točk.
Število odstranjenih trsov mora biti v mejah, določenih
za standardni razmnoževalni material v prilogi 1 tega pravilnika.
Po zaključeni množični selekciji, selekcionist prepiše sadilna mesta (št. vrste/št. trsa v vrsti) bodočih matičnih trsov
posameznega matičnega vinograda, iz selekcijske knjige na
'Pregledni list o zaključeni selekciji', ki je sestavni del selekcijske knjige, vanj pa vnese tudi vse ostale zahtevane podatke
o matičnem vinogradu. Selekcionist sestavi tudi zaključno
'Poročilo o rezultatih pozitivne množične selekcije', ki je prav
tako sestavni del selekcijske knjige.
Dobavitelj hrani urejeno dokumentacijo o opravljeni
selekciji za posamezni matični vinograd (selekcijska knjiga,
pregledni list, poročilo o rezultatih pozitivne množične selekcije) ves čas, ko se v matičnem vinogradu režejo cepiči in še
najmanj dve leti potem, ko matični vinograd ne izpolnjuje več
pogojev za pridobivanje standardnih cepičev. Dokumentacija
o opravljeni selekciji je podlaga za uradno potrditev matičnega
vinograda in odbranih matičnih trsov in jo mora dobavitelj predložiti pristojnemu fitosanitarnemu inšpektorju, ki izvaja uradne
preglede matičnih vinogradov in dovoljuje rez cepičev.

1334.

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o razdelitvi
vinogradniškega območja v Republiki
Sloveniji, absolutnih vinogradniških legah in o
dovoljenih ter priporočenih sortah vinske trte

Na podlagi 9. točke prvega odstavka 42. člena zakona
o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS,
št. 70/97 in 16/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o razdelitvi
vinogradniškega območja v Republiki Sloveniji,
absolutnih vinogradniških legah in o dovoljenih
ter priporočenih sortah vinske trte
1. člen
V pravilniku o razdelitvi vinogradniškega območja v
Republiki Sloveniji, absolutnih vinogradniških legah in o do-
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voljenih ter priporočenih sortah vinske trte (Uradni list RS, št.
69/03) se v 9. členu na koncu točke 5.b) podpičje nadomesti
z vejico in se doda besedilo »gamay, žametovka;«.

6. posneto mleko je mleko ene ali več krav, kateremu
ni bilo ničesar dodanega in kateremu je bila zmanjšana
samo vsebnost maščobe.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
(1) Za označevanje izdelkov v prometu se morajo
uporabljati samo imena izdelkov navedena v prilogi 1 in
2 tega pravilnika.
(2) Oznake iz prejšnjega odstavka morajo biti vidne
in čitljive.

Št. 321-03-23/2004
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0160
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1335.

Pravilnik o kazeinih in kazeinatih

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02
– ZMR-1) in 6. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil
in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS,
št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o kazeinih in kazeinatih*
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje minimalne kakovosti in
zdravstvene ustreznosti, ki jih morajo izpoljnevati kazeini in
kazeinati ter njune mešanice v mleku (v nadaljnjem besedilu:
izdelki), ki so namenjeni za prehrano ljudi in so navedeni v
prilogi 1 in 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.

men:

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

1. kazeini so glavna beljakovina mleka, sprana in posušena, netopna v vodi. Pridobivajo se z usirjanjem posnetega
mleka, in sicer:
– z dodajanjem kisline, ali
– z zakisanjem z mikroorganizmi, ali
– s pomočjo sirila, ali
– s pomočjo drugih encimov za koagulacijo mleka, ne
da bi to vplivalo na možnost predhodne uporabe postopkov
ionske izmenjave in postopke koncentracije;
2. užitni kisli kazein je kazein, ki se pridobiva z usirjanem s pomočjo tehnoloških pripomočkov in kultur bakterij,
navedenih v d. točki I. poglavja priloge 1 tega pravilnika, in
je v skladu s standardi, določenimi v II. poglavju priloge 1
tega pravilnika;
3. užitni sladek kazein je kazein, ki se pridobiva z usirjanjem s pomočjo tehnoloških pripomočkov in kultur bakterij,
navedenih v d. točki I. poglavja priloge 1 tega pravilnika, in
je v skladu s standardi, določenimi v II. poglavju priloge 1
tega pravilnika;
4. kazeinati so izdelki, ki se pridobivajo s sušenjem
kazeinov, obdelanih s sredstvi za nevtralizacijo;
5. užitni kazeinati so kazeinati, ki se pridobivajo
iz užitnih kazeinov s pomočjo nevtralizirajočih sredstev
užitne kakovosti, navedenih v d. točki priloge 2 tega pravilnika, in so v skladu s standardi, določenimi v prilogi 2
tega pravilnika;
∗ Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta
83/417/EGS.

4. člen
Izdelki iz priloge 1 in 2 tega pravilnika, ki so v prometu, morajo imeti na embalaži naslednje oznake, in sicer:
1. imena navedena v prilogi 1 in 2 tega pravilnika,
če gre za kazeinate pa obvezno še oznako kationa ali
kationov;
2. za izdelke, ki so v prometu kot mešanice pa:
– oznako »mešanica«, ki ji sledijo imena različnih
izdelkov, ki sestavljajo mešanico, po padajočem vrstnem
redu zastopanosti glede na celotno maso,
– oznako kation ali kationi, če gre za kazeinat ali
kazeinate,
– vsebnost beljakovine, če gre za mešanice, ki vsebujejo kazeinate;
3. neto količina, izražena v kilogramih ali gramih;
4. ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca
ali tistega, ki izdelek pakira ali prodajalca, s sedežem v
Evropski uniji;
5. če gre za izdelke, uvožene iz držav nečlanic Evropske unije, ime države porekla;
6. datum proizvodnje ali druga oznaka, po kateri je
mogoče določiti serijo (lot).
5. člen
(1) Če podatki iz 1., 2., 5. in 6. točke prejšnjega člena
niso navedeni v jeziku, ki ga kupec brez težav razume, je
promet z izdelki prepovedan, razen če se podatki kupcu
posredujejo na drug način.
(2) Navedba podatkov iz 1., 2., 5. in 6. točke prejšnjega člena v več jezikih ni v nasprotju z zahtevo iz prejšnjega
odstavka.
6. člen
Podatki iz tretje alinee 2. točke, 3., 4. in 5. točke
4. člena tega pravilnika, v primeru razsutega tovora pa
še iz druge alinee 2. točke in 6. točke 4. člena tega pravilnika, se lahko navedejo samo v priloženih spremnih
dokumentih.
7. člen
(1) Kadar se, na podlagi novih podatkov ali ponovne
ocene prejšnjih, pojavi upravičen sum, da parameter, katerega vsebnost v izdelku, sicer ustreza zahtevam iz priloge
1 in 2 tega pravilnika, predstavlja nevarnost za zdravje
ljudi, lahko minister, pristojen za zdravje, začasno prepove ali omeji uporabo nekaterih določb tega pravilnika na
območju Republike Slovenije.
(2) O ukrepu iz prejšnjega odstavka in o razlogih za
njegovo sprejetje, ministrstvo, pristojno za zdravje, nemudoma obvesti druge države članice in Komisijo.
8. člen
Nazivna oziroma neto količina, dovoljena negativna
odstopanja ter način označevanja nazivne oziroma neto
količine za predpakirane izdelke morajo biti v skladu s
predpisom, ki ureja predpakirane izdelke.
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9. člen
Vsi izdelki, ki vsebujejo osnovne materiale, navedene
v prilogah 1 in 2 tega pravilnika, morajo biti toplotno obdelani tako, da je reakcija na fosfatazo negativna.
10. člen
Izdelki, ki so bili proizvedeni in označeni v skladu s
pravilnikom o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in
čistih cepiv (Uradni list RS, št. 21/93, 71/97 – popr., 59/99,
2/00, 14/00, 71/00, 62/03 in 66/03) do 1. maja 2004, so
lahko v prometu do porabe zalog.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
pravilnik o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in čistih
cepiv (Uradni list RS, št. 21/93, 71/97 – popr., 59/99, 2/00,
14/00, 71/00, 62/03 in 66/03), ki se nanašajo na kazein,
kazeinate in precipitate kazeina.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-18/2004
Ljubljana, dne 15. marca 2004.
EVA 1998-2311-0030
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franci But l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.
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d. Neškodljivi tehnološki pripomočki in kulture bakterij, primerni za prehrano ljudi:
(i) – mlečna kislina (E 270),
– klorovodikova kislina,
– žveplena kislina,
– citronska kislina,
– ocetna kislina
– ortofosforna kislina;
(ii) – sirotka,
– kulture bakterij, ki proizvajajo mlečno kislino.
e. Organoleptične lastnosti
1. vonj: brez neznanih vonjev;
2. videz: barva, od bele do smetanasto bele.
Izdelek ne sme vsebovati nobenih grudic, ki ne bi
razpadle pod rahlim pritiskom.

II. STANDARDI, KI SE UPORABLJAJO ZA UŽITNI
SLADKI KAZEIN
a. Osnovni parametri sestave:
1. najvišja vsebnost vlage 10% m/m;
2. najnižja vsebnost beljakovin, izračunano na osnovi
suhega ekstrakta, 84% (m/m), od česar je najnižja vsebnost kazeina 95% (m/m);
3. najvišja vsebnost mlečne maščobe, izračunano na
osnovi suhega ekstrakta, 2% (m/m);
4. najnižja vsebnost pepela (vključno s P2O5) 7,50%
(m/m);
5. najvišja vsebnost laktoze oziroma mlečnega sladkorja brez vode 1% (m/m);
6. najvišja vsebnost usedline (zgoreli delci) 22,5 mg
v 25 g.
b. Kontaminanti
Najvišja vsebnost svinca 1 mg/kg.

PRILOGA 1
STANDARDI ZA UŽITNE KAZEINE
I. STANDARDI, KI SE UPORABLJAJO ZA UŽITNI
KISLI KAZEIN
a. Osnovni parametri sestave:
1. najvišja vsebnost vlage 10,0% (m/m);
2. najnižja vsebnost beljakovin, izračunano na osnovi
suhega ekstrakta 90% (m/m) od česar je najnižja vsebnost
kazeina 95% (m/m);
3. najvišja vsebnost mlečne maščobe, izračunano na
osnovi suhega ekstrakta 2,25%(m/m);
4. najvišja kislost, ki jo je mogoče titrirati, izraženo
v ml decinormal raztopine natrijevega hidroksida na g
0,27;
5. najvišja vsebnost pepela (vključno s P2O5) 2,5%
(m/m);
6. najvišja vsebnost laktoze/mlečnega sladkorja brez
vode 1% (m/m);
7. najvišja vsebnost usedline (zgoreli delci) 22,5 mg
v 25 g.
b. Kontaminanti
Najvišja vsebnost svinca 1 mg/kg.
c. Nečistote
Tujki (kot so les ali kovinski delci, dlake ali delci insektov) v 25 g jih ni.

c. Nečistote
Tujki (kot so les ali kovinski delci, dlake ali delci insektov) v 25 g jih ni.
d. Neškodljivi tehnološki pripomočki, primerni za prehrano ljudi:
– sirilo,
– drugi encimi za koagulacijo mleka.
e. Organoleptične lastnosti
1. vonj: brez neznanih vonjev;
2. videz: barva, od bele do smetanasto bele. Izdelek
ne sme vsebovati nobenih grudic, ki ne bi razpadle pod
rahlim pritiskom.

PRILOGA 2
STANDARDI ZA UŽITNE KAZEINATE
a. Osnovni parametri sestave:
1. najvišja vsebnost vlage 8% (m/m);
2. najnižja vsebnost kazeina kot beljakovine mleka,
izračunano na osnovi suhega ekstrakta 88% (m/m);
3. najvišja vsebnost mlečne maščobe, izračunano na
osnovi suhega ekstrakta 1,0% (m/m);
4. najvišja vsebnost laktoze brez vode 1,0% (m/m);
5. pH vrednost 6,0 do 8,0;
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6. najvišja vsebnost usedline (zgoreli delci) 22,5 mg
v 25 g.
b. Kontaminanti
Najvišja vsebnost svinca 1 mg/kg.
c. Nečistote
Tujki (kot so les ali kovinski delci, dlake ali delci insektov) v 25 g jih ni.
d. Neškodljivi tehnološki pripomočki, primerni za prehrano ljudi
(po izbiri sredstva za nevtralizacijo ali pufri)

e. Značilnosti
1. vonj: neznan okus in vonj;
2. videz: barve, od bele do smetanasto bele.
Izdelek ne sme vsebovati nobenih grudic, ki ne bi razpadle pod rahlim pritiskom;
3. topnost: skoraj v celoti topni v destilirani vodi, razen
kalcijevega kazeinata.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema naslednje direktive:
– Direktivo Sveta 85/591/EGS, v delu, ki se nanaša na uporabo drugih preverjenih metod,
– Direktivo Komisije 86/424/EGS,
– Direktivo Komisije 85/503/EGS.
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PRAVILNIK
o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti
kazeinov in kazeinatov*
1. člen
Ta pravilnik določa metode in postopke ugotavljanja
skladnosti kazeinov in kazeinatov, ki obsega metode vzorčenja ter metode za fizikalno-kemijske analize kazeinov in
kazeinatov.
2. člen
(1) Metode vzorčenja kazeinov in kazeinatov so določene v prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Metode za fizikalno-kemijske analize kazeinov in
kazeinatov so določene v prilogi 2 tega pravilnika.
(3) Priloge iz prvega in drugega odstavka tega člena so
sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(1) Poleg metod iz prejšnjega člena, se lahko uporabljajo tudi druge metode vzorčenja kazeinov in kazeinatov
ter druge preverjene in znanstveno utemeljene metode za
fizikalno-kemijske analize kazeinov in kazeinatov.
(2) Metode iz prejšnjega odstavka morajo biti, kjer je
mogoče, preverjene na naslednje parametre:
– specifičnost,
– točnost,
– natančnost; ponovljivost znotraj laboratorija in obnovljivost znotraj laboratorija ter med laboratoriji,
– meja zaznave,
– občutljivost,
– praktičnost in uporabnost,
– meja določanja,
– drugi parametri po izbiri.
(3) Vrednosti natančnosti (ponovljivosti in obnovljivosti)
iz tretje alinee prejšnjega odstavka se dobijo z medlaboratorijskim primerjalnim preskušanjem, ter se izrazijo, v skladu z
mednarodnim standardom (SIST ISO 5725) o medlaboratorijskih preskušanjih.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1336.

Pravilnik o metodah in postopkih ugotavljanja
skladnosti kazeinov in kazeinatov

Na podlagi drugega odstavka 64. 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

Št. 324-01-9/2004
Ljubljana, dne 15. marca 2004.
EVA 2004-2311-0014
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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Priloga 1

METODE VZORČENJA KAZEINOV IN KAZEINATOV
I. SPLOŠNO
1. Upravna navodila
1.1 Osebje
Vzorčenje izvajajo inšpektorji za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki delujejo v okviru
Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.
1.2 Pečatenje in označevanje vzorcev
Vsak vzorec, vzet za potrebe uradnega nadzora, se zapečati na kraju vzorčenja in mora biti označen tako, da ga
je možno brez težav identificirati.
1.3 Ponovitve vzorcev
Pri postopku ugotavljanja skladnosti kazeinov in kazeinatov morata biti za analizo istočasno pripravljena
najmanj dva enakovredna vzorca.
Na zahtevo osebe, pri kateri se izvaja vzorčenje za potrebe uradnega nadzora, mora inšpektor vzeti tudi tretji
identični vzorec (ista proizvodna serija), ki se skupaj z izvodom potrdila o odvzemu vzorca izroči tej osebi.
Vzorci morajo biti po vzorčenju takoj, ko je mogoče, dostavljeni v laboratorij.
1.4 Potrdilo o odvzemu vzorca
Vzorce mora spremljati potrdilo o odvzemu vzorca, ki mora vsebovati naslednje podatke:
- identifikacijsko oznako vzorca,
- datum, čas in kraj vzorčenja,
- številko zapisnika o inšpekcijskem pregledu,
- podatke o odvzetem vzorcu,
- količino odvzetega vzorca,
- ime oziroma enoto inšpektorata,
- ime in podpis pristojnega inšpektorja, ki vzorči,
- ime in podpis odgovorne osebe, prisotne pri vzorčenju,
- navedba analiz, ki se zahtevajo.
2. Oprema za vzorčenje
2.1 Specifikacije
Vsa oprema za vzorčenje mora biti izdelana iz ustreznega materiala primerne trdnosti, da ne povzroča sprememb
vzorcev, ki bi lahko vplivale na rezultate preiskav. Oprema tudi ne sme povzročiti sprememb vzorcev med
vzorčenjem. Priporoča se uporaba nerjavečega jekla.
Vse površine morajo biti gladke ter brez razpok, vsi robovi pa morajo biti zaobljeni. Oprema za vzorčenje mora
izpolnjevati zahteve iz te priloge glede na vrsto vzorčenega izdelka.
3. Posode za vzorčenje
3.1 Specifikacije
Posode za vzorčenje in pokrovi morajo biti iz ustreznih materialov in izdelani tako, da primerno ščitijo vzorec in
ne povzročajo sprememb v vzorcu, ki bi lahko vplivale na rezultat analize ali preiskave. Primerni materiali so
steklo, nekatere kovine in nekateri plastični materiali. Kolikor je mogoče, morajo biti posode neprozorne, če pa
se uporabljajo prozorne ali pol prozorne posode, pa se mora posoda z vsebino hraniti na temnem.
Posode in pokrovi morajo biti čisti in suhi. Oblika in prostornina posode mora ustrezati zahtevam, ki so določne
za izdelek, ki se vzorči.
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Lahko se uporabljajo plastične posode za enkratno uporabo, posode iz plastičnih materialov, laminatov, vključno
z aluminijasto folijo, ali primernih plastičnih vrečk, ki se ustrezno zapirajo.
Posode, razen plastičnih vrečk, se morajo varno zapreti s pomočjo primernega zamaška ali pokrova z navojem iz
kovine ali plastike, po potrebi z nepredušno plastično podlogo. Vsak uporabljen zamašek ali podloga morata biti
netopna, tako da ne absorbirata substanc in maščob, ter ne smeta vplivati na vonj, okus, lastnosti ali sestavo
vzorca.
Zamaški morajo biti izdelani ali pokriti z materialom, ki je brez vonja in ne absorbira substanc.
4. Postopek vzorčenja
Posodo z vzorcem moramo takoj po vzorčenju zapreti.
5. Hranjenje vzorcev
Priporočljiva temperatura za hranjenje vzorcev različnih kazeinov in kazeinatov ne sme presegati 25 ºC.
6. Prevoz vzorcev
Vzorce je potrebno takoj, ko je mogoče, odnesti v za preskušanje določen laboratorij (če je mogoče v 24 urah po
vzorčenju).
Med prevozom je potrebno zagotoviti vse potrebno, da vzorci niso izpostavljeni vonjem, neposredni svetlobi in
temperaturam, ki presegajo 25 ºC.

II. METODA VZORČENJA KAZEINOV IN KAZEINATOV
1. Namen in področje uporabe
Ta metoda opisuje vzorčenje za kemijsko analizo:
- kislih kazeinov,
- sladkih kazeinov,
- kazeinatov.
2. Oprema
Glej 2. poglavje I. dela te priloge.
2.1 Sonde
Sonde zadostne dolžine, da lahko dosežejo dno posode z izdelkom. Sonde morajo ustrezati opisu iz III. dela te
priloge.
2.2 Žlica, lopatica ali zajemalka
Širok zajem.
2.3 Posode za vzorce
Glej 2. poglavje I. dela te priloge.
3. Postopek
3.1 Splošno
Pred in med vzorčenjem je potrebno paziti, da je zajem vlage iz ozračja v vsebino posode z izdelkom čim manjši.
Po vzorčenju moramo posodo z izdelkom ponovno dobro zapreti.
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3.2 Postopek
3.2.1
Vzorčenje
Vzeti moramo vzorec, ki tehta več kot 200 g. Čisto in suho sondo vstavimo v izdelek, pri tem pa, kolikor je to
potrebno, posodo nagnemo ali položimo na stran. Reža mora biti obrnjena navzdol, prediranje pa mora biti
enakomerno. Ko sonda doseže dno posode, le-to zasučemo za 180 °, izvlečemo ter vsebino izpraznimo v posodo
za vzorec. Za pripravo vzorca, ki mora imeti najmanj 200 g, uporabimo eno ali več sondiranj. Takoj po
končanem vzorčenju moramo posodo za vzorec zapreti. Tako vzorčenje moramo izvajati na isti seriji.
3.2.2
Vzorčenje izdelkov, pakiranih v manjše embalažne enote, za prodajo na drobno
Vzorec lahko predstavlja nedotaknjen in neodprt zavitek. Za pripravo vzorca, ki ne sme imeti manj kot 200 g,
uporabimo eno ali več posod (enot) iste proizvodne serije ali oznake.
Če to ni mogoče, uporabimo drugo metodo tako, da dobimo reprezentativni vzorec.
3.2.3
Zaščita, hranjenje in prevoz vzorca
Glej 5. in 6. poglavje I. dela te priloge.

III. SONDE ZA VZORČENJE KAZEINOV IN KAZEINATOV V RAZSUTEM STANJU
1. Vrste sond
Tip A: dolga;
Tip B: kratka.
2. Materiali
Rezilo in koren morata biti izdelana iz polirane kovine, po možnosti iz nerjavečega jekla. Ročaj dolge sonde
mora biti, kolikor je to mogoče, iz nerjavečega jekla. Kratka sonda mora imeti snemljiv ročaj iz lesa ali plastike,
ki se prilega držalu v rezilu.
3. Konstrukcija
3.1 Oblika, material in zaključna izdelava morajo dovoljevati, da se sonda lahko čisti.
3.2 Izstopajoči rob rezila tipa A mora biti dovolj oster, da služi kot strgalo.
3.3 Konica rezila mora biti dovolj ostra, da je vzorčenje lažje.
4. Glavne dimenzije
Sonde se morajo skladati z merami (dopustno je 10 % odstopanje), podanimi v spodnji tabeli:

Dolžina rezila
Debelina kovine rezila
Notranji premer rezila pri konici
Notranji premer rezila pri ročaju ali korenu
Širina ureza pri konici
Širina ureza pri ročaju ali korenu

Tip A (dolg)
800
1 do 2
18
22
4
14

(v mm)
Tip B (kratek)
400
1 do 2
32
28
20
14

5. Opomba glede uporabe sond
5.1 Pri manj prosto tekočem prahu lahko sonde vstavimo navpično. Sonde tipa A popolnoma
napolnimo s sukanjem, nato pa jih izvlečemo navpično. Sonde tipa B se polno napolnijo že med vstavljanjem,
vendar jih moramo izvleči poševno, da preprečimo izgube na spodnjem delu.
5.2 Pri prosto tekočem prahu mora biti posoda nagnjena, sonde pa moramo vstaviti skoraj vodoravno z
režo, ki gleda navzdol in izvleči tako, da reža gleda navzgor.
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(Dimenzije v milimetrih)

Tip A

Tip B
Slika: Sonde primerne za vzorčenje kazeinov in kazeinatov
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Priloga 2

ANALITSKE METODE KAZEINOV IN KAZEINATOV

1. SPLOŠNO
2. DOLOČANJE VSEBNOSTI VLAGE v:
- kislih kazeinih z uporabo metode 1 iz II. dela te priloge,
- sladkih kazeinih z uporabo metode 1 iz II. dela te priloge,
- kazeinatih z uporabo metode 1 iz II. dela te priloge.
3. DOLOČANJE VSEBNOSTI BELJAKOVIN v:
- kislih kazeinih z uporabo metode 2 iz III. dela te priloge,
- sladkih kazeinih z uporabo metode 2 iz III. dela te priloge,
- kazeinatih z uporabo metode 2 iz III. dela te priloge.
4. DOLOČANJE TITRABILNE KISLOSTI v:
- kislih kazeinih z uporabo metode 3 iz IV. dela te priloge.
5. DOLOČANJE PEPELA (VKLJUČNO Z P2O5) v:
- kislih kazeinih z uporabo metode 4 iz V. dela te priloge,
- sladkih kazeinih z uporabo metode 5 iz VI. dela te priloge.
6. DOLOČANJE pH v:
- kazeinatih z uporabo metode 6 iz VII. dela te priloge.

I.

SPLOŠNO

1. Priprava vzorca za analizo
1.1. Splošno
Masa vzorca, predloženega laboratoriju v analizo, mora znašati najmanj 200 g.
1.2. Priprava vzorca za analizo v laboratoriju
1.2.1. S stresanjem in obračanjem posode temeljito premešamo laboratorijski vzorec pri tem pa moramo paziti,
da razdrobimo vse grude itd. (če je potrebno laboratorijski vzorec prenesemo v neprodušno posodo zadostne
prostornine (dvakratna prostornina vzorca), ki omogoča tak postopek).
1.2.2. Na preskusno sito (3.3) prenesemo reprezentativni del vzorca, t.j. približno 50 g dobro premešanega
laboratorijskega vzorca (1.2.1).
1.2.3. Če gre 50 gramski del povsem ali skoraj povsem (vsaj 95 % mase) skozi sito (3.3), uporabimo za
določanje kar vzorec, pripravljen kot pod 1.2.1.
1.2.4. Sicer zmeljemo 50 gramski del z uporabo naprave za mletje (3.4), dokler ni izpolnjen kriterij sejanja
(1.2.3). Takoj prenesemo ves presejani vzorec v neprodušno posodo, ki je dovolj velika (dvojna prostornina
vzorca) ter ga temeljito premešamo s stresanjem in obračanjem. Med postopkom pazimo, da se ne spremeni
vsebnost vlage v izdelku.
1.2.5. Potem, ko smo pripravili preskusni vzorec, moramo kakor hitro je mogoče nadaljevati z določanjem.
1.3. Posode
Vzorec moramo vedno hraniti v zračnotesni in vlagotesni posodi.
2. Reagenti
2.1. Voda
2.1.1. Kadarkoli se omenja vodo za raztapljanje, redčenje ali izpiranje, moramo uporabiti destilirano vodo ali
demineralizirano vodo vsaj enakovredne čistosti.
2.1.2. Kadarkoli se omenja ‘raztapljanje’ ali ‘redčenje’ brez nadaljnje navedbe, to pomeni ‘raztapljanje v vodi’
ali ‘redčenje z vodo’.
2.2. Kemikalije
Vse uporabljene kemikalije morajo biti prepoznane kakovosti za analizo (p.a.), razen če s to prilogo ni drugače
določeno.
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3. Oprema
3.1 Seznami opreme
Seznami opreme vsebujejo samo predmete za posebno uporabo in predmete s posebno specifikacijo.
3.2. Analitska tehtnica
Analitska tehtnica pomeni tehtnico, s točnostjo vsaj 0,1 mg.
3.3. Preskusno sito
Preskusna sita se morajo pri uporabi prilegati pokrovu s premerom 200 mm, narejena morajo biti iz žične mreže
z nazivno velikostjo odprtin 500 µm. Dovoljena odstopanja odprtin in premeri žice so podani v ISO 3310/1
(Preskusna sita - Tehnične zahteve in preskušanje - 1. del: Mrežica iz kovinske žice. ISO 3310/1 -1975).
Sita morajo imeti posodo za prestrezanje.
3.4. Naprava za mletje
Če je potrebno mletje laboratorijskega vzorca (glej 1.2.4.) brez razvoja nepotrebne toplote in brez izgube ali
absorpcije vlage, ne smemo uporabljati kladivnega drobilnika.
4. Podajanje rezultatov
4.1 Rezultati
Rezultat, naveden v preskusnem poročilu, naj bo povprečna vrednost, dobljena iz dveh določanj, ki zadovoljuje
kriteriju ponovljivosti za to metodo.
4.2 Izračunavanje odstotka
Kadar je drugače opredeljeno, moramo rezultat izračunati kot masni delež, izražen v odstotkih, glede na vzorec.
5. Preskusno poročilo
Preskusno poročilo mora navesti uporabljeno analitsko metodo kot tudi dobljene rezultate. Poleg tega mora
vsebovati vse podrobnosti postopka, ki niso opredeljeni v analitski metodi ali so opcija, kot tudi vse okoliščine,
ki bi lahko vplivale na dobljene rezultate. Preskusno poročilo mora podati vse informacije potrebne, za popolno
identifikacijo vzorca.

II.

DOLOČANJE VSEBNOSTI VLAGE
METODA 1

1. Namen in področje uporabe
S to metodo se določa vsebnost vlage v:
- kislih kazeinih
- sladkih kazeinih
- kazeinatih
2. Definicija
Vsebnost vlage v kazeinih in kazeinatih: izguba mase kot je določena z navedeno metodo.
3. Princip
Po sušenju preskusnega vzorca, v sušilniku pri 102 ºC ± 1 ºC, do konstantne mase, pri atmosferskem tlaku,
določimo maso ostanka. Izgubo mase izračunamo kot masni delež, izražen v odstotkih, glede na vzorec.
4. Oprema
4.1 Analitska tehtnica
4.2. Tehtiči z ravnim dnom in iz materiala, ki ne korodira v pogojih preskusa, npr. nikelj, aluminij,
nerjaveče jeklo ali steklo. Tehtiči morajo imeti pokrove, ki se tesno prilegajo, a jih je mogoče zlahka odstraniti.
Primerne dimenzije so: premer 60 do 80 mm in globina približno 25 mm.
4.3 Sušilnik za sušenje pri atmosferskem tlaku, z dobrim prezračevanjem, s termostatsko regulacijo
temperature (pri 102 ºC ± 1 ºC). Temperatura mora biti enakomerna v celotnem sušilniku.
4.4 Eksikator, ki vsebuje sveže aktivirani silikagel z indikatorjem za vsebnost vode, ali enakovredno
sušilno sredstvo.
4.5. Primerna naprava za rokovanje s tehtiči, npr. laboratorijske klešče.
5. Postopek
5.1. Priprava preskusnega vzorca
Kot je opisano v oddelku 1.2, 1. poglavja, I. dela te priloge.
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5.2 Priprava tehtičev
5.2.1. V sušilniku (4.3) z nadzorovano temperaturo 102 ºC ± 1 ºC segrevamo nepokriti tehtič in njegov pokrov
(4.2) vsaj eno uro.
5.2.2. Tehtič pokrijemo s pokrovom in ga prenesemo v eksikator (4.4), kjer naj se ohladi na sobno temperaturo,
nato pa ga stehtamo s točnostjo 0,1 mg (m0).
5.3 Preskusni del vzorca
3 do 5 gramov preskusnega vzorca (5.1) prenesemo v tehtič, pokrijemo s pokrovom in stehtamo s točnostjo 0,1
mg (m1).
5.4. Določitev
5.4.1 Tehtič odkrijemo ter ga s pokrovom vred postavimo v sušilnik (4.3) z vzdrževano temperaturo 102 ºC ± 1
ºC za štiri ure.
5.4.2 Tehtič ponovno pokrijemo s pokrovom, prenesemo v eksikator, kjer naj se ohladi na sobno temperaturo in
ga nato stehtamo do 0,1 mg točno.
5.4.3. Tehtič odkrijemo ter ga ponovno vsaj eno uro segrevamo v sušilniku skupaj s pokrovom. Potem ponovimo
postopek 5.4.2.
5.4.4. Če je masa, dobljena pod 5.4.3., manjša od mase, dobljene pod 5.4.2. za več kot 1 mg, postopek pod 5.4.3
ponovimo.
Če pride do povečanja mase, pri izračunu (6.1) uporabimo najnižjo zapisano maso. Naj bo zapisana končna masa
m2, izražena v g. Skupni čas sušenja naj ne bi presegel šestih ur.
6. Podajanje rezultatov
6.1 Metoda izračunavanja
Izgubo mase pri sušenju vzorca, izraženo kot masni delež, izražen v odstotkih, glede na vzorec, izračunamo po
naslednji formuli:

m1 − m 2
× 100
m1 − m 0
kjer je:
m0 - masa tehtiča s pokrovom po postopku 5.2, v g;
m1 - masa tehtiča s pokrovom in preskusnega vzorca pred sušenjem (postopek 5.3), v g;
m2 - masa tehtiča s pokrovom in preskusnega vzorca po sušenju (postopek 5.4.3 ali 5.4.4), v g.
Izgubo mase pri sušenju izračunamo s točnostjo 0,01 %.
6.2 Ponovljivost
Razlika med rezultatoma dveh določanj, izvedenih istočasno ali drugo za drugim, na istem vzorcu, z istim
analitikom, pod enakimi pogoji, ne sme presegati 0,1 g vlage na 100 g izdelka.
Ta interval ponovljivosti bi bilo treba doseči v 95 % primerov pravilno izvedene metode.

III.

DOLOČANJE VSEBNOSTI BELJAKOVIN
METODA 2

1. Namen in področje uporabe
S to metodo določamo beljakovine v:
- kislih kazeinih
- sladkih kazeinih
- kazeinatih
razen tistih, ki vsebujejo amonijev kazeinat ali druge amonijeve ali dušikove nebeljakovinske spojine.
2. Definicija
Vsebnost beljakovin: vsebnost dušika, določena po navedeni metodi, potem pa pomnožena s 6,38 in podana kot
masni delež, izražen v odstotkih, glede na vzorec.
3. Princip
Preskusni vzorec razklopimo z mešanico kalijevega sulfata in žveplove (VI) kisline v prisotnosti bakrovega (II)
sulfata kot katalizatorja, ki spremeni organski dušik v amonijev dušik. Amonijak destiliramo in absorbiramo v
raztopino borove kisline, nato pa titriramo s standardno raztopino klorovodikove kisline. Vsebnost dušika
pretvorimo v vsebnost beljakovin z množenjem s 6,38.
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4. Reagenti
4.1. Žveplova (VI) kislina, koncentrirana, δ20 = 1,84 g/ml.
4.2. Brezvodni kalijev sulfat, (K2SO4).
4.3. Bakrov (II) sulfat pentahidrat (CuSO4 · 5H2O).
4.4. Saharoza (C12H22O11).
4.5. Borova kislina, raztopina 40 g/l.
4.6. Natrijev hidroksid, koncentrirana vodna raztopina 30 % (m/m), brez karbonatov.
4.7. Klorovodikova kislina, 0,1 mol/l.
4.8. Mešani indikator
Zmešamo enaki prostornini (2 g/l) metil rdečega v vsaj 95 % (v/v) etanolu in raztopino (1 g/l) metilen
modrega v vsaj 95 % (v/v) etanolu.
5. Oprema
5.1. Analitska tehtnica
5.2. Kjeldahlova bučka, 500 ml
5.3. Naprava za razklop, ki drži Kjeldahlovo bučko (5.2) poševno in z napravo za segrevanje, ki ne bo
segrela dela bučke nad površino tekočine.
5.4. Hladilnik z ravno notranjo cevjo
5.5. Odtočna cev s povratno varnostno zaporo, povezana s spodnjim delom hladilnika (5.4) s spojem iz
brušenega stekla ali gumijasto cevko. Če uporabimo gumijasto cevko, se morata steklena konca stikati.
5.6. Glava za vnos, povezana s Kjeldahlovo bučko (5.2) in hladilnikom (5.4) z mehko, tesno prilegajočo
gumo ali drugimi ustreznimi zamaški.
5.7. Erlenmajerica, 500 ml
5.8. Menzura, 50 ml in 100 ml,
5.9. Bireta, 50 ml, graduirana na 0,1 ml.
5.10. Pripomočki za vretje:
5.10.1. Za razklop: koščki trdega porcelana ali steklene kroglice.
5.10.2. Za destilacijo: sveže žarjeni koščki plovca.
6. Postopek
6.1. Priprava preskusnega vzorca
Kot je opisano v oddelku 1.2, 1. poglavja, I. dela te priloge.
6.2. Preskus za prisotnost amonijevega dušika
Ob sumu na prisotnost amonijevega kazeinata ali drugih amonijevih spojin izvedemo naslednji preskus. 1. g
vzorca, v erlenmajerici, dodamo 10 ml vode in 100 mg magnezijevega oksida. Magnezijev oksid, ki se je oprijel
sten speremo in bučko zapremo z zamaškom iz plute, pri tem pa med zamašek in vrat bučke vstavimo košček
navlaženega rdečega lakmusovega papirja. Skrbno premešamo vsebino bučke in jo segrevamo na vodni kopeli
pri 60 do 65 ºC. Če se lakmusov papir v 15 minutah obarva modro, je prisoten amonijak, metode pa ni mogoče
uporabiti (glej razdelek 1).
6.3. Slepi preskus
Istočasno kot določanje vsebnosti dušika v vzorcu opravimo slepo določanje tako, da namesto preskusnega dela
vzorca, ob uporabi iste naprave, istih količin reagentov in istega postopka, kot je opisan v 6.5, uporabimo 0,5 g
saharoze (4.4). Če titracija pri slepem določanju presega 0,5 ml 0,1 mol/l kisline, moramo reagente preveriti in
nečisti reagent oziroma reagente očistiti ali zamenjati.
6.4. Preskusni vzorec
V Kjeldahlovo bučko (5.2) prenesemo 0,3 do 0,4 g preskusnega vzorca (6.1), stehtanega s točnostjo 0,1 mg.
6.5. Določanje
6.5.1. V bučko prenesemo nekaj koščkov porcelana ali nekaj steklenih kroglic (5.10.1) ter približno 10 g
brezvodnega kalijevega sulfata (4.2).
Dodamo 0,2 g bakrovega (II) sulfata (4.3) in spremo vrat bučke z malo vode. Dodamo 20 ml koncentrirane
žveplove kisline (4.1) in vsebino bučke dobro premešamo.
Zmerno segrevamo na napravi za razklop (5.3), dokler morebitno penjenje ne preneha, nato pa rahlo segrevamo,
dokler se raztopina ne zbistri v obstojno bledo zeleno-modro barvo. Med segrevanjem občasno zavrtimo bučko.
Nadaljujemo z vretjem in uravnavamo segrevanje tako, da se pare kondenzirajo na sredini bučkinega vratu.
Nadaljujemo s segrevanjem 90 minut tako, da ne povzročimo lokalnega pregretja.
Ohladimo na sobno temperaturo. Pazljivo dodamo približno 200 ml vode in nekaj koščkov žarjenega plovca
(5.10.2). Premešamo in ponovno ohladimo.
6.5.2. 50 ml raztopine borove kisline (4.5) in štiri kapljice indikatorja (4.8) prenesemo v erlenmajerico (5.7) in
dobro premešamo. Erlenmajerico postavimo pod hladilnik (5.4) tako, da je konica odtočne cevi (5.5) potopljena
v raztopino borove kisline. S pomočjo menzure (5.8) dodamo v Kjeldahlovo bučko 80 ml raztopine natrijevega
hidroksida (4.6). Med tem postopkom držimo bučko postrani, tako da raztopina natrijevega hidroksida steče ob
robu bučke in se na dnu nabere plast.
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Kjeldahlovo bučko takoj povežemo s hladilnikom s pomočjo glave za vnos (5.6).
Kjeldahlovo bučko previdno obračamo, da premešamo njeno vsebino. Najprej zmerno segrevamo do vretja in pri
tem pazimo, da ne pride do penjenja. Nadaljujemo z destilacijo, tako da se 150 ml destilata zbere v približno
30 minutah. Destilat bi moral imeti temperaturo pod 25 oC. Približno dve minuti pred koncem destilacije
spustimo erlenmajerico, tako da konica iztočne cevke ni več potopljena v raztopino kisline in konico speremo z
malo vode. Prekinemo segrevanje, odstranimo iztočno cev in speremo njene zunanje in notranje stene z malo
vode, pri čemer vodo za izpiranje lovimo v erlenmajerico.
6.5.3 Z uporabo standardne volumetrične raztopine klorovodikove kisline (4.7) titriramo destilat v erlenmajerici.
7. Podajanje rezultatov
7.1 Formula in metoda izračunavanja
Vsebnost beljakovin v vzorcu, izražena kot masni delež, izražen v odstotkih, glede na vzorec, izračunamo po
naslednji formuli:

(V1 − V2 ) × T × 14 × 100 × 6,38 8,932 (V1 − V2 ) × T
=
m × 1000
m
kjer je:
V1 - volumen standardne volumetrične raztopine klorovodikove kisline (4.7), uporabljene pri
določanju, v ml;
V2 - volumen standardne volumetrične raztopine klorovodikove kisline (4.7), uporabljene pri slepem
preskusu (6.3), v ml;
T - kocentracija standardne volumetrične raztopine klorovodikove kisline (4.7), v mol/l;
m - masa preskusnega dela vzorca, v g.
Vsebnost beljakovin izračunamo na 0,1 % točno.
7.2. Ponovljivost
Razlika med rezultatoma dveh določanj, izvedenih istočasno ali drugo za drugim, na istem vzorcu, z istim
analitikom, pod enakimi pogoji, ne sme presegati 0,5 g beljakovin na 100 g izdelka.
Ta interval ponovljivosti bi bilo treba doseči v 95 % primerov pravilno izvedene metode.

IV.

DOLOČANJE TITRABILNE KISLOSTI
METODA 3

1. Namen in področje uporabe
Metoda določa titrabilno kislost v:
- kislih kazeinih.
2. Definicija
Titrabilna kislost kislih kazeinov: prostornina v ml 0,1 mol/l standardne raztopine natrijevega hidroksida,
potrebna za nevtralizacijo vodnega ekstrakta 1 g izdelka.
3. Princip
Pridobimo vodni ekstrakt vzorca pri 60 ºC in filtriramo. Filtrat titriramo s standardnim natrijevim hidroksidom z
uporabo fenolftaleina kot indikatorja.
4. Reagenti
Voda uporabljena pri postopku ali pri pripravi reagentov mora biti brez ogljikovega dioksida. To dosežemo
z 10-minutnim vrenjem vode, pred uporabo.
4.1. Raztopina natrijevega hidroksida: 0,1 mol/l
4.2. Raztopina indikatorja fenolftaleina, 10 g/l v etanolu (95 % V/V), nevtraliziranem glede na
indikator.
5. Oprema
5.1. Analitska tehtnica
5.2. Erlenmajerica, 500 ml, z brušenim vratom in z brušenim steklenim zamaškom.
5.3. Pipeta z eno oznako, 100 ml.
5.4. Pipeta, primerna za merjenje 0,5 ml indikatorske raztopine (4.2).
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5.5. Erlenmajerica, 250 ml.
5.6. Menzura, 250 ml.
5.7. Bireta, graduirana v 0,1 ml.
5.8. Vodna kopel, ki omogoča vzdrževanje temperature pri 60 ºC ± 2 ºC.
5.9. Ustrezen filter.
6. Postopek
6.1. Priprava preskusnega vzorca
Kot opisano v oddelku 1.2, 1. poglavja, I. dela te priloge.
6.2. Preskusni vzorec
Stehtamo približno 10 g preskusnega vzorca (6.1) s točnostjo 10 mg in ga prenesemo v erlenmajerico (5.2).
6.3. Določanje
S pomočjo 250 ml menzure (5.6) dodamo 200 ml sveže prevrete in ohlajene vode, predhodno segrete na 60 ºC.
Bučko zamašimo, premešamo z vrtenjem ter postavimo za 30 minut v vodno kopel pri 60 ºC (5.8). Bučko
stresamo v presledkih, približno na 10 minut, filtriramo in filtrat ohladimo na približno 20 ºC. Filtrat mora biti
prozoren.
100 ml ohlajenega filtrata s pomočjo pipete (5.3) odpipetiramo v erlenmajerico (5.5). S pipeto (5.4) dodamo
0,5 ml raztopine indikatorja fenolftaleina (4.2). Titriramo s standardno volumetrično raztopino natrijevega
hidroksida (4.1) dokler se ne pojavi šibko rožnata barva, ki je obstojna vsaj 30 sekund. Določimo in zapišemo
uporabljeni volumen do 0,01 ml točno.
7. Podajanje rezultatov
7.1 Formula in metoda izračunavanja
Titrabilna kislost kislega kazeina izračunamo po naslednji formuli:

20 × V × T
m

kjer je:
V - volumen uporabljene standardne volumetrične raztopine natrijevega hidroksida (4.1), v ml;
T - koncentracija standardne volumetrične raztopine natrijevega hidroksida (4.1), v mol/l;
m - masa preskusnega dela vzorca, v g.
Titrabilno kislost izračunamo na dve decimalni mesti.
7.2 Ponovljivost
Razlika med rezultatoma dveh določanj, izvedenih istočasno ali drugo za drugim, na istem vzorcu, z istim
analitikom, pod enakimi pogoji, ne sme presegati 0,02 ml 0,1 mol/l natrijevega hidroksida na 1 g izdelka.
Ta interval ponovljivosti bi bilo treba doseči v 95 % primerov pravilno izvedene metode.

V.

DOLOČANJE PEPELA (vključno s P2O5)
METODA 4

1. Namen in področje uporabe
Metoda določa vsebnost pepela (vključno s P2O5) v:
- kislih kazeinih.
2. Definicija
Vsebnost pepela (vključno s P2O5): vsebnost pepela kot je določena z navedeno metodo.
3. Princip
Del vzorca upepelimo pri 825 ºC ± 25 ºC v prisotnosti magnezijevega acetata, ki veže ves fosfor organskega
izvora. Končni pepel se izračuna po tehtanju ostanka in odbitju mase pepela, ki izhaja iz magnezijevega acetata.
4. Reagenti
4.1. Raztopina magnezijevega acetata tetrahidrata 120 g/l. 120 g magnezijevega acetata tetrahidrata
[Mg(CH3CO2)2 · 4H2O] raztopimo v vodi in dopolnimo z vodo do 1 l.
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5. Oprema
5.1. Analitska tehtnica
5.2. Pipeta z eno oznako, 5 ml
5.3. Izparilnice iz kremenčevega stekla ali platine, premera približno 70 mm in 25 do 50 mm globoke.
5.4. Sušilnik, ki omogoča vzdrževanje temperature pri 102 ºC ± 1 ºC.
5.5. Žarilna peč, ki omogoča vzdrževanje temperature pri 825 ºC ± 25 ºC
5.6. Vodna kopel, vrela
5.7. Eksikator, ki vsebuje sveže aktiviran silikagel z indikatorjem za vsebnost vode ali enakovrednim
sušilom.
6. Postopek
6.1. Priprava preskusnega vzorca
Kot opisano v oddelku 1.2, 1. poglavja, I. dela te priloge.
6.2. Priprava izparilnic
Izparilnici (A, B) (5.3) segrevamo v žarilni peči (5.5), ki omogoča vzdrževanje temperature pri 825 ºC ± 25 ºC
30 minut. Počakamo, da se izparilnici nekoliko shladita, nato ju postavimo v eksikator (5.7), da dosežeta sobno
temperaturo in stehtamo s točnostjo 0,1 mg.
6.3. Preskusni del vzorca
Stehtamo približno 3 g preskusnega vzorca (6.1) s točnostjo 0,1 mg neposredno v eno od pripravljenih izparilnic
(A).
6.4. Določanje
S pomočjo pipete (5.2) v izparilnico (A) odpipetiramo točno 5 ml raztopine magnezijevega acetata (4.1), tako da
omočimo ves preskusni vzorec in ga pustimo, da stoji 20 minut.
V drugo pripravljeno izparilnico (B) s pipeto (5.2) odpipetiramo točno 5 ml raztopine magnezijevega acetata
(4.1).
Vsebino obeh izparilnic (A in B) izparimo do suhega na vodni kopeli (5.6). Obe izparilnici postavimo v sušilnik
(5.4), ki omogoča vzdrževanje temperature pri 102 ºC ± 1 ºC, za 30 minut.
Izparilnico A segrevamo skupaj z vsebino na majhnem plamenu, vroči plošči ali pod infrardečo lučjo, dokler
preskusni del vzorca povsem ne zogleni, pri tem pa pazimo, da ne vzplamti.
Izparilnici (A in B) prenesemo v žarilno peč (5.5), ki omogoča vzdrževanje temperature pri 825 ºC ± 25 ºC, in
segrevamo vsaj eno uro, dokler iz izparilnice A ne izgine vse oglje. Pustimo, da se obe izparilnici nekoliko
ohladita in ju nato postavimo v eksikator (5.7) da dosežeta sobno temperaturo in stehtamo s točnostjo 0,1 mg.
Postopek segrevanja, ohlajanja in tehtanja, dokler masa ne ostaja konstantna (v mejah 1 mg) ali ne začne
naraščati, ponavljamo, v žarilni peči (5.5) približno 30 minut. Zapišemo najnižjo maso.
7. Podajanje rezultatov
7.1 Metoda izračunavanja
Vsebnost pepela, vključno s P2O5, v vzorcu kot masni delež, izražen v odstotkih, glede na vzorec izračunamo na
podlagi formule:

(m1 − m 2 ) − (m 3 − m 4 )
× 100
m0
kjer je:
mo - masa preskusnega vzorca, v g;
m1 - masa izparilnice A in ostanka, v g;
m2 - masa pripravljene izparilnice A, v g;
m3 - masa izparilnice B in ostanka, v g;
m4 - masa pripravljene izparilnice B, v g.
Končni rezultat izračunamo na 0,01 % točno.
7.2 Ponovljivost
Razlika med rezultatoma dveh določanj, izvedenih istočasno ali drugo za drugim, na istem vzorcu, z istim
analitikom, pod enakimi pogoji, ne sme presegati 0,1 g na 100 g izdelka.
Ta interval ponovljivosti bi bilo treba doseči v 95 % primerov pravilno izvedene metode.

Stran

3604 / Št. 31 / 31. 3. 2004

VI.

Uradni list Republike Slovenije

DOLOČANJE PEPELA (vključno s P2O5)
METODA 5

1. Namen in področje uporabe
Ta metoda določa vsebnost pepela (vključno s P2O5) v:
- sladkih kazeinih.
2. Definicija
Vsebnost pepela (vključno s P2O5): vsebnost pepela, določena z navedeno metodo.
3. Princip
Del vzorca upepelimo pri 825 ºC ± 25 ºC do konstantne mase. Ostanek določimo s tehtanjem in izračunamo kot
masni delež, izražen v odstotkih, glede na vzorec.
4. Aparati
4.1. Analitska tehtnica
4.2. Izparilnica iz kremenčevega stekla ali platine, premera približno 70 mm in 25 do 50 mm globoka.
4.3. Žarilna peč s cirkulacijo zraka, ki omogoča vzdrževanje temperature pri 825 ºC ± 25 ºC
4.4. Eksikator s sveže aktiviranim silikagelom z indikatorjem za vsebnost vode ali enakovrednim
sušilom.
5. Postopek
5.1. Priprava preskusnega vzorca
Kot opisano v oddelku 1.2, 1. poglavja, I. dela te priloge.
5.2. Priprava izparilnice
Izparilnico (4.2) segrevamo 30 minut v žarilni peči (4.3), ki omogoča vzdrževanje temperature pri 825 ºC ±
25 ºC. Počakamo, da se izparilnica nekoliko ohladi, nato jo postavimo v eksikator (4.4), da doseže sobno
temperaturo in stehtamo s točnostjo 0,1 mg.
5.3. Preskusni del vzorca
Približno 3 g preskusnega vzorca (5.1) stehtamo s točnostjo 0,1 mg neposredno v pripravljeno izparilnico.
5.4. Določanje
Izparilnico skupaj z vsebino segrevamo na nizkem plamenu, vroči plošči ali pod infrardečo lučjo, dokler
preskusni del vzorca povsem ne zogleni in pri tem pazimo, da ne vzplamti.
Izparilnico prenesemo v žarilno peč (4.3), ki omogoča vzdrževanje temperature pri 825 ºC ± 25 ºC in segrevamo
vsaj eno uro, dokler iz izparilnice ne izgine vse oglje. Pustimo, da se izparilnica nekoliko shladi ter jo nato
postavimo v eksikator (4.4), dokler ne doseže sobne temperature nato pa stehtamo s točnostjo 0,1 mg.
Postopek segrevanja, približno 30 minut v žarilni peči (4.3), ohlajanja in tehtanja ponavljamo dokler masa ne
ostaja konstantna (v mejah 1 mg) ali ne začne naraščati. Zapišemo najnižjo maso.
6. Podajanje rezultatov
6.1. Metoda izračunavanja in formula
Vsebnost pepela, vključno s P2O5, v vzorcu kot masni delež, izražen v odstotkih, glede na vzorec izračunamo po
naslednji formuli:

(m1 − m 2 )
× 100
m0
kjer je:
mo - masa preskusnega vzorca, v g;
m1 - masa izparilnice in ostanka, v g;
m2 - masa pripravljene izparilnice, v g.
Končni rezultat izračunamo na 0,01 % točno.
6.2. Ponovljivost
Razlika med rezultatoma dveh določanj, izvedenih istočasno ali drugo za drugim, na istem vzorcu, z istim
analitikom, pod enakimi pogoji, ne sme presegati 0,15 g pepela na 100 g izdelka.
Ta interval ponovljivosti bi bilo treba doseči v 95 % primerov pravilno izvedene metode.
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VII. DOLOČANJE pH
METODA 6
1. Namen in področje uporabe
S to metodo se določa pH:
- kazeinatov.
2. Definicija
pH kazeinatov: pH vodne raztopine kazeinatov pri 20 ºC, določen z navedeno metodo.
3. Princip
Elektrometrično določanje pH vodne raztopine kazeinata s pomočjo pH metra.
4. Reagenti
Voda, ki se uporablja pri pripravi reagentov ali pri postopku (6), mora biti sveže destilirana voda ter zavarovana
pred absorpcijo ogljikovega dioksida.
4.1. Puferne raztopine za umeritev pH metra (5.2).
Dve standardni puferni raztopini s pH vrednostmi pri 20 ºC, znanimi na dve decimalni mesti, ki bosta zajeli pH
preskusnega vzorca, npr. ftalna puferna raztopina s pH približno 4 in boraksova puferna raztopina s pH
približno 9.
5. Aparati
5.1. Tehtnica, s točnostjo 0,1 g.
5.2. pH meter, najmanjša občutljivost 0,05 pH enote, z ustrezno umerjeno elektrodo, npr. stekleno
elektrodo in kalomelovo ali drugo referenčno elektrodo.
5.3. Termometer, s točnostjo 0,5 ºC.
5.4. Erlenmajerica, 100 ml, z brušenim steklenim zamaškom.
5.5. Čaša, 50 ml
5.6. Mešalec
5.7. Čaša, za mešalec (5.6), s prostornino vsaj 250 ml.
6. Postopek
6.1 Priprava preskusnega vzorca
Kot je opisana v oddelku 1.2, 1. poglavja, I. dela te priloge.
6.2. Določanje
6.2.1. Umeritev pH metra
Temperaturo pufernih raztopin (4.1) uravnamo na 20 ºC in umerimo pH meter v skladu z navodili proizvajalca.
Opombe
1. Umerjanje moramo opraviti potem, ko steklenici stojita 20 minut (glej 6.2.2).
2. Pri preskusu serije vzorcev preverimo umerjanje pH metra z eno ali več standardnih pufernih raztopin najmanj
vsakih 30 minut.
6.2.2. Priprava preskusne raztopine
V čašo z (5.7) 95 ml vode, dodamo 5,0 g preskusnega vzorca (6.1) in mešamo s pomočjo mešalca (5.6) 30
sekund.
Raztopino pustimo, da stoji 20 minut pri približno 20 ºC, pokrito z urnim steklom.
6.2.3. Merjenje pH
6.2.3.1. V čašo (5.5) vlijemo približno 20 ml raztopine in takoj odčitamo pH te tekočine s pomočjo pH metra
(5.2). Pred tem skrbno speremo stekleno elektrodo z vodo.
6.2.3.2. Izmerimo pH.
7. Podajanje rezultatov
7.1. Zapisovanje pH
Kot pH vodne raztopine kazeinata zapišemo vrednost, odčitano na kazalu pH metra, vsaj na dve decimalni mesti.
7.2. Ponovljivost
Razlika med rezultatoma dveh določanj, izvedenih istočasno ali drugo za drugim, na istem vzorcu, z istim
analitikom, pod enakimi pogoji, ne sme presegati 0,05 enote pH.
Ta interval ponovljivosti bi bilo treba doseči v 95 % primerov pravilno izvedene metode.
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Pravilnik o dehidriranem konzerviranem mleku

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02
– ZMR-1) in 6. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil
in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS,
št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o dehidriranem konzerviranem mleku*
1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje minimalne kakovosti, ki jih
mora izpolnjevati delno ali v celoti dehidrirano konzervirano
mleko (v nadaljnjem besedilu: izdelki).
(2) Pogoji minimalne kakovosti izdelkov in pogoji
zdravstvene ustreznosti izdelkov so navedeni v prilogi 1, ki
je sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Izdelkom navedenim v prilogi 1 tega pravilnika se lahko
dodajajo vitamini v skladu s predpisom, ki ureja označevanje
hranilne vrednosti živil.
3. člen
Izdelki navedeni v prilogi 1 tega pravilnika morajo
poleg pogojev iz predpisa, ki ureja splošno označevanje
predpakiranih živil, izpolnjevati še naslednje pogoje glede
označevanja:
1. imena izdelkov navedena v prilogi 1 tega pravilnika
se uporabljajo samo za izdelke iz te priloge, in se brez poseganja v 2. točko tega odstavka, uporabijo v prometu za
njihovo poimenovanje;
2. za izdelke iz priloge 1 tega pravilnika se uporabljajo
posebna imena izdelkov navedena v prilogi 2, ki je sestavni
del tega pravilnika. Ta imena se lahko uporabijo v jeziku in
pod pogoji, določenimi v tej prilogi;
3. oznaka mora navajati odstotek mlečne maščobe,
izražen z maso glede na končni izdelek, razen v primeru izdelkov navedenih v d. in g. 1. točke in d. 2. točke iz priloge
1 tega pravilnika, in odstotek ekstrakta mleka v prahu brez
maščobe v primeru izdelkov, navedenih v 1. točki priloge 1
tega pravilnika. Ti podatki se navedejo poleg imena oziroma
trgovskega imena;
4. v primeru izdelkov, navedenih v 2. točki priloge 1 tega
pravilnika, mora oznaka navajati priporočila glede metode
razredčevanja ali rekonstitucije, vključno s podrobnostmi o
vsebnosti maščobe v tako razredčenem ali rekonstituiranem
izdelku;
5. kadar se izdelki, ki tehtajo manj kot 20 g na enoto,
pakirajo v zunanjo embalažo, se morajo podatki iz tega člena
navesti samo na zunanji embalaži, razen označbe imena iz
1. točke tega člena;
6. izdelki navedeni v 2. točki priloge 1 tega pravilnika
morajo vsebovati oznako, da izdelek »ni namenjen za prehrano dojenčkov, mlajših od 12 mesecev«.
4. člen
Oznake iz prejšnjega člena morajo biti vidne in čitljive.
5. člen
Nazivna oziroma neto količina, dovoljena negativna odstopanja ter način označevanja nazivne oziroma neto količine
za predpakirane izdelke morajo biti v skladu s predpisom, ki
ureja predpakirane izdelke.
* Ta pravilnik
2001/114/ES.

vsebinsko

povzema

Direktivo

Sveta

6. člen
Izdelki, ki so bili proizvedeni in označeni v skladu s
pravilnikom o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in
čistih cepiv (Uradni list RS, št. 21/93, 71/97 – popr., 59/99,
2/00, 14/00, 71/00, 62/03 in 66/03) do 17. julija 2004, so
lahko v prometu do porabe zalog.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati
določbe pravilnika o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov,
siril in čistih cepiv (Uradni list RS, št. 21/93, 71/97 – popr.,
59/99, 2/00, 14/00, 71/00, 62/03 in 66/03), ki se nanašajo na zgoščeno mleko, in sicer zgoščeno nesladkano
mleko (evapurirano mleko), zgoščeno sladkano mleko
(kondenzirano mleko) in druge zgoščene izdelke (instant,
in drugo).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-19/2004
Ljubljana, dne 15. marca 2004.
EVA 1998-2311-0017
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franci But l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.
PRILOGA 1
IMENA IZDELKOV IN DEFINICIJE
1. Delno dehidrirano mleko
Pomeni tekoč izdelek, sladkan ali ne, pridobljen neposredno z delno odstranitvijo vode iz mleka, iz v celoti ali
delno posnetega mleka ali mešanice teh izdelkov, ki lahko
vsebujejo smetano ali v celoti dehidrirano mleko ali oboje,
pri čemer v končnem izdelku, dodano v celoti dehidrirano
mleko, ne presega 25% skupne suhe snovi mleka.
– Vrste nesladkanega kondeziranega mleka:
a. kondenzirano mleko z visoko vsebnostjo maščobe
Delno dehidrirano mleko, ki vsebuje najmanj 15%
(m/m) maščobe in najmanj 26,5% skupne suhe snovi
mleka;
b. kondenzirano mleko
Delno dehidrirano mleko, ki vsebuje najmanj 7,5%
(m/m) maščobe in najmanj 25% skupne suhe snovi mleka;
c. kondenzirano mleko, delno posneto
Delno dehidrirano mleko, ki vsebuje najmanj 1%
(m/m) in manj kot 7,5% (m/m) maščobe ter najmanj 20%
skupne suhe snovi mleka;
d. kondenzirano mleko, posneto
Delno dehidrirano mleko, ki vsebuje največ 1% (m/m)
maščobe in najmanj 20% skupne suhe snovi mleka;
– Vrste sladkanega kondeziranega mleka:
e. sladkano kondenzirano mleko
Delno dehidrirano mleko s primesjo saharoze (polbeli sladkor, beli sladkor ali ekstra beli sladkor), ki vsebuje
najmanj 8% (m/m) maščobe in najmanj 28% skupne suhe
snovi mleka;
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f. sladkano kondenzirano mleko, delno posneto
Delno dehidrirano mleko s primesjo saharoze (polbeli
sladkor, beli sladkor ali ekstra beli sladkor), ki vsebuje najmanj 1% (m/m) in manj kot 8% (m/m) maščobe ter najmanj
24% skupne suhe snovi mleka;
g. sladkano kondenzirano mleko, posneto
Desno dehidrirano mleko s primesjo saharoze (polbeli sladkor, beli sladkor ali ekstra beli sladkor). ki vsebuje
največ 1% (m/m) maščobe in najmanj 24% skupne suhe
snovi mleka.
2. V celoti dehidrirano mleko
Pomeni izdelek v trdni obliki, katerega vsebnost vode
ne presega 5% (m/m) končnega izdelka, pridobljenega neposredno z odstranitvijo vode iz mleka, iz v celoti ali delno
posnetega mleka, iz smetane ali mešanice teh izdelkov.
a. Sušeno mleko z visoko vsebnostjo maščobe ali
mleko v prahu z visoko vsebnostjo maščobe
Dehidrirano mleko, ki vsebuje najmanj 42% (m/m)
maščobe;
b. sušeno polno mleko, ali polno mleko v prahu.
Dehidrirano mleko, ki vsebuje najmanj 26% (m/m) in
manj kot 42% (m/m) maščobe;
c. sušeno delno posneto mleko, ali delno posneto
mleko v prahu.
Dehidrirano mleko z vsebnostjo maščobe več kot 1,5%
(m/m) in manj kot 26% (m/m);
d) sušeno posneto mleko ali posneto mleko v prahu.
Dehidrirano mleko, ki vsebuje največ 1,5% (m/m)
maščobe.
3. Postopki obdelave
a. Dodatna količina laktoze, ki ni večja kot 0,03%
(m/m) končnega izdelka, se dovoli za proizvodnjo izdelkov
navedenih v e. do g. 1. točke te priloge;
b. izdelki na osnovi mleka navedeni v 1. in 2. točki te
priloge se morajo konzervirati:
– s toplotno obdelavo (sterilizacija, UVT, itd.) za izdelke od a. do d. iz 1. točke te priloge;
– z dodajanjem saharoze za izdelke iz e. do g. 1. točke
te priloge; in
– z dehidracijo za izdelke iz 2. točke te priloge.
4. Dovoljeni dodatki
Izdelkom, navedenim v tej prilogi, je v skladu z 2. členom tega pravilnika, dovoljeno dodajati vitamine.
PRILOGA 2
POSEBNA POIMENOVANJA ZA NEKATERE IZDELKE,
NAVEDENE V PRILOGI 1 TEGA PRAVILNIKA
a. Angleški izraz »evaporated milk« pomeni izdelek,
naveden v b. 1. točki priloge 1 tega pravilnika, ki vsebuje
najmanj 9% (m/m) maščobe in 31% skupne suhe snovi
mleka;
b. Francoska izraza »lait demie écrémé concentré«
in »lait demie écrémé concentré non sucré«, španski izraz
»leche evaporada semi desnatada«, nizozemska izraza
»geëvaporeerde halfvolle melk« ali »halfvolle koffimelk« in
angleški izraz »evaporated semi-skimmed milk« pomenijo
izdelek, naveden v c. 1. točke iz priloge 1 tega pravilnika, ki
vsebuje med 4% (m/m) in 4,5% (m/m) maščobe in najmanj
24% skupne suhe snovi mleka;
c. Danski izraz »kondenseret kaffefløde« in nemški izraz »kondesierte Kaffeesahne« pomenita izdelek, naveden
v a. 1. točke priloge 1 tega pravilnika;
d. Danski izraz »flødepulver«, nemška izraza »Rahmpulver« in »Sahnepulver«, francoski izraz »crème en
poudre«, nizozemski izraz »roompoeder«, švedski izraz
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»gräddpulver« in finski izraz »kermajauhe« pomenijo izdelek, naveden v a. 2. točki priloge 1 tega pravilnika;
e. Francoski izraz »lait demie écrémé concentré sucré«, španski izraz »leche condensada semi desnatada«
in nizozemski izraz »gecondenseerde halfvolle melk met
suiker« pomenijo izdelek, naveden v f. 1. točki priloge 1
tega pravilnika, ki vsebuje med 4% (m/m) in 4,5% (m/m)
maščobe in najmanj 28% skupne suhe snovi mleka.
f. Francoski izraz »lait demie écrémé en poudre«, nizozemski izraz » halfvolle melkpoeder« in angleška izraza
»semi-skimmed milk powder« ali »dried semi-skimmed
milk« pomenijo izdelek, naveden v c. 2. točki priloge 1 tega
pravilnika, z vsebnostjo maščobe med 14 in 16%;
g. Portugalski izraz »leite em pó meio gordo« pomeni
proizvod, naveden v c. 2. točke priloge 1 tega pravilnika, z
vsebnostjo maščobe med 13 in 26%.;
h. Nizozemski izraz »koffimelk« pomeni izdelek, naveden v b. 1. točki priloge 1 tega pravilnika;
i. Finski izraz »rasvaton maitojauhe« pomeni izdelek,
naveden v d. 2 točki priloge 1 tega pravilnika;
j. Španski izraz »leche en polvo semidesnatada« pomeni izdelek, naveden v c. 2. točki priloge 1 tega pravilnika,
z vsebnostjo maščobe med 10 in 16%.

1338.

Pravilnik o spremembi pravilnika o kakovosti
izdelkov iz žit

Na podlagi drugega odstavka 37. člena in drugega
odstavka 64. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom
za zdravje

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o kakovosti izdelkov iz
žit
1. člen
V pravilniku o kakovosti izdelkov iz žit (Uradni list RS,
št. 26/03) se besedilo prvega odstavka 37. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Izdelki iz testa se po načinu obdelave razvrščajo in
dodatno označijo kot:
– hitro zamrznjeni izdelki iz testa;
– sveži izdelki iz testa;
– izdelki iz testa, ki jih je potrebno termično obdelati po
navodilih proizvajalca.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-15/02/4
Ljubljana, dne 15. marca 2004.
EVA 2003-2311-0284
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.
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Pravilnik o kakovosti sadnih sokov in
določenih istovrstnih izdelkov

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

PRAVILNIK
o kakovosti sadnih sokov in določenih
istovrstnih izdelkov*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa minimalno kakovost in označevanje
sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov (v nadaljnjem
besedilu: izdelki) namenjenih prehrani ljudi. Izdelki so opredeljeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Izdelkom je dovoljeno dodajanje vitaminov in mineralov
v skladu s predpisom, ki ureja označevanje hranilne vrednosti
živil.
3. člen
Pri proizvodnji izdelkov se lahko uporabijo samo dovoljene sestavine, obdelave in snovi, navedene v II. delu Priloge
I in surovine, ki ustrezajo Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika. Sadni nektarji morajo izpolnjevati zahteve določene v
Prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Nazivna oziroma neto količina izdelkov, način označevanja neto količine in dovoljeni negativni odstopek za predpakirane izdelke morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja
predpakirane izdelke.
II. OZNAČEVANJE
5. člen
Izdelki morajo biti označeni v skladu s predpisom, ki
ureja splošno označevanje predpakiranih živil in v skladu s
tem pravilnikom.
6. člen
Izdelki morajo glede označevanja izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. Imena izdelkov, navedena v Prilogi I, se uporabljajo
samo za izdelke, navedene v njej, in se brez vpliva na drugi
odstavek te točke, uporabljajo za poimenovanje teh izdelkov
v prometu.
Imena izdelkov iz prejšnjega odstavka se lahko nadomesti s poimenovanji navedenimi v Prilogi III, ki je sestavni del
tega pravilnika. Ta poimenovanja se smejo uporabiti v jeziku
in pod pogoji, opredeljenimi v Prilogi III.
2. Če je izdelek iz ene vrste sadja, se beseda »sadni«
nadomesti z imenom sadja.
3. Imena izdelkov proizvedenih iz dveh ali več vrst sadja,
razen pri uporabi limoninega soka pod pogoji, opredeljenimi
v 1. točki II. dela Priloge I, morajo biti dopolnjena z navedbo
uporabljenih vrst sadja po padajočem vrstnem redu glede na
volumsko vsebnost sadnih sokov ali kaš (pirejev). Vendar
se pri izdelkih, izdelanih iz treh ali več vrst sadja, navedba
uporabljenega sadja lahko nadomesti z izrazom »več vrst
sadja« ali s podobnim besedilom ali z navedbo števila vrst
uporabljenega sadja.
∗ Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo (ES) št. 112/2001
(UL L 10, 12. 1. 2002).
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4. Pri sadnih sokovih, ki so sladkani z dodatkom sladkorja, mora ime izdelka vsebovati besedo »sladkan« ali »z
dodatkom sladkorja«, ki ji sledi navedba največje količine
dodanega sladkorja, izračunane kot suha snov in izražene
v gramih na liter.
5. Pri obnovitvi izdelkov iz prvega odstavka tega člena, v njihovo prvotno stanje s pomočjo snovi, ki so za to
neobhodno potrebne, sestavin uporabljenih v ta namen na
označbi ni potrebno navesti.
Če je sadnemu soku dodana pulpa ali sadne celice,
kot so opredeljene v Prilogi II, mora biti to navedeno na
označbi.
6. Mešanica sadnega soka in sadnega soka iz koncentrata, in sadni nektar, ki je pridobljen v celoti ali delno
iz enega ali več zgoščenih izdelkov, mora v označbi vsebovati besede »izdelan iz zgoščenega(nih) soka(ov)« ali
»delno izdelan iz zgoščenega(nih) soka(ov)« oziroma »iz
zgoščenega(nih) soka(ov)«. Ta navedba mora biti v istem
vidnem polju kot ime izdelka, dobro mora izstopati iz ozadja, z jasno vidnimi črkami.
7. Pri sadnih nektarjih mora označba navajati najmanjšo vsebnost sadnega soka, sadne kaše (pireja) ali
mešanice teh sestavin s podatkom »sadni delež najmanj:
....%«. Ta navedba mora biti v istem vidnem polju kot ime
izdelka.
7. člen
Označba zgoščenega sadnega soka iz 2. točke I.
dela Priloge I, ki ni namenjen končnemu potrošniku, mora
vsebovati podatek o prisotnosti in količini dodanih sladkorjev ali dodanega limoninega soka ali kislin, v skladu s
predpisi, ki urejajo aditive za živila. Ta podatek mora biti
naveden na embalaži, na etiketi na embalaži ali v spremnem dokumentu.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Izdelki morajo biti proizvedeni in označeni v skladu z
določbami tega pravilnika do 12. julija 2004.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
pravilnik o kakovosti sadnih sokov in podobnih sadnih izdelkov (Uradni list RS, št. 09/01 in 03/03).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so izdelki,
proizvedeni in označeni pred 12. julijem 2004 v skladu s
pravilnikom o kakovosti sadnih sokov in podobnih sadnih
izdelkov iz prejšnjega odstavka, lahko v prometu do porabe zalog.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-60/2003
Ljubljana, dne 19. februarja 2004.
EVA 2003-2311-0192
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 I
I. del IMENA IZDELKOV, DEFINICIJE IN LASTNOSTI
1. a. Sadni sok
Sadni sok je izdelek, ki lahko fermentira, a ni fermentiran, pridobljen iz ene ali več vrst zdravih in zrelih sadežev,
svežih ali zamrznjenih, in ima barvo, aromo in okus, značilne
za sok sadja, iz katerega je pridobljen. Aroma, pulpa in sadne
celice, ki se pri predelavi izločijo iz soka, se lahko temu soku
ponovno dodajo.
Sadni sok iz citrusov se pridobiva samo iz mesnatega
dela plodu. Sok iz limete pa se lahko pridobiva iz celega
plodu z ustreznimi tehnološkimi postopki, pri katerih preide
čim manj sestavin zunanjega dela plodu v sok.
b. Sadni sok iz koncentrata
Sadni sok iz koncentrata je izdelek, pridobljen tako,
da se zgoščenemu sadnemu soku ponovno doda voda, ki
mu je bila odvzeta med zgoščevanjem, in arome ter, če je
primerno, pulpa in sadne celice, izločene iz soka, vendar
ponovno dodane med postopkom izdelave tega sadnega
soka ali sadnega soka iste vrste. Dodana voda mora imeti
ustrezne kemijske, mikrobiološke in organoleptične lastnosti,
ki zagotavljajo značilno kakovost soka.
Tako pridobljen izdelek mora imeti organoleptične in
analitske lastnosti, ki so najmanj enakovredne lastnostim
sadnega soka, pridobljenega iz sadja iste vrste v skladu z
določbami iz točke (a).
2. Zgoščeni sadni sok
Zgoščeni sadni sok je izdelek, pridobljen tako, da se
sadnemu soku iz ene ali več vrst sadja s fizikalnimi postopki
odvzame določen del vsebovane vode. Če je izdelek namenjen končnemu potrošniku, je treba odvzeti najmanj 50%
vode.
3. Dehidrirani sadni sok ali sadni sok v prahu
Dehidrirani sadni sok ali sadni sok v prahu je izdelek,
pridobljen tako, da se sadnemu soku iz ene ali več vrst sadja
s fizikalnimi postopki odvzame vsebovana voda.
4. Sadni nektar
4. a. Sadni nektar je izdelek, ki lahko fermentira, a ni
fermentiran, pridobljen z dodatkom vode, sladkorjev in/ali
medu izdelkom, opredeljenim v točkah 1, 2 in 3, sadni kaši
(pireju) ali mešanici teh izdelkov in ki izpolnjuje zahteve določene v Prilogi IV.
Dovoljen je dodatek do 20% sladkorjev in/ali medu
glede na skupno maso končnega izdelka.
Pri proizvodnji sadnih nektarjev brez dodanega sladkorja oziroma z nizko energijsko vrednostjo, se lahko sladkorje
deloma ali v celoti nadomesti s sladili v skladu s predpisi, ki
urejajo aditive za živila.
4. b. Ne glede na določbe točke a., se lahko sadeži,
navedeni v II. in III. točki Priloge IV, ter marelice uporabijo
posamezno ali v mešanici za proizvodnjo nektarjev brez dodatka sladkorja, medu in/ali sladil.
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odvzete temu soku med postopkom predelave medtem, ko
se sadnemu soku, opredeljenem v točki 1.b. I. dela, lahko
ponovno doda tudi aroma, pulpa in sadne celice, odvzete
soku iste vrste.
Grozdnemu soku se smejo ponovno dodati soli vinske
kisline.
– Izdelkom, opredeljenim v točkah 1, 2 in 3 I. dela, razen hruškovemu in grozdnemu soku, je dovoljeno dodajati
sladkorje:
– za uravnavanje kislosti, količina dodanih sladkorjev,
izražena kot suha snov, ne sme presegati 15 g na liter
soka,
– za dosladkanje, količina dodanih sladkorjev, izražena
kot suha snov, ne sme presegati 150 g na liter soka,
pod pogojem, da skupna količina dodanega sladkorja
za uravnavanje kislosti in dosladkanje ne presega 150 g na
liter soka.
– Izdelkom, opredeljenim v I. delu, je za uravnavanje
kislosti dovoljeno dodajati limonin sok in/ali zgoščen limonin sok do 3 g na liter soka, izražen kot anhidrid citronske
kisline.
– Dovoljen je dodatek ogljikovega dioksida.
Prepovedano je istemu sadnemu soku hkrati dodajati
sladkorje in limonin sok, zgoščen ali ne, oziroma snovi za
nakisanje dovoljene s predpisom, ki ureja aditive za živila.
2. Dovoljene obdelave in snovi
Pri proizvodnji izdelkov so dovoljene naslednje obdelave in snovi:
– Mehanski postopki ekstrakcije;
– Običajni fizikalni postopki, vključno z ekstrakcijo vode
(difuzija) iz užitnega dela sadežev razen pri grozdju za proizvodnjo zgoščenih sadnih sokov pod pogojem, da tako pridobljeni zgoščeni sadni sokovi ustrezajo zahtevam iz I. dela;
– Pri grozdnemu soku, kjer je bilo grozdje obdelano z
žveplovim dioksidom, je dovoljeno razžveplanje s fizikalnimi
postopki, pod pogojem da skupna količina SO2 v končnem
izdelku ne presega 10 mg/l;
– Pektolitični encimi;
– Proteolitični encimi;
– Amilolitični encimi;
– Užitna želatina;
– Tanin;
– Bentonit;
– Silikonski aerogel;
– Oglje;
– Kemično inertna filtracijska sredstva in sredstva za
pospeševanje sedimentacije (npr. perlit, diatomejska zemlja,
celuloza, netopni poliamidi, polivinilpolipirolidon, polistiren), ki
ustrezajo zahtevam predpisov, ki urejajo snovi in predmete,
namenjene za stik z živili;
– Kemično inertne snovi za adsorbcijo, ki ustrezajo zahtevam predpisov, ki urejajo snovi in predmete, namenjene
za stik z živili, in se uporabljajo za znižanje vsebnosti limonoida in naringina v soku citrusov, ne da bi se opazno spremenila vsebnost limonoidnih glukozidov, kislin, sladkorjev
(vključno z oligosaharidi) ali mineralnih snovi.
PRILOGA II

II. del DOVOLJENE SESTAVINE, OBDELAVE IN SNOVI

DEFINICIJE SUROVIN

1. Dovoljene sestavine
– V skladu z 2. členom tega pravilnika se lahko izdelkom, opredeljenim v I. delu, dovoli dodatek vitaminov in
mineralnih snovi.
– Sadnem soku, opredeljenem v točki 1.a. I. dela, se
lahko ponovno doda samo aroma, pulpa in sadne celice,

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. Sadje
Sadje so vse vrste sadja. Za sadje se ne šteje paradižnik.
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2. Sadna kaša
Sadna kaša je izdelek, ki lahko fermentira a ni fermentiran, pridobljen s pasiranjem užitnega dela sadeža, celega
ali olupljenega, skupaj s sokom.
3. Zgoščena sadna kaša
Zgoščena sadna kaša je izdelek, pridobljen iz sadne
kaše, kateri se z fizikalnimi postopki odvzame določen del
vsebovane vode.
4. Sladkorji
Sladkorji za proizvodnjo:
a. sadnih nektarjev so:
– sladkorji, opredeljeni v predpisu o sladkorjih;
– fruktozni sirup;
– sladkorji, ki izvirajo iz sadja;
b. sadnih sokov iz koncentrata so:
– sladkorji, opredeljeni v predpisu o sladkorjih;
– fruktozni sirup;
c. sadnih sokov so:
– sladkorji navedeni v točki b. z največ 2% vode.
5. Med
Med je izdelek, definiran v predpisu o medu.
6. Pulpa ali sadne celice
Pulpa ali sadne celice so izdelki, pridobljeni iz užitnih
delov sadežev iste vrste, ne da bi jim odvzeli sok. Pri sadežih citrusov so pulpa ali sadne celice ovojnice soka iz
endokarpa.

PRILOGA III

POSEBNO POIMENOVANJE DOLOČENIH IZDELKOV IZ
PRILOGE I
a. »vruchtendrank« za sadne nektarje;
b. »Süβmost«;
poimenovanje »Süβmost« se lahko uporabi samo v
zvezi z imeni izdelkov »Fruchtsaft« ali »Fruchtnektar«;
– za sadni nektar, pridobljen izključno iz sadnih sokov,
zgoščenih sadnih sokov ali mešanic teh izdelkov, neprijetnih za uživanje v naravnem stanju zaradi njihove visoke
naravne kislosti,
– za sadni sok, pridobljen iz hrušk, po potrebi z dodatkom jabolk, vendar brez dodanega sladkorja;
c. »succo e polpa« ali »sumo e polpa« za sadne nektarje, pridobljene izključno iz sadne kaše in/ali zgoščene
sadne kaše;
d. »æblemost« za jabolčni sok brez dodanega sladkorja;
e. – »sur... saft« skupaj z imenom (v danščini) uporabljenega sadja, za sokove brez dodanega sladkorja, pridobljene iz črnega ribeza, češenj, rdečega ribeza, belega
ribeza, malin, jagod ali bezgovih jagod,
– »sød... saft« ali »sødet... saft« skupaj z imenom (v
danščini) uporabljenega sadja, za sokove, pridobljene iz
tega sadja, z dodatkom sladkorja najmanj 200 g na liter;
f. »äpplemust« za jabolčni sok brez dodanega sladkorja;
g. »mosto«, sinonim za grozdni sok.

PRILOGA IV
ZAHTEVE ZA SADNE NEKTARJE
Sadni nektarji izdelani iz

Najmanjša vsebnost
soka in/ali kaše
(vol.% končnega izdelka)

I. Sadeži s kislim sokom, neprijetnim za uživanje
v naravnem stanju
pasionke
pomaranče quito
črni ribez
beli ribez
rdeči ribez
kosmulja
rakitovec (hippophae)
trnulja
slive
češplje
jerebike
šipek (sadeži rosa sp.)
višnje
druge češnje
borovnice
bezgove jagode
maline
marelice
jagode
robide
brusnice
kutine
limone in limete
drugi sadeži te skupine

25
25
25
25
25
30
25
30
30
30
30
40
35
40
40
50
40
40
40
40
30
50
25
25

II. Sadeži z nizko kislino, kašasti ali zelo aromatični, s sokom,
neprijetnim za uživanje v naravnem stanju
mango
banane
guava
papaja
liči
acerola
bodeča anona (annona muricata)
mrežasta anona (annona reticulata)
čirimoja (annona squamosa)
granatna jabolka
akažu sadeži
rdeče slive mombin (spondias purpurea)
umbu (spondias tuberosa aroda)
drugi sadeži te skupine

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

III. Sadeži s sokom, prijetnim za uživanje
v naravnem stanju
jabolka
hruške
breskve
citrusi razen limon in limet
ananas
drugi sadeži te skupine

50
50
50
50
50
50
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Pravilnik o medu

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

PRAVILNIK
o medu*
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje za minimalno kakovost, ki jih
mora v prometu izpolnjevati med kot predpakirano živilo (v
nadaljnjem besedilu: med).
2. člen
(definicija medu)
Med je naravna sladka snov, ki ga izdelajo čebele Apis
mellifera, iz nektarja cvetov ali izločkov iz živih delov rastlin
ali izločkov na živih delih rastlin, ki jih čebele zberejo, predelajo z določenimi lastnimi snovmi, ga shranijo, posušijo in
pustijo dozoreti v satju.
3. člen
(razvrščanje in poimenovanje medu)
Med se po tem pravilniku razvršča in poimenuje:
1.
a) glede na izvor kot:
– »cvetlični med ali nektar«, ki je pridobljen iz nektarja
cvetov;
– »med iz mane ali gozdni med«, ki je pridobljen predvsem iz izločkov insektov (Hemiptera) na živih delih rastlin
ali izločkov živih delov rastlin;
b) glede na način pridobivanja oziroma predstavitve
kot:
– »med v satju«, ki ga čebele hranijo v novo zgrajenem
satju brez zalege ali v tankih osnovnih ploščah satja iz čistega čebeljega voska, in se daje v promet v celih pokritih satih
ali kot del teh satov;
– »med s satjem ali deli satja v medu«, ki vsebuje enega
ali več kosov satja v medu;
– »samotok« (odtočeni med), ki je pridobljen z iztekanjem medu iz odkritih satov brez zalege;
– »točeni med«, ki je pridobljen s centrifugiranjem odkritih satov brez zalege;
– »prešani med«, ki je pridobljen s stiskanjem satov
brez zalege, z ali brez uporabe zmerne toplote, ki ne presega 45 °C, in
– »filtrirani med«, ki je pridobljen tako, da se pri odstranjevanju tujih anorganskih ali organskih primesi odstrani tudi
znaten del cvetnega prahu;
2. »pekovski med«, ki:
a) je primeren za industrijsko uporabo ali kot sestavina
v drugih živilih, ki se nato predelajo, in
b) ima lahko tuj okus ali vonj ali začenja fermentirati
oziroma je že fermentiral ali je bil pregret.
4. člen
(označevanje)
(1) Med mora biti označen v skladu s predpisom, ki
ureja splošno označevanje predpakiranih živil, in v skladu z
naslednjimi pogoji:
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta
2001/110/ES (UL št. L 10, 12. 1. 2002, str. 47).
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1. izraz »med« se uporablja le za med iz 2. člena tega
pravilnika, ki je v prometu;
2. v prometu se uporabljajo samo imena vrst medu iz
prejšnjega člena. Ta imena se lahko nadomestijo s splošnim
imenom »med«, razen za filtrirani med, med v satju, med
s kosi satja ali kosi satja v medu in pekovski med, pod pogojem, da je:
a) pri pekovskem medu na označbi navedba »samo za
kuhanje in peko« v neposredni bližini imena;
b) razen pri filtriranem medu in pekovskem medu, ime
lahko nadomeščeno z navedbo oznake, ki se nanaša na:
– navedbo cvetov ali rastlin, če med izhaja v celoti ali
delno iz navedenega izvora in ima njegove senzorične, fizikalno-kemijske in mikroskopske lastnosti,
– regionalno, teritorialno ali topografsko poreklo, če je
med v celoti navedenega porekla,
– posebne kriterije kakovosti;
3. če je bil pekovski med uporabljen kot sestavina v
sestavljenem živilu, se lahko v imenu sestavljenega živila
namesto imena »pekovski med« uporabi splošno ime »med«,
pod pogojem, da se v seznamu sestavin sestavljenega živila
uporabi ime, kot je določeno v 2. točki prejšnjega člena;
4. država oziroma države porekla ali izvora, kjer je bil
med pridelan, morajo biti navedene na označbi.
(2) Če med izvira iz več kot ene države članice Evropske unije ali države, ki ni članica Evropske unije, se navedba
iz prejšnjega odstavka nadomesti z eno izmed naslednjih
oznak, in sicer:
– »mešanica medu iz držav članic EU«;
– »mešanica medu iz držav, ki niso članice EU«;
– »mešanica medu iz držav članic EU in držav, ki niso
članice EU«.
5. člen
(filtriran in pekovski med)
(1) V primeru filtriranega in pekovskega medu mora biti
na transportnih kontejnerjih, posameznih enotah pakiranj in
v trgovskih dokumentih jasno navedeno polno ime medu,
kot določa šesta alinea podtočke b) 1. točke 3. člena tega
pravilnika.
(2) Med iz 3. člena tega pravilnika, mora ustrezati kriterijem sestave iz 6. člena tega pravilnika in priloge, ki je
sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(sestava medu)
(1) Med je sestavljen v glavnem iz različnih sladkorjev, predvsem fruktoze in glukoze, in iz drugih snovi, kot
so organske kisline, encimi in trdni delci, ki pridejo v med
pri zbiranju. Barva medu je različna, od skoraj brezbarvne
do temno rjave. Med je lahko tekoč, viskozen ali delno do
popolnoma kristaliziran. Okus in aroma sta različna, vendar
odvisna od rastlinskega izvora.
(2) Med, ki se daje v promet kot med ali je namenjen
za uporabo v kateremkoli živilu, namenjenemu za prehrano
ljudi, ne sme vsebovati nobenih dodanih sestavin, vključno z
aditivi za živila, niti nobenih drugih dodatkov.
(3) Med mora biti, kolikor je mogoče, brez organskih ali
anorganskih tujih primesi. Razen medu iz 2. točke 3. člena
tega pravilnika, med ne sme imeti tujega okusa ali vonja,
ne sme začeti fermentirati, njegova stopnja kislosti ne sme
biti umetno spremenjena in ne sme biti pregret tako, da so
naravni encimi, bodisi uničeni, bodisi je znatno zmanjšana
njegova aktivnost.
(4) Ne glede na šesto alineo podtočke b) 1. točke 3. člena tega pravilnika, medu ni dovoljeno odvzeti cvetnega prahu
ali zanj značilnih sestavin, razen če je to nujno potrebno pri
odstranjevanju tujih anorganskih ali organskih snovi.
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7. člen
(ugotavljanje skladnosti)
Do sprejetja metod za ugotavljanje skladnosti medu
s strani Komisije, s katerimi je mogoče preveriti njegovo
skladnost z določbami tega pravilnika, se uporabljajo, kadar
je to mogoče, mednarodno priznane validirane metode, kot
na primer tiste, ki jih odobri Codex Alimentarius.
8. člen
(prehodne določbe)
(1) Med mora biti proizveden in označen v skladu z določbami tega pravilnika do 1. avgusta 2004.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je med,
proizveden in označen še pred 1. avgustom 2004, lahko v
prometu do porabe zalog.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o medu (Uradni list RS, št. 30/99 in 59/99).
10. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-20/2003
Ljubljana, dne 19. marca 2004.
EVA 2002-2311-0242
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franci But l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.
PRILOGA

KRITERIJI SESTAVE MEDU
1. Vsebnost sladkorja:
1.1 Vsebnost fruktoze in
glukoze (vsota)
– cvetlični med
– gozdni med, mešanica
gozdnega in cvetličnega
medu
1.2 Vsebnost saharoze
– splošno
– akacija (Robinia pseudoacacia), lucerna (Medicago
sativa), Menzies Banksia
(Banksia menziesii), francoski kovačnik (Hedysarum), rdeči gumi (Eucalyptus camadulensis),
leatherwood (Eucryphia
lucida, Eucryphia maliganii), Citrus spp.
– sivka (Lavandula spp,),
boreč (Borago officinalis)
2. Vsebnost vlage
– splošno

Količina:

najmanj 60 g/100 g
najmanj 45 g/100 g

največ 5 g/100 g
največ 10 g/100 g

– resa (Calluna) in pekovski med splošno
– pekovski med iz rese
(Calluna)
3. Vsebnost v vodi netopnih snovi
– splošno
– prešan med
4. Elektrolitska prevodnost
– med, ki ni naveden spodaj in mešanica teh vrst
medu
– gozdni med, kostanjev
med in mešanica obeh
razen tistih, ki so navedeni
spodaj
– izjeme: jagodovo drevo
(Arbutus unedo), spomladanska resa (Erica),
evkaliptus, lipa (Tillia spp.),
jesenska resa (Calluna
vulgaris), manuka (leptosperum), čajevec (Melaleuca spp.)
5. Proste kisline
– splošno
– pekovski med
6. Diastazno število in
vsebnost hidroksi metil
furfurala (HMF), določena
po obdelavi in mešanju
a) Diastazno število (Schade lestvica)
– splošno, razen pekovskega medu
– med z majhno naravno
vsebnostjo encimov (npr.
limonin med) in vsebnostjo
HMF najmanj 15 mg/kg
b) HMF
– splošno, razen pekovskega medu
– med z deklariranim poreklom iz območij s tropsko
klimo in mešanica teh vrst
medu

1341.

največ 15 g/100 g

največ 20%

največ 23%
največ 25%

največ 0,1 g/100 g
največ 0,5 g/100 g
največ 0,8 mS/cm
največ 0,8 mS/cm

največ 50 miliekvivalentov prostih kislin v
1000 g
največ 80 miliekvivalentov prostih kislin v
1000 g

najmanj 8
najmanj 3

največ 40 mg/kg (kot
to določa druga alinea
točke a) iz prejšnje
točke)
največ 80 mg/kg

Pravilnik o oljčnem olju

Na podlagi drugega odstavka 37. člena, drugega
odstavka 64. člena in prvega odstavka 66. člena zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in
58/02-ZRM-1) ter prvega odstavka 8. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom
za zdravje
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PRAVILNIK
o oljčnem olju*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa minimalno kakovost, metode in postopke ugotavljanja skladnosti, ki jo morajo izpolnjevati oljčna
olja, ki so namenjena za prehrano ljudi (v nadaljnjem besedilu:
izdelki), vsebino listin o skladnosti ter tehnične in organizacijske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za ugotavljanje skladnosti oljčnega olja, v skladu z Uredbo Komisije (EGS)
št. 2568/91 in Uredbo Komisije (ES) št. 1019/2002.
2. člen
(označevanje)
Izdelki morajo biti označeni v skladu s predpisom, ki
ureja splošno označevanje predpakiranih živil, in v skladu z
Uredbo Komisije (EGS) št. 2568/91 ter Uredbo Komisije (ES)
št. 1019/2002.
3. člen
(aditivi)
Izdelkom se lahko dodajajo aditivi v skladu s predpisom,
ki ureja aditive za živila, in v skladu s predpisom, ki ureja merila
čistosti za aditive.
4. člen
(meroslovne zahteve)
Nazivna oziroma neto količina, dovoljena negativna odstopanja ter način označevanja nazivne oziroma neto količine
za predpakirane izdelke morajo biti v skladu s predpisom, ki
ureja predpakirane izdelke.
5. člen
(ugotavljanje skladnosti)
Za ugotavljanje skladnosti minimalne kakovosti izdelkov
se uporablja metoda vzorčenja, analizne metode fizikalno-kemijskih parametrov ter metoda senzoričnega ocenjevanja deviškega oljčnega olja v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št.
2568/91.
6. člen
(inšpekcijski nadzor)
Za ugotavljanje skladnosti minimalne kakovosti izdelkov
se za namene inšpekcijskega nadzora ter za spremljanje
njihove minimalne kakovosti uporablja(jo) metoda vzorčenja,
analizne metode fizikalno-kemijskih parametrov ter metoda
senzoričnega ocenjevanja deviškega oljčnega olja v skladu z
Uredbo Komisije (EGS) št. 2568/91 in Uredbo Komisije (ES)
št. 1019/2002.
7. člen
(pogoji za laboratorij)
Organizacija za ugotavljanje skladnosti za opravljanje
analiz določanja fizikalno-kemijskih parametrov izdelkov mora
izpolnjevati pogoje določene s predpisom, ki ureja tehnične in
organizacijske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma
živil in Uredbo Komisije (EGS) št. 2568/91.
8. člen
(pogoji za organizacijo za ocenjevanje deviškega oljčnega
olja)
Organizacija za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja mora izpolnjevati pogoje v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2568/91.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Uredbo Komisije (EGS) št.
2568/91 in Uredbo Komisije (ES) št. 1019/2002.
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Organizacija za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja mora pripraviti enega ali več internih splošnih aktov iz
katerih je razvidno, da izpolnjuje pogoje glede:
1. strokovne usposobljenosti preskuševalcev, vključno z
vodjo;
2. seznam preskuševalcev, vključujoč vodjo;
3. prostor ter opremo v skladu z uredbo iz prejšnjega odstavka.
9. člen
(uvoz)
V primeru uvoza izdelkov se priznava listina o fizikalno-kemijskih analizah izdelkov, v primeru uvoza deviškega oljčnega
olja pa tudi listino o senzoričnem ocenjevanju deviškega oljčnega olja, ki jo izda organizacija iz letnega seznama Mednarodnega Sveta za oljčno olje pri Organizaciji Združenih narodov.
Seznam je na vpogled na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana.
10. člen
(dosedanji izvajalci)
Do določitve organizacij za ugotavljanje skladnosti minimalne kakovosti izdelkov iz 7. in 8. člena tega pravilnika,
opravljajo naloge dosedanji izvajalci v skladu:
– s pravilnikom o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 58/01,
117/02, 62/03 in 131/03) in
– s pravilnikom o oljčnem olju (Uradni list RS, št. 30/99) do
1. maja 2004, od 1. maja 2004 pa v skladu s tem pravilnikom.
11. člen
(vpogled uredb EU)
Uredbe EU, na katere se sklicuje ta pravilnik, so do 1. maja
2004 na vpogled pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, v angleškem jeziku in v
prevodu v slovenskem jeziku.
12. člen
(prehodno obdobje)
Izdelki, ki so bili proizvedeni in označeni v skladu s pravilnikom o oljčnem olju (Uradni list RS, št. 30/99) do 1. novembra
2004 so lahko v prometu do porabe zalog.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z začetkom uporabe tega pravilnika preneha veljati pravilnik o oljčnem olju (Uradni list RS, št. 30/99) in 9. člen tega
pravilnika.
14. člen
(začetek uporabe)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja
2004, razen 7., 8. in 9. člen tega pravilnika, ki se začnejo uporabljati z dnem njegove uveljavitve.
Št. 324-01-4/2004
Ljubljana, dne 9. marca 2004.
EVA 2000-2311-0066
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franci But l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
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Pravilnik o metodah in postopkih ugotavljanja
skladnosti dehidriranega konzerviranega
mleka

Na podlagi drugega odstavka 64. 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

PRAVILNIK
o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti
dehidriranega konzerviranega mleka*
1. člen
Ta pravilnik določa metode in postopke ugotavljanja
skladnosti dehidriranega konzerviranega mleka, ki obsega
metode vzorčenja dehidriranega konzerviranega mleka ter
metode za fizikalno-kemijske analize dehidriranega konzerviranega mleka.
2. člen
(1) Metode vzorčenja dehidriranega konzerviranega
mleka so določene v prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Metode za fizikalno-kemijske analize dehidriranega konzerviranega mleka so določene v prilogi 2 tega
pravilnika.
(3) Priloge iz prvega in drugega odstavka tega člena
so sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(1) Poleg metod in prejšnjega člena se lahko uporabljajo tudi druge metode vzorčenja dehidriranega konzerviranega mleka ter druge preverjene in znanstveno utemeljene metode za fizikalno-kemijske analize dehidriranega
konzerviranega mleka.
(2) Metode iz prejšnjega odstavka morajo biti, kjer je
mogoče, preverjene na naslednje parametre:
– specifičnost,
– točnost,
– natančnost; ponovljivost znotraj laboratorija in obnovljivost znotraj laboratorija ter med laboratoriji,
– meja zaznave,
– občutljivost,
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– praktičnost in uporabnost,
– meja določanja,
– drugi parametri po izbiri.
(3) Vrednosti natančnosti (ponovljivosti in obnovljivosti) iz tretje alinee prejšnjega odstavka se dobijo z med-laboratorijskim primerjalnim preskušanjem, ter se izrazijo,
v skladu z mednarodnim standardom (SIST ISO 5725) o
medlaboratorijskih preskušanjih.
4. člen
Kadar so za fizikalno-kemijske analize določene različne metode, se lahko vzorec analizira po eni od možnih
metod. Preskusno poročilo iz priloge 2 tega pravilnika
mora vsebovati navedbo metode, ki je bila uporabljena.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o metodah in postopkih ugotavljanja
skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list
RS, št. 84/03 in 11/04) v delu, ki se nanaša na metode
vzorčenja in fizikalno-kemijske analize dehidriranega konzerviranega mleka.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-10/2004
Ljubljana, dne 15. marca 2004.
EVA 2004-2311-0013
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

* Ta pravilnik vsebinsko povzema naslednje direktive:
– Direktivo Sveta 85/591/EGS, v delu, ki se nanaša na
uporabo drugih preverjenih metod,
– Direktivo Komisije 87/524/EGS,
– Direktivo Komisije 79/1067/EGS.
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METODE VZORČENJA DEHIDRIRANEGA KONZERVIRANEGA MLEKA
I. SPLOŠNO
1. Upravna navodila
1.1 Osebje
Vzorčenje izvajajo inšpektorji za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki delujejo v okviru
Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.
1.2 Pečatenje in označevanje vzorcev
Vsak vzorec, vzet za potrebe uradnega nadzora, se zapečati na kraju vzorčenja in mora biti označen tako, da ga
je možno brez težav identificirati.
1.3 Ponovitve vzorcev
Pri postopku ugotavljanja skladnosti dehidriranega konzerviranega mleka morata biti za analizo istočasno
pripravljena najmanj dva enakovredna vzorca.
Na zahtevo osebe, pri kateri se izvaja vzorčenje za potrebe uradnega nadzora, mora inšpektor vzeti tudi tretji
identični vzorec (ista proizvodna serija), ki se skupaj z izvodom potrdila o odvzemu vzorca izroči tej osebi.
Vzorci morajo biti po vzorčenju takoj, ko je mogoče, dostavljeni v laboratorij.
1.4 Potrdilo o odvzemu vzorca
Vzorce mora spremljati potrdilo o odvzemu vzorca, ki mora vsebovati naslednje podatke:
- identifikacijsko oznako vzorca,
- datum, čas in kraj vzorčenja,
- številko zapisnika o inšpekcijskem pregledu,
- podatke o odvzetem vzorcu,
- količino odvzetega vzorca,
- ime oziroma enoto inšpektorata,
- ime in podpis pristojnega inšpektorja, ki vzorči,
- ime in podpis odgovorne osebe, prisotne pri vzorčenju,
- navedba analiz, ki se zahtevajo.
2. Oprema za vzorčenje
2.1 Specifikacije
Vsa oprema za vzorčenje mora biti izdelana iz ustreznega materiala primerne trdnosti, da ne povzroča sprememb
vzorcev, ki bi lahko vplivale na rezultate preiskav. Oprema tudi ne sme povzročiti sprememb vzorcev med
vzorčenjem. Priporoča se uporaba nerjavečega jekla.
Vse površine morajo biti gladke ter brez razpok, vsi robovi pa morajo biti zaobljeni. Oprema za vzorčenje mora
izpolnjevati zahteve iz te priloge glede na vrsto vzorčenega izdelka.
3. Posode za vzorčenje
3.1 Specifikacije
Posode za vzorčenje in pokrovi morajo biti iz ustreznih materialov in izdelani tako, da primerno ščitijo vzorec in
ne povzročajo sprememb v vzorcu, ki bi lahko vplivale na rezultat analize ali preiskave. Primerni materiali so
steklo, nekatere kovine in nekateri plastični materiali. Kolikor je mogoče, morajo biti posode neprozorne, če pa
se uporabljajo prozorne ali pol prozorne posode, pa se mora posoda z vsebino hraniti na temnem.
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Posode in pokrovi morajo biti čisti in suhi. Oblika in prostornina posode mora ustrezati zahtevam, ki so določne
za izdelek, ki se vzorči.
Lahko se uporabljajo plastične posode za enkratno uporabo, posode iz plastičnih materialov, laminatov, vključno
z aluminijasto folijo, ali primernih plastičnih vrečk, ki se ustrezno zapirajo.
Posode, razen plastičnih vrečk, se morajo varno zapreti s pomočjo primernega zamaška ali pokrova z navojem iz
kovine ali plastike, po potrebi z neprodušno plastično podlogo. Vsak uporabljen zamašek ali podloga morata biti
netopna, taka da ne absorbirata substanc in maščob, ter ne smeta vplivati na vonj, okus, lastnosti ali sestavo
vzorca.
Zamaški morajo biti izdelani ali pokriti z materialom, ki je brez vonja in ne absorbira substanc.
4. Postopek vzorčenja
Posodo z vzorcem moramo takoj po vzorčenju zapreti.
5. Hranjenje vzorcev
Priporočljiva temperatura za hranjenje vzorcev različnih izdelkov ne sme presegati 25 ºC.
Čas in temperatura hranjenja se morata obravnavati skupno in ne ločeno.
6. Prevoz vzorcev
Vzorce je potrebno takoj, ko je mogoče, odnesti v za preskušanje določen laboratorij (če je mogoče v 24 urah po
vzorčenju).
Med prevozom je potrebno zagotoviti vse potrebno, da vzorci niso izpostavljeni vonjem, neposredni svetlobi in
temperaturam, ki presegajo 25 ºC.

II. METODE VZORČENJA
1. Vzorčenje delno dehidriranega mleka
METODA 1
1.1 Namen in področje uporabe
Ta metoda opisuje vzorčenje za kemično analizo:
- nesladkanega zgoščenega mleka z visoko vsebnostjo maščobe,
- nesladkanega zgoščenega mleka,
- nesladkanega zgoščenega delno posnetega mleka,
- nesladkanega zgoščenega posnetega mleka,
- sladkanega zgoščenega mleka,
- sladkanega zgoščenega posnetega mleka,
- sladkanega zgoščenega delno posnetega mleka.
1.2 Oprema
1.2.1 Splošno
Glej 2. poglavje I. dela te priloge.
1.2.2
Mešala in stresalniki
Mešala ali stresalniki za mešanje velikih količin tekočin morajo imeti zadostno površino za ustrezno mešanje
proizvoda, ne da bi povzročili žarkega priokusa. Glede na različne oblike in velikosti posod, se ne da priporočiti
določene oblike mešala za vse namene, vendar morajo biti mešala oblikovana tako, da se izognemo praskanju
notranje površine posod med mešanjem.
Primeren material je opisan v 2. poglavju I. dela te priloge.
Oblika mešala, ki se jo priporoča kot primerno za mešanje tekočin v vedrih ali vrčih ima naslednje dimenzije
(glej sliko 1 te priloge): disk s premerom 150 mm, perforiran s šestimi odprtinami, vsaka s premerom 12,5 mm
na krogu s premerom 100 mm, tako da je disk pritrjen v sredini na kovinsko palico, katere drugi konec tvori
ročaj z zanko. Palica, skupaj z ročajem, mora biti dolga približno 1 m.
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Primerno mešalo za uporabo v malih cisternah, ima naslednje približne dimenzije (glej sliko 2 te priloge): palica
z dolžino ne manj kot 2 m, z diskom premera 300 mm, perforirana z 12 odprtinami, vsaka s premerom 30 mm, v
krogu s premerom 230 mm.
Za mešanje vsebine večjih posod je priporočljiv mehanski stresalnik ali stresanje s čistim, stisnjenim zrakom. Da
se prepreči razvoj žarkega okusa, moramo uporabiti najmanjši zračni tlak in volumen.
Opomba: Kjer ta navodila zahtevajo ‘čisti stisnjen zrak’, moramo uporabiti stisnjen zrak, iz katerega so bili
odstranjeni vsi onesnaževalci (vključno olje, voda in prah).
1.2.3 Mešalec
S širokimi lopaticami in zadostne globine, da lahko doseže dno posode ter po možnosti s koncem oblikovanim
tako, da se vsaj na enem delu prilega obliki posode (glej sliko 3 te priloge).
1.2.4 Potopne zajemalke
Potopna zajemalka primerne velikosti in oblike za zbiranje vzorca je prikazana na sliki 4 te priloge. Potopna
zajemalka mora imeti trden ročaj, dolg najmanj 150 mm. Prostornina potopne zajemalke mora biti majmanj
50 ml. Bolje je, da je ročaj upognjen. Zožena oblika skodelice omogoča zlaganje potopnih zajemalk eno v drugo.
Kot alternativna se lahko uporabijo potopne zajemalke podobne prostornine, vendar bi morale imeti vzporedne
strani, graduirane v pet enakih delov za pomoč pri sorazmernem vzorčenju pošiljk, ki se nahajajo v več kot eni
posodi.
1.2.5 Palica: okrogla, dolga približno 1 m in s premerom 35 mm
1.2.6 Posoda
Za podvzorčenje, s prostornino 5 l, s širokim ustjem.
1.2.7 Žlica ali široka lopatica
1.2.8 Posode za vzorce
Glej 3. poglavje I. dela te priloge.
1.3 Postopek
1.3.1 Vzorčenje nesladkanega delno dehidriranega mleka
Vzeti moramo najmanj 200 g vzorca.
1.3.1.1 Proizvod dobro premešamo, s potopnim mešalom ali mešalcem ali z mehanskim stresanjem ali
tako, da ga prelivamo iz posode v posodo ali pa z uporabo čistega stisnjenega zraka (glej opombo pod točko 2.2),
dokler ne dobimo zadostne homogenosti.
Takoj po mešanju vzamemo vzorec s pomočjo potopne zajemalke. Če je težko doseči zadostno homogenost,
moramo vzeti vzorec iz različnih delov posode, do skupno najmanj 200 g (če je vzorec mešanica podvzorcev, je
potrebno na potrdilu o odvzemu vzorca narediti zaznamek).
1.3.1.2 Vzorčenje izdelkov, pakiranih v manjših embalažnih enotah, za prodajo
Vzorec lahko predstavlja nedotaknjena in neodprta posoda. Vzorec z maso najmanj 200 g je lahko sestavljen iz
ene ali več posod iste serije ali z isto oznako.
1.3.2 Vzorčenje sladkanega delno dehidriranega mleka
1.3.2.1 Splošno
Vzorčenje iz posod z velikimi količinami sladkanega delno dehidriranega mleka je lahko izredno zahtevno, zlasti
če izdelek ni homogen in je zelo viskozen. Vzorčenje je lahko oteženo zaradi prisotnosti velikih kristalov
saharoze ali laktoze, ali zaradi obarjanja različnih soli, ki se lahko pojavijo povsod v izdelku ali se lepijo na
stene, ali pa zaradi prisotnosti grudaste snovi. Da gre za take pogoje, postane jasno, ko palico za vzorčenje
vstavimo v posodo z izdelkom in jo izvlečemo, potem ko raziščemo kar največjo možno kontaktno površino. Če
sladkorni kristali niso večji od 6 mm, le-ti ne predstavljajo težav za vzorčenje. Če proizvod ni homogen, to
zabeležimo na spremljajoče potrdilo o odvzemu vzorca. Ker se sladkano zgoščeno mleko pogosto shranjuje na
atmosferski temperaturi, se za pridobitev reprezentativnega vzorca priporoča, da je temperatura vsebine ob
vzorčenju najmanj 20 ºC.
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1.3.2.2 Postopek
Odvzeti moramo najmanj 200 g vzorca.
Odprte posode
Odstraniti moramo en konec posode, ki smo ga prej dobro očistili in posušili, da ne bi med odpiranjem
padla v maso kakšna tuja snov. Vsebino premešamo z mešalcem (glej sliko 3 te priloge). Da odstranimo
vzorec, ki se drži sten ali dna, z lopatico postrgamo po stenah in dnu posode. Vsebino moramo dobro
premešati, s kombinacijo krožnih in navpičnih gibov, z mešalcem, ki je nagnjen diagonalno. Pri tem
moramo paziti, da v vzorec ne pride zrak. Mešalec izvlečemo in zgoščeno mleko, ki se drži mešalca,
prenesemo v 5-litrsko (2.6) posodo z lopatico ali žlico. Postopek mešanja in izvlečenja mešalca
ponavljamo, dokler ne zberemo 2 do 3 l. To nato premešamo, da dobimo homogen vzorec, ki ne sme
biti manjši od 200 g.
Zaprti valji z vehami na koncih ali ob straneh
Iz razlogov, opisanih v 1.3.2.1, je vzorčenje skozi odprtino zamaška primerno samo za zgoščeno mleko,
ki lepo teče in ima enakomerno konsistenco. Vsebino premešamo tako, da vstavimo palico skozi
odprtino vehe in ko je mleko zadosti premešano v vseh smereh, palico izvlečemo in pripravimo vzorec,
kot je opisano v 1.3.2.1. Vsebino lahko tudi pretočimo v primerno posodo; pri tem pa moramo paziti, da
iz valja dobimo, kolikor je mogoče, celotno vsebino. Po mešanju z mešalcem zberemo vzorec, kot je
opisano v 1.3.2.1.
1.3.2.3 Vzorčenje izdelkov, pakiranih v manjše embalažne enote
Vzorec lahko predstavlja nedotaknjena in neodprta posoda. Za pripravo vzorca, ki ne sme imeti manj kot 200 g,
uporabimo eno ali več posod (enot) iste proizvodne serije ali oznake.
1.3.3 Zaščita, hranjenje in prevoz vzorca
Glej 5. in 6. poglavje I. dela te priloge.

2. Vzorčenje konzerviranih mlečnih izdelkov v prahu
METODA 2
2.1. Namen in področje uporabe
Ta metoda opisuje vzorčenje za kemično analizo:
- posušenega polnomastnega mleka ali polnomastnega mleka v prahu,
- posušenega posnetega mleka ali posnetega mleka v prahu,
- posušenega delno posnetega mleka ali delno posnetega mleka v prahu,
- posušenega mleka z visoko vsebnostjo mlečne maščobe ali mleka v prahu z visoko vsebnostjo mlečne
maščobe.
2.2. Oprema
Glej 2. poglavje I. dela te priloge.
2.2.1 Sonde zadostne dolžine, da lahko dosežejo dno posode z izdelkom.
Ustrezne so sonde, ki so v skladu z opisom v 3. poglavju II. dela te priloge.
2.2.2 Zajemalka, žlica ali široka lopatica
2.2.3 Posode za vzorčenje
Glej 3. poglavje I. dela te priloge.
2.3. Postopek
2.3.1 Splošno
Pred in med vzorčenjem moramo paziti, da pride v vzorec čimmanj vlage iz ozračja. Po vzorčenju moramo
posodo z vzorcem ponovno dobro zapreti.
2.3.2 Vzorčenje
Vzeti moramo vzorec, ki tehta najmanj 200 g. Čisto in suho sondo vstavimo v izdelek, pri tem pa, kolikor je to
potrebno, posodo nagnemo ali položimo na stran. Reža mora biti obrnjena navzdol, hitrost prediranja pa mora
biti enakomerna. Ko sonda doseže dno posode, le-to zasučemo za 180 °, izvlečemo ter vsebino izpraznimo v
posodo za vzorec. Za pripravo vzorca, ki mora imeti najmanj 200 g, uporabimo eno ali več sondiranj. Takoj po
končanem vzorčenju moramo posodo za vzorec zapreti.
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2.3.2.1 Vzorčenje izdelkov, pakiranih v manjše embalažne enote, za prodajo
Vzorec lahko predstavlja nedotaknjen in neodprt zavitek. Za pripravo vzorca, ki mora imeti najmanj 200 g,
uporabimo eno ali več posod (enot) iste proizvodne serije ali oznake.
Opomba: Kadar so proizvodi označeni kot ‘instant’, moramo za vzorec vzeti celoten, neodprt zavitek.
2.3.3 Zaščita, hranjenje in prevoz vzorca
Glej 5. in 6. poglavje I. dela te priloge.

3. Sonde za vzorčenje konzerviranega mleka v prahu večjih količin
3.1 Vrste sond
Tip A: dolga
Tip B: kratka
(glej sliko 5 te priloge)
3.2 Materiali
Lopatica in držalo morata biti iz polirane kovine, po možnosti iz nerjavečega jekla.
Ročaj sonde dolgega tipa mora biti, kolikor je to mogoče, iz nerjavečega jekla.
Sonda kratkega tipa mora imeti ločljiv ročaj iz lesa ali plastike, ki je pritrjen na lopatico.
3.3 Izdelava
3.3.1 Oblika, material in obdelava sonde morajo biti takšni, ki omogočajo, da se sonda z lahkoto čisti.
3.3.2 Štrleči rob lopatice tipa A mora biti dovolj oster, da lahko služi kot strgalo.
3.3.3 Konica lopatice mora biti dovolj ostra, da olajša vzorčenje.
3.4 Glavne dimenzije
Sonde morajo ustrezati dimenzijam (dopustno je 10 % odstopanje), ki so navedene v spodnji tabeli:
(dimenzije v mm)
tip A
tip B
dolg
kratek
dolžina lopatice
800
400
debelina kovine lopatice
1 do 2
1 do 2
notranji premer lopatice na konici
18
32
notranji premer lopatice pri ročaju ali držalu
22
28
širina reže na konici
4
20
širina reže pri ročaju ali držalu
14
14
3.5 Opomba o uporabi sond
3.5.1 Pri manj prosto tekočem prahu lahko sonde vstavimo navpično. Sonde tipa A popolnoma napolnimo s
sukanjem nato pa jih izvlečemo navpično. Sonde tipa B se polno napolnijo že med vstavljanjem, vendar jih
moramo izvleči poševno, da preprečimo izgube na spodnjem delu.
3.5.2 Pri prosto tekočem prahu mora biti posoda nagnjena, sonde pa moramo vstaviti skoraj vodoravno z režo,
ki gleda navzdol in izvleči tako, da reža gleda navzgor.
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Priloga 2

ANALITSKE METODE DEHIDRIRANEGA KONZERVIRANEGA MLEKA
1. SPLOŠNO
2. DOLOČANJE SUHE SNOVI v:
- nesladkanem kondenziranem mleku z visoko vsebnostjo maščobe z uporabo metode 1 iz II. dela te
priloge,
- nesladkanem kondenziranem mleku z uporabo metode 1 iz II. dela te priloge,
- nesladkanem kondenziranem delno posnetem mleku z uporabo metode 1 iz II. dela te priloge,
- nesladkanem kondenzirane posnetem mleku z uporabo metode 1 iz II. dela te priloge,
- sladkanem kondenziranem mleku z uporabo metode 1 iz II. dela te priloge,
- sladkanem kondenziranem delno posnetem mleku z uporabo metode 1 iz II. dela te priloge,
- sladkanem kondenziranem posnetem mleku z uporabo metode 1 iz II. dela te priloge.
3. DOLOČANJE VLAGE v:
sušenem mleku z visoko vsebnostjo maščobe ali mleku v prahu z visoko vsebnostjo maščobe z uporabo metode
2 iz III. dela te priloge,
- sušenem polnem mleku ali polnomastnem mleku v prahu z uporabo metode 2 iz III. dela te priloge,
- sušenem delno posnetem mleku ali delno posnetem mleku v prahu z uporabo metode 2 iz III. dela te
priloge,
- sušenem posnetem mleku ali posnetem mleku v prahu z uporabo metode 2 iz III. dela te priloge.
4. DOLOČANJE MAŠČOBE v:
- nesladkanem kondenziranem mleku z visoko vsebnostjo maščobe z uporabo metode 3 iz IV. dela te
priloge,
- nesladkanem kondenziranem mleku z uporabo metode 3 iz IV. dela te priloge,
- nesladkanem kondenziranem delno posnetem mleku z uporabo metode 3 iz IV. dela te priloge,
- nesladkanem kondenziranem posnetem mleku z uporabo metode 3 iz IV. dela te priloge,
- sladkanem kondenziranem mleku z uporabo metode 3 iz IV. dela te priloge,
- sladkanem kondenziranem delno posnetem mleku z uporabo metode 3 iz IV. dela te priloge,
- sladkanem kondenziranem posnetem mleku z uporabo metode 3 iz IV. dela te priloge,
- sušenem mleku z visoko vsebnostjo maščobe ali mleku v prahu z visoko vsebnostjo maščobe z uporabo
metode 4 iz V. dela te priloge,
- sušenem polnem mleku ali polnomastnem mleku v prahu z uporabo metode 4 iz V. dela te priloge,
- sušenem delno posnetem mleku ali delno posnetem mleku v prahu z uporabo metode 4 iz V. dela te priloge,
- sušenem posnetem mleku ali posnetem mleku v prahu z uporabo metode 4 iz V. dela te priloge.
5. DOLOČANJE SAHAROZE v:
- sladkanem kondenziranem mleku z uporabo metode 5 iz VI. dela te priloge,
- sladkanem kondenziranem delno posnetem mleku z uporabo metode 5 iz VI. dela te priloge,
- sladkanem kondenziranem posnetem mleku z uporabo metode 5 iz VI. dela te priloge.
6. DOLOČANJE MLEČNE KISLINE IN LAKTATOV v:
- sušenem mleku z visoko vsebnostjo maščobe ali mleku v prahu z visoko vsebnostjo maščobe z uporabo
metode 6 iz VII. dela te priloge,
- sušenem polnem mleku ali polnomastnem mleku v prahu z uporabo metode 6 iz VII. dela te priloge,
- sušenem delno posnetem mleku ali delno posnetem mleku v prahu z uporabo metode 6 iz VII. dela te
priloge,
- sušenem posnetem mleku ali posnetem mleku v prahu z uporabo metode 6 iz VII. dela te priloge.
7. DOLOČANJE AKTIVNOSTI FOSFATAZE v:
- sušenem mleku v visoko vsebnostjo maščobe ali mlečnem prahu z visoko vsebnostjo maščobe z uporabo
metode 7 ali 8 iz VIII. oziroma IX. dela te priloge,
- sušenem polnem mleku ali polnomastnem mleku v prahu z uporabo metode 7 ali 8 iz VIII. oziroma
IX. dela te priloge,
- sušenem delno posnetem mleku ali delno posnetem mleku v prahu z uporabo metode 7 ali 8 iz
VIII. oziroma IX. dela te priloge,
- sušenem posnetem mleku ali posnetem mleku v prahu z uporabo metode 7 ali 8 iz VIII. oziroma IX. dela
te priloge.
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I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Priprava vzorca za kemijsko analizo
1.1

nesladkano
nesladkano
nesladkano
nesladkano

kondenzirano mleko z visoko vsebnostjo maščobe
kondenzirano mleko
kondenzirano delno posneto mleko
kondenzirano posneto mleko

Zaprto konzervo stresemo in obrnemo. Odpremo konzervo in počasi zlijemo mleko v drugo posodo, ki se jo da
nepredušno zapreti, ter mešamo s ponavljajočim prelivanjem. Zagotoviti moramo, da je vsa preostala maščoba
in mleko, ki se trdno drži sten in koncev konzerve premešana z vzorcem. Posodo zapremo. Če vsebina ni
homogena, segrejemo posodo v vodni kopeli pri 40 °C. Močno stresemo vsakih 15 minut. Po dveh urah
odstranimo posodo iz vodne kopeli in jo ohladimo na sobno temperaturo. Odstranimo pokrov in temeljito
premešamo vsebino posode z žlico ali lopatico (če se je maščoba ločila, se vzorca ne sme analizirati). Shranimo
na hladnem.
1.2

sladkano kondenzirano mleko
sladkano kondenzirano delno posneto mleko
sladkano kondenzirano posneto mleko

Konzerve: Zaprto konzervo segrevamo v vodni kopeli pri 30 do 40 °C približno 30 minut. Konzervo odpremo in
temeljito premešamo vsebino z lopatico ali žlico z gibi navzgor, navzdol in krožnimi gibi, da dobimo dobro
mešanico zgornjih in spodnjih plasti z vso vsebino. Zagotoviti moramo, da je preostalo mleko, ki se drži sten in
koncev konzerve vključeno v vzorec. Kolikor je mogoče, vsebino prelijemo v drugo posodo z nepredušnim
pokrovom. Zapremo posodo in jo shranimo na hladno.
Tube: Prerežemo na vrhu in prelijemo vsebino v posodo z nepredušnim pokrovom. Nato prerežemo tube po
dolžini. Postrgamo ves material, ki se drži notranjosti in ga previdno zmešamo s preostalo vsebino. Posodo
shranimo na hladno.
1.3

sušeno mleko z visoko vsebnostjo maščobe ali mleko v prahu z visoko
vsebnostjo maščobe
sušeno polno mleko ali polnomastno mleko v prahu
sušeno delno posneto mleko ali delno posneto mleko v prahu
sušeno posneto mleko ali posneto mleko v prahu

Mleko v prahu prenesemo v čisto, suho posodo (z nepredušnim pokrovom), ki ima dvakratno prostornino mleka
v prahu. Posodo takoj zapremo in mleko v prahu temeljito premešamo s ponavljajočim tresenjem in obračanjem
posode. Med pripravo vzorca se je treba, kolikor je le mogoče, izogibati izpostavljanju mleka v prahu atmosferi,
da zmanjšamo absorpcijo vlage.
2. Reagenti
2.1 Voda
2.1.1 Kadar se omenja uporaba vode za raztapljanje, redčenje ali izpiranje, uporabljamo destilirano vodo ali
demineralizirano vodo vsaj enakovredne čistosti.
2.1.2 Kadar se omenja ‘raztapljanje’, ‘raztopina’ ali ‘redčenje’ brez dodatnih navedb, to pomeni ‘raztapljanje v
vodi’, ‘raztopina v vodi’ in ‘redčenje v vodi’.
2.2 Kemikalije
Vse uporabljene kemikalije morajo biti prepoznane kakovosti za analizo (p.a.), razen če s to prilogo ni drugače
določeno.
3. Oprema
3.1 Seznami opreme
Seznami opreme vsebujejo samo predmete za posebno uporabo in predmete s posebno specifikacijo.
3.2 Analitska tehtnica
Analitska tehtnica pomeni tehtnico s točnostjo 0,1 mg.
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4. Podajanje rezultatov
4.1 Izračun odstotkov
Razen če ni drugače določeno, so rezultati izračunani kot masni delež, izražen v odstotkih, glede na vzorec, ki ga
je prejel laboratorij.
4.2 Število signifikantnih številk
Rezultat ne sme vsebovati več signifikantnih številk, kot je to upravičeno glede na natančnost uporabljene
analitske metode.
5. Preskusno poročilo
Preskusno poročilo mora navesti uporabljeno analitsko metodo kot tudi dobljene rezultate. Poleg tega mora
vsebovati vse podrobnosti postopka, ki niso opredeljeni v analitski metodi ali so opcija, kot tudi vse okoliščine,
ki bi lahko vplivale na dobljene rezultate. Preskusno poročilo mora podati vse informacije potrebne, za popolno
identifikacijo vzorca.

II. DOLOČANJE VSEBNOSTI SUHE SNOVI (sušilnik 99 °C)
METODA 1
1. Namen in področje uporabe
Ta postopek določa vsebnost suhe snovi v:
- nesladkanem kondenziranem mleku z visoko vsebnostjo maščobe
- nesladkanem kondenziranem mleku
- nesladkanem kondenziranem delno posnetem mleku,
- nesladkanem kondenziranem posnetem mleku,
- sladkanem kondenziranem mleku,
- sladkanem kondenziranem delno posnetem mleku,
- sladkanem kondenziranem posnetem mleku.
2. Definicija
Vsebnost suhe snovi v kondenziranem mleku: vsebnost suhe snovi kot je določena z navedeno metodo.
3. Princip metode
Znano količino vzorca razredčimo z vodo, premešamo s peskom in posušimo na temperaturi 99 °C ± 1 °C. Masa
po sušenju je masa suhe snovi in se izračuna kot masni delež, izražen v odstotkih, glede na vzorec.
4. Reagenti
Kremenčev pesek ali morski pesek, obdelan z klorovodikovo kislino (velikost zrn: 0,18 do 0,5 mm, ki se preseje
skozi sito 500 mikronov in ki ostane na situ 180 mikronov). Le-ta mora ustrezati naslednjemu kontrolnemu
testu:
Dve uri segrevamo približno 25 g peska v sušilniku (5.3), kot je opisano v 6.1 do 6.3. Dodamo 5 ml vode,
ponovno segrevamo v sušilniku dve uri, ohladimo in ponovno stehtamo. Razlika med dvema masama ne sme
preseči 0,5 mg.
Če je potrebno, tri dni obdelujemo pesek s 25 % raztopino klorovodikove kisline, ter občasno premešamo.
Operemo z vodo, da ni več kisle reakcije ali dokler ni voda brez klorida. Posušimo pri 160 °C in ponovno
preskusimo, kot je navedeno zgoraj.
5. Oprema
5.1 Analitska tehtnica
5.2 Kovinske posode, po možnosti iz niklja, aluminija ali nerjavečega jekla. Posode morajo imeti
pokrove, ki se dobro prilegajo in se z lahkoto odstranijo. Posode primerne dimenzije imajo premer od 60 do
80 mm in globino približno 25 mm.
5.3 Sušilnik za sušenje pri atmosferskem tlaku, z dobrim prezračevanjem, s termostatsko regulacijo
temperature na 99 °C ± 1 °C. Temperatura mora biti enakomerna v celotnem sušilniku.
5.4 Eksikator, ki vsebuje sveže aktiviran silikagel z indikatorjem za vsebnost vode ali enakovredno
sušilo.
5.5 Steklene palčke, sploščene na enem delu, z dolžino, ki se prilagaja notranjosti kovinskih posodic
(5.2).
5.6 Vodna kopel, pri temperaturi vrelišča vode.
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6. Postopek
6.1 V posodo (5.2) damo približno 25 g peska (4) in kratko stekleno palčko (5.5).
6.2 Ne da bi jo pokrili, posodo z vsebino in s pokrovom postavimo v sušilnik (5.3) in segrevamo dve
uri.
6.3 Posodo pokrijemo s pokrovom in jo prenesemo v eksikator (5.4). Pustimo, da se shladi na sobno
temperaturo in natančno stehtamo s točnostjo 0,1 mg (M0).
6.4 Posodo nagnemo, da pesek zdrsne na eno stran posode. Na izpraznjeni prostor damo približno 1,5 g
vzorca sladkanega zgoščenega mleka ali 3,0 g nesladkanega kondenziranega mleka. Pokrijemo s pokrovom in
stehtamo s točnostjo 0,1 mg (M1).
6.5 Odstranimo pokrov, dodamo 5 ml vode in s stekleno palčko najprej premešamo tekočini ter nato še
pesek in tekoči del. Palčko pustimo v mešanici.
6.6 Postavimo posodo v vrelo vodno kopel (5.6), dokler voda ne izpari. To ponavadi traja 20 minut. S
palčko občasno premešamo mešanico, da je masa dobro prezračena in da se ne sprime, ko je suha. Palčko
položimo v posodo.
6.7 Posodo in pokrov postavimo v sušinik za eno uro in pol.
6.8 Ponovno pokrijemo posodo, jo prenesemo v eksikator (5.4) in pustimo, da se ohladi na sobno
temperaturo ter jo nato stehtamo s točnostjo 0,1 mg.
6.9 Posodo in pokrov ponovno postavimo v sušilnik, posodo odkrijemo in jo odkrito segrevamo s
pokrovom še eno uro.
6.10 Ponovimo postopek 6.8.
6.11 Ponovimo opisane postopke 6.9 in 6.10, dokler ni razlika v masi dveh zaporednih tehtanj manj kot
0,5 mg ali dokler se masa ne poveča. Če pride do porasta mase, v izračunu (7.1) uporabimo najnižjo dobljeno
maso. Končna zabeležena masa naj bo M2, izražena v g.
7. Podajanje rezultatov
7.1 Metoda izračuna
Vsebnost suhe snovi, izračunane kot masni delež, izražen v odstotkih, glede na vzorec, se izraža kot:

M2 − M0
× 100
M1 − M o
kjer je:
Mo – masa posode, pokrova in peska po postopku 6.3, v g;
M1 – masa posode, pokrova, peska in vzorca po postopku 6.4, v g;
M2 – masa posode, pokrova, peska in posušenega vzorca po postopku 6.11, v g.
7.2 Ponovljivost
Razlika med rezultatoma dveh določanj, izvedenih istočasno ali drugo za drugim, na istem vzorcu, z istim
analitikom, pod enakimi pogoji, ne sme presegati 0,2 g suhe snovi na 100 g izdelka.
8. Izračun skupne suhe snovi mleka in suhe snovi mleka brez maščobe
8.1 Skupna vsebnost suhe snovi sladkanega kondenziranega mleka se določi z:
skupna suha snov (dobljena z metodo 1, II. dela) - saharoza (dobljena z metodo 5, II. dela).
8.2 Vsebnost suhe snovi sladkanega kondenziranrga mleka brez maščobe se določi z:
skupna suha snov (dobljena z metodo 1, II. dela) - ( vsebnost saharoze dobljena z metodo 5, II. dela) in vsebnost
maščobe (dobljena z metodo 3, II. dela).
8.3 Vsebnost suhe snovi nesladkanega kondenziranega mleka brez maščobe se določi z:
skupna suha snov (dobljena z metodo 1, II. dela) - vsebnost maščobe (dobljena z metodo 3, II. dela).
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DOLOČANJE VLAGE (sušilnik 102 °C)
METODA 2

1. Namen in področje uporabe
Ta metoda določa izgubo mase po sušenju:
- sušenega mleka z visoko vsebnostjo maščobe ali mleka v prahu z visoko vsebnostjo maščobe,
- sušenega polnega mleka ali polnomastnega mleka v prahu,
- sušenega delno posnetega mleka ali delno posnetega mleka v prahu,
- sušenega posnetega mleka ali posnetega mleka v prahu.
2. Definicija
Vsebnost vlage: izguba mase po sušenju, kot je določena z navedeno metodo.
3. Princip
Preostala masa preiskovanega dela se določi po sušenju pri atmosferskem tlaku v sušilniku pri 102 °C ± 1°C do
konstantne mase. Izguba mase se izračuna kot masni delež, izražen v odstotkih, glede na vzorec.
4. Oprema
4.1 Analitska tehtnica.
4.2 Posode, ki so po možnosti iz niklja, aluminija, nerjavečega jekla ali stekla. Posode morajo imeti
pokrove, ki se dobro prilegajo, vendar se z lahkoto odstranijo. Primerne dimenzije so: premer 60 do 80 mm in
globina približno 25 mm.
4.3 Sušilnik za sušenje pri atmosferskem tlaku, z dobrim prezračevanjem, s termostatsko regulacijo
temperature (pri 102 °C ± 1°C). Temperatura mora biti enakomerna v celotnem sušilniku.
4.4 Eksikator, ki vsebuje sveže aktiviran silikagel z indikatorjem za vsebnost vode ali ekvivalentno
sušilo.
5. Postopek
5.1 Odstranimo pokrov s posode (4.2) in postavimo posodo skupaj s pokrovom v sušilnik (4.3) ter segrevamo
približno eno uro.
5.2 Posodo pokrijemo in le-to prenesemo v eksikator (4.4). Pustimo, da se ohladi na sobno temperaturo in
stehtamo s točnostjo 0,1 mg (Mo).
5.3 V posodo damo 2 g posušenega vzorca mleka, posodo pokrijemo s pokrovom in pokrito posodo čim hitreje
stehtamo s točnostjo 0,1 mg (M1).
5.4 Posodo odkrijemo in jo postavimo skupaj s pokrovom v sušilnik za dve uri.
5.5 Ponovno pokrijemo posodo, ter pokrito prenesemo v eksikator, pustimo, da se ohladi na sobno temperaturo
in čim hitreje stehtamo s točnostjo 0,1 mg.
5.6 Posodo odkrijemo in jo tako, skupaj s pokrovom, eno uro segrevamo v sušilniku.
5.7 Ponovimo postopek 5.5.
5.8 Ponovimo postopka 5.6 in 5.5, dokler zmanjšanje mase med zaporednimi tehtanji ne preseže 0,5 mg ali
dokler se masa ne poveča. Če pride do povečanja mase, v izračunu (6.1) uporabimo najnižjo dobljeno maso.
Zadnja zabeležena masa naj bo M2, izražena v g.
6. Podajanje rezultatov
6.1 Metoda izračuna
Izgubo mase po sušenju vzorca, izraženo kot masni delež, izražen v odstotkih, glede na vzorec, se izračuna po
naslednji formuli:

M1 − M 2
× 100
M1 − M o
kjer je:
Mo – masa posode in njenega pokrova po postopku 5.2, v g;
M1 – masa posode, njenega pokrova in vzorca po postopku 5.3, v g;
M2 – masa posode, njenega pokrova in končnega vzorca po postopku 5.5, v g.
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6.2 Ponovljivost
Razlika med rezultatoma dveh določanj, izvedenih istočasno ali drugo za drugim, na istem vzorcu, z istim
analitikom, pod enakimi pogoji, ne sme presegati 0,1 g vlage na 100 g izdelka.
IV.

DOLOČANJE VSEBNOSTI MAŠČOBE V KONDENZIRANEM MLEKU (METODA RÖSEGOTTLIEB)
METODA 3

1. Namen in področje uporabe
Ta metoda določa vsebnost maščobe v:
- nesladkanem kondenziranem mleku z visoko vsebnostjo maščobe,
- nesladkanem kondenziranem mleku,
- nesladkanem kondenzirano delno posnetem mleku,
- nesladkanem kondenziranem posnetem mleku,
- sladkanem kondenziranem mleku,
- sladkanem kondenziranem delno posnetem mleku,
- sladkanem kondenziranem posnetem mleku.
2. Definicija
Vsebnost maščobe kondenziranega mleka: vsebnost maščobe kot je določena z navedeno metodo.
3. Princip
Vsebnost maščobe določamo z ekstrakcijo maščobe iz amonialkalne alkoholne raztopine vzorca z dietiletrom in
petroletrom, ki ji sledi odhlapevanje topil in tehtanje preostanka in izračun masnega deleža, izraženega v
odstotkih, glede na vzorec, skladno s principom Röse-Gottlieb.
4. Reagenti
Vsi reagenti morajo ustrezati zahtevam določenim v točki slepi preskus (6.1). Kolikor je potrebno, lahko
reagente ponovno destiliramo v prisotnosti približno 1 g mlečne maščobe za 100 ml topila.
4.1 raztopina amoniaka, približno 25 % (m/m) NH3 (gostota pri 20 °C približno 0,91 g/ml) ali močnejša
raztopina znane koncentracije.
4.2 etanol, 96 ± 2 % (v/v) ali, če ta ni na razpolago, etanol denaturiran z metanolom, etil metil keton ali
petroleter.
4.3 dietileter, brez peroksida.
Opombe
1. Za testiranje na prisotnost peroksidov dodamo k 10 ml etra, v majhen valj s steklenim zamaškom, ki smo ga
prej sprali z etrom, 1 ml sveže pripravljene 10 % raztopine kalijevega jodida. Stresemo in pustimo stati 1 minuto.
V nobeni od obeh faz se ne sme pojaviti rumena barva.
2. Dietileter lahko ohranjamo brez peroksidov, tako da dodamo mokro cinkovo folijo, ki smo jo popolnoma
namočili za eno minuto v razredčeno kislo raztopino bakrovega sulfata ter nato sprali z vodo. Na liter uporabimo
približno 8 000 mm2 cinkove folije; razrežemo jo na trakove, ki so dovolj dolgi, da lahko sežejo vsaj do polovice
posode.
4.4 Petroleter, z vreliščem med 30 in 60 °C.
4.5 Mešano topilo, pripravljeno tik pred uporabo, tako da mešamo enaka volumna dietiletra (4.3) in
petroletra (4.4) (kadar je navedena uporaba mešanega topila, se le-ta lahko nadomesti z dietiletrom ali samo s
petroletrom).
5. Oprema
5.1 Analitska tehtnica.
5.2 Primerne epruvete ali bučke za ekstrahiranje z brušenimi zamaški ali drugimi zamaški, odpornimi
na uporabljena topila.
5.3 Bučke, s tankimi stenami in ravnim dnom, s kapaciteto 150 do 250 ml.
5.4 Sušilnik za sušenje pri atmosferskem tlaku, z dobrim prezračevanjem in s termostatsko regulacijo
(prilagojen za vzdrževanje temperature pri 102 °C ± 1 °C).
5.5 Vrelni kamenčki, brez maščobe, ki med uporabo niso porozni in niso drobljivi, npr. steklene
kroglice ali delci silicijevega karbida (uporaba tega materiala je poljubna, glej 6.2.1).
5.6 Sifon (odvodna cev), ki se prilega epruvetam za ekstrahiranje.
5.7 Centrifuga (opcija).
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6. Postopek
6.1 Slepi preskus
Istočasno ko določamo vsebnost maščobe v vzorcu, izvedemo tudi določanje v slepem vzorcu v 10 ml vode. Pri
tem uporabimo isto aparaturo za ekstrahiranje, iste reagente v istih količinah in isti postopek, kot je opisan v
nadaljevanju, razen 6.2.2. Če slepi vzorec presega 0,5 mg, je potrebno preveriti reagente ter nečisti reagent
oziroma reagente očistiti ali zamenjati.
6.2 Določanje
6.2.1 Bučko (5.3) (če je potrebno, skupaj z nekaj vrelnimi kamenčki (5.5), da pospešimo rahlo vrenje med
odstranitvijo topil, ki sledi) posušimo v sušilniku (5.4) od pol do ene ure. Pustimo, da se bučka ohladi na
temperaturo tehtalnega prostora ter ohlajeno bučko stehtamo s točnostjo 0,1 mg.
6.2.2 Premešamo pripravljeni vzorec in takoj odtehtamo, s točnostjo 1 mg, 2 do 2,5 g sladkanega vzorca ali 4
do 5 g nesladkanega vzorca direktno, ali z diferenčnim tehtanjem, v aparaturo za ekstrahiranje (5.2). Dodamo
10,5 ml vode in rahlo stresamo pri zmernem segrevanju (40 do 50 °C) dokler ni izdelek popolnoma razpršen.
Vzorec se mora popolnoma razpršiti, sicer je treba določanje ponoviti.
6.2.3 Dodamo 1,5 ml amoniaka (25 %) (4.1) ali odgovarjajočega volumna močnejše raztopine in dobro
premešamo.
6.2.4 Dodamo 10 ml etanola (4.2) in rahlo, vendar temeljito premešamo tekočine v nezaprti aparaturi.
6.2.5 Dodamo 25 ml dietiletra (4.3). Ohladimo pod tekočo vodo. Aparaturo zapremo in temeljito stresamo in
obračamo eno minuto.
6.2.6 Previdno odstranimo zamašek in dodamo 25 ml petroletra (4.4), nekaj ml ga uporabimo, da speremo
zamašek in notranjost vratu aparature, pri tem pa moramo paziti da raztopina po izpiranju odteče v aparaturo.
Zapremo, tako da ponovno zamašimo ter stresamo in obračamo 30 sekund. Ne smemo stresati preveč temeljito,
če v 6.2.7 ni predvidena uporaba centrifugiranja.
6.2.7 Aparaturo pustimo stati, dokler se gornja faza ne zbistri in jasno loči od spodnje vodne faze. Alternativno
izvedemo separacijo z uporabo primerne centrifuge (5.7).
Opomba
Kadar se uporabi centrifuga, ki je ne poganja trifazni motor, lahko pride do iskrenja in je treba paziti, da ne pride
do eksplozije ali ognja zaradi eterskih hlapov, ki na primer, lahko prihajajo iz počene epruvete.
6.2.8 Zamašek odstranimo. Zamašek in notranjost vratu aparature speremo z nekaj ml mešanega topila (4.5)
tako, da raztopina po izpiranju odteče v aparaturo. Gornjo fazo previdno prenesemo, kolikor jo je le mogoče,
tako da jo odlijemo ali uporabimo sifon (5.6) v pripravljeno bučko (6.2.1).
Opomba
Če prenosa ne naredimo, tako da uporabimo sifon, je mogoče dobro dodati malo vode, da povečamo površino
med dvema fazama, ter tako lažje oddekantiramo.
6.2.9 Zunanjost in notranjost vratu aparature oziroma vrh in spodnji del sifona speremo z nekaj ml mešanega
topila (4.5). Po izpiranju naj raztopina teče iz zunanjosti aparature v bučko, raztopina iz notranjosti vratu in iz
sifona pa v aparaturo za ekstrahiranje.
6.2.10 Opravimo drugo ekstrakcijo, tako da ponovimo postopek od 6.2.5 do vključno 6.2.9, pri tem uporabimo
samo 15 ml dietiletra in 15 ml petroletra.
6.2.11 Opravimo tretjo ekstrakcijo, tako da ponovimo postopek 6.2.10 vendar brez zadnjega izpiranja (6.2.9).
Opomba
Kadar analiziramo vzorce posnetega nesladkanega kondeziranega mleka in posnetega sladkanega
kondenziranega mleka, tretja ekstrakcija ni obvezna.
6.2.12 Previdno izparevamo ali oddestiliramo čim več topila (vključno etanola). Če ima bučka majhno
kapaciteto, je potrebno, kot je navedeno zgoraj, po vsaki ekstrakciji odstraniti nekaj topila.
6.2.13 Kadar ni več znatnega vonja po topilu, bučko postrani položimo v sušilnik in segrevamo eno uro.
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6.2.14 Bučko odstranimo iz sušilnika, jo ohladimo do temperature tehtalnega prostora in točno stehtamo s
točnostjo 0, 1 mg.
6.2.15 Ponovimo postopek 6.2.13 in 6.2.14, s segrevanjem 30 do 60 minut, dokler razlika v masi med dvema
zaporednima tehtanjema ni manj kot 0,5 mg ali dokler se masa ne poveča. Če pride do povečanja mase, v
izračunu (7.1) uporabimo najnižjo dobljeno maso. Zadnja zabeležena masa naj bo M1, izražena v g.
6.2.16 Da potrdimo, da je ekstrahirana snov popolnoma topna, dodamo 15 do 25 ml petroletra. Rahlo segrevamo
in premešamo topilo, dokler se vsa maščoba ne raztopi.
6.2.16.1 Če je ekstrahirana snov popolnoma topna v petroletru, je masa maščobe razlika med masami,
določenimi v 6.2.1 in 6.2.15.
6.2.16.2 Če je prisotna katera koli netopna snov, ali če smo v dvomih, popolnoma ekstrahiramo maščobi iz bučk,
tako da ponovno izpiramo s toplim petroletrom, ter pred vsakim odlitjem pustimo, da se neraztopljeni material
posede. Zunanjost vratu bučke trikrat izperemo. V sušilniku eno uro segrevamo bučko, ki jo položimo na stran,
potem jo kot prej (6.2.1) ohladimo na temperaturo tehtalnega prostora in stehtamo s točnostjo 0,1 mg. Masa
maščobe je razlika med maso, dobljeno v 6.2.15 in to končno maso.
7. Podajanje rezultatov
7.1 Izračun
Masa ekstrahirane maščobe je (v g):
(M1 - M2) - (B1-B2)
in vsebnost maščobe vzorca, izražena v odstotkih, je:

(M 1 - M 2 ) - (B1 - B 2 )
× 100
S
kjer je:
M1 – masa bučke M z maščobo po fazi 6.2.15, v g;
M2 – masa bučke M po fazi 6.2.1 ali v primeru neraztopljenega materiala ali dvoma, po fazi 6.2.16.2, v g;
B1 – masa bučke B slepega vzorca po fazi 6.2.15, v g;
B2 – masa bučke B po fazi 6.2.1 ali v primeru neraztopljenega materiala ali dvoma, po fazi 6.2.16.2, v g;
S – masa uporabljenega vzorca v g,
7.2 Ponovljivost
Razlika med rezultatoma dveh določanj, izvedenih istočasno ali drugo za drugim, na istem vzorcu, z istim
analitikom, pod enakimi pogoji, ne sme presegati 0,05 g maščobe na 100 g izdelka.

V.

DOLOČANJE VSEBNOSTI MAŠČOBE V SUŠENEM MLEKU (RÖSE-GOTTLIEB METODA)
METODA 4

1. Namen in področje uporabe
Ta metoda določa vsebnost maščobe v:
- sušenem mleku z visoko vsebnostjo maščobe ali mleku v prahu z visoko vsebnostjo
maščobe,
- sušenem polnem mleku ali polnomastnem mleku v prahu,
- sušenem delno posnetem mleku ali delno posnetem mleku v prahu,
- sušenem posnetem mleku ali posnetem mleku v prahu.
2. Definicija
Vsebnost maščobe sušenega mleka: vsebnost maščobe, kot je določena z navedeno metodo.
3. Princip metode
Vsebnost maščobe se določa z ekstrakcijo maščobe iz amonialkalne raztopine vzorca z dietiletrom in
petroletrom, ki ji sledi izparevanje topil in tehtanje preostanka in izračun masnega deleža, izraženega v
odstotkih, glede na vzorec, v skladu s principom Röse-Gottlieb.
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4. Reagenti
Vsi reagenti morajo ustrezati zahtevam, določenim v točki slepi vzorec (6.1). Če je potrebno, se reagente lahko
ponovno destilira v prisotnosti približno 1g mlečne maščobe na 100 ml topila.
4.1 Raztopina amoniaka, približno 25 % (m/m) NH3 (gostota pri 20 °C je približno 0,91 g/ml), ali
močnejša raztopina znane koncentracije.
4.2 Etanol, 96 ± 2 % (v/v) ali, če to ni dosegljivo, etanol denaturiran z metanolom, etil metil keton ali
petroleter.
4.3 Dietileter, brez peroksida
Opombe
1. Za testiranje prisotnosti peroksidov dodamo 1 ml sveže pripravljene 10 % raztopine kalijevega jodida k 10 ml
etra v majhnem cilindru s steklenim zamaškom, ki smo ga predhodno sprali z etrom. Stresemo in pustimo stati
eno minuto. V nobeni fazi se ne sme pojaviti rumena barva.
2. Dietileter lahko ohranjamo brez peroksidov, tako da dodamo mokro cinkovo folijo, ki smo jo za eno minuto
popolnoma namočili v razredčeni kisli raztopini bakrovega sulfata ter nato sprali z vodo. Na liter uporabimo
približno 8 000 mm2 cinkove folije; razrežemo jo na trakove, ki so dovolj dolgi, da lahko sežejo vsaj do polovice
posode.
4.4 Petroleter, z območjem vrelišča med 30 in 60 °C.
4.5 Mešano topilo, pripravljeno tik pred uporabo, tako da mešamo enaka volumna dietiletra (4.3) in
petroletra (4.4) (kadar je indicirana uporaba mešanega topila, se ta lahko nadomesti z dietiletrom ali samo s
petroletrom).
5. Oprema
5.1 Analitska tehtnica.
5.2 Primerne epruvete ali bučke za ekstrahiranje z brušenimi zamaški ali drugimi zaporami, odpornimi
na uporabljena topila.
5.3 Bučke, s tankimi stenami in ravnim dnom, s kapaciteto 150 do 250 ml.
5.4 Sušilnik za sušenje pri atmosferskem tlaku, z dobrim prezračevanjem in s termostatsko regulacijo
(ki omogoča vzdrževanje temperature pri 102 °C ± 1 °C).
5.5 Vrelni kamenčki, brez maščobe, ki med uporabo niso porozni in niso drobljivi, npr. steklene
kroglice ali delci silicijevega karbida (uporaba tega materiala je poljubna, glej 6.2.1).
5.6 Vodna kopel, pri 60 do 70 °C
5.7 Sifon (odvodna cev), ki se prilega epruvetam za ekstrahiranje
5.8 Centrifuga (poljubna).
6. Postopek
6.1 Slepi preskus
Istočasno, ko določamo vsebnost maščob v vzorcu, izvedemo tudi določanje v slepem vzorcu v 10 ml vode. Pri
tem uporabimo isto aparaturo za ekstrahiranje, iste reagente v istih količinah in isti postopek, kot je opisan v
nadaljevanju, razen 6.2.2. Če slepi vzorec presega 0,5 mg, je treba preveriti reagente ter nečisti reagent ali
reagente očistiti ali zamenjati.
6.2 Določanje
6.2.1 Bučko (5.3) (skupaj z, če je potrebno, nekaj vrelnimi kamenčki (5.5), da bi pospešili rahlo vrenje med
odstranjevanjem topil, ki sledi) posušimo v sušilniku (5.4), od pol do ene ure. Pustimo, da se bučka ohladi na
temperaturo tehtalnega prostora, potem pa jo ohlajeno stehtamo s točnostjo 0,1 mg.
6.2.2 Pripravljeni vzorec premešamo in takoj stehtamo približno 1 g polnomastnega mleka v prahu ali približno
1,5 g delno posnetega ali posnetega mleka v prahu, s točnostjo 1 mg, direktno, ali z diferenčnim tehtanjem, v
aparaturo za ekstrahiranje (5.2). Dodamo 10 ml vode in rahlo stresamo, dokler ni mleko v prahu popolnoma
razpršeno (za nekatere vzorce je potrebno segrevanje).
6.2.3 Dodamo 1,5 ml amoniaka (25 %) (4.1) ali odgovarjajoči volumen močnejše raztopine ter segrevamo na
vodni kopeli (5.6) 15 minut pri 60 do 70 ºC, pri tem pa občasno mešamo. Ohladimo, na primer pod tekočo vodo.
6.2.4 Dodamo 10 ml etanola (4.2) in rahlo, vendar temeljito premešamo tekočine v nezaprti aparaturi.
6.2.5 Dodamo 25 ml dietiletra (4.3). Ohladimo pod tekočo vodo. Aparaturo zapremo in temeljito stresamo ter
obračamo eno minuto.
6.2.6 Previdno odstranimo zamašek in dodamo 25 ml petroletra (4.4), tako da s prvimi nekaj mililitri speremo
zamašek in notranjost vratu aparature, pri tem pa pazimo da raztopina po izpiranju odteče v aparaturo. Zapremo,
tako da ponovno zamašimo, ter stresamo in obračamo 30 sekund. Če v 6.2.7 ni predvidena uporaba
centrifugiranja, ne smemo stresati preveč temeljito.
6.2.7 Aparaturo pustimo stati, dokler se gornja faza ne zbistri in jasno loči od spodnje vodne faze. Alternativno
izvedemo separacijo z uporabo primerne centrifuge (5.8).
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Opomba
Kadar se uporabi centrifuga, ki jo ne poganja trifazni motor, lahko pride do iskrenja in je treba paziti, da ne pride
do eksplozije ali ognja zaradi eterskih hlapov, ki lahko prihajajo iz počene epruvete.
6.2.8 Zamašek odstranimo, ter potem le-tega in notranjost vratu aparature speremo z nekaj mililitri mešanega
topila (4.5) in dovolimo, da raztopina po izpiranju odteče v aparaturo. Gornjo fazo previdno prenesemo, kolikor
jo je le mogoče, tako da odlijemo ali uporabimo sifon (5.7) v pripravljeno bučko (6.2.1).
Opomba
Če prenosa ne naredimo tako da uporabimo sifon, je mogoče dobro da dodamo malo vode, da povečamo
površino med dvema fazama, ter tako lažje oddekantiramo.
6.2.9 Zunanjost in notranjost vratu aparature oziroma vrh in spodnji del sifona speremo z nekaj mililitri
mešanega topila. Po izpiranju naj raztopina teče iz zunanjosti aparature v bučko, raztopina iz notranjosti vratu in
iz sifona pa v aparaturo za ekstrahiranje.
6.2.10 Opravimo drugo ekstrakcijo, tako da ponovimo postopek od 6.2.5 do vključno 6.2.9, pri tem uporabimo
samo 15 ml dietiletra in 15 ml petroletra.
6.2.11 Opravimo tretjo ekstrakcijo, tako da ponovimo postopek 6.2.10 vendar brez zadnjega izpiranja (6.2.9).
Opomba
Kadar analiziramo vzorce posušenega posnetega mleka v prahu tretja ekstrakcija ni obvezna.
6.2.12 Previdno izparevamo ali oddestiliramo čim več topila (vključno etanola). Če ima bučka majhno
kapaciteto je potrebno odstraniti nekaj topila, kot je navedeno zgoraj, po vsaki ekstrakciji.
6.2.13 Kadar ni več občutnega vonja po topilu, bučko postrani položimo v sušilnik in segrevamo eno uro.
6.2.14 Bučko odstranimo iz sušilnika, jo ohladimo do temperature tehtalnega prostora, kot zgoraj navedeno
(6.2.1) in stehtamo s točnostjo 0, 1 mg.
6.2.15 Ponovimo 6.2.13 in 6.2.14, medtem ko segrevamo 30 do 60 minut, dokler razlika v masi med dvema
zaporednima tehtanjema ni manj kot 0,5 mg ali dokler se masa ne poveča. Če pride do povečanja mase, v
izračunu (7.1), uporabimo najnižjo dobljeno maso. Zadnja zabeležena masa naj bo M1, izražena v g.
6.2.16 Da potrdimo, da je ekstrahirana snov popolnoma topna, dodamo 15 do 25 ml petroletra. Rahlo segrevamo
in premešamo topilo, dokler se vsa maščoba ne raztopi.
6.2.16.1 Če je ekstrahirana snov popolnoma topna v petroletru, je masa maščobe razlika med masami,
določenimi v fazah pod 6.2.1 in 6.2.15.
6.2.16.2 Če je prisotna katera koli netopna snov, ali če smo v dvomih, popolnoma ekstrahiramo maščobi iz bučk,
tako da ponovno speremo s toplim petroletrom, ter pred vsakim odlitjem pustimo, da se neraztopljeni material
posede. Zunanjost vratu bučke izperemo trikrat.
V sušilniku eno uro segrevamo bučko, ki jo položimo na stran, potem pa jo kot prej (6.2.1) ohladimo na
temperaturo tehtalnega prostora in stehtamo s točnostjo 0,1 mg. Masa maščobe je razlika med maso, dobljeno v
6.2.15 in to končno maso.
7. Podajanje rezultatov
7.1 Izračun
Masa, v gramih, ekstrahirane maščobe je:
(M1 - M2) - (B1-B2)
in vsebnost maščobe vzorca, izražena v odstotkih, je:

(M 1 - M 2 ) - (B1 - B 2 )
× 100
S
kjer je:
M1 – masa bučke M z maščobo po fazi 6.2.15, v g;
M2 – masa bučke M po fazi 6.2.1 ali, v primeru neraztopljenega materiala ali dvoma, po fazi 6.2.16.2, v g;
B1 – masa bučke B slepega vzorca po fazi 6.2.15, v g;
B2 – masa bučke B po fazi 6.2.1 ali v primeru neraztopljenega materiala ali dvoma, po fazi 6.2.16.2, v g;
S – masa uporabljenega vzorca, v g.
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7.2 Ponovljivost
Razlika med rezultatoma dveh določanj, izvedenih istočasno ali drugo za drugim, na istem vzorcu, z istim
analitikom, pod enakimi pogoji, ne sme presegati 0,2 g maščobe na 100 g izdelka z izjemo posnetega mleka v
prahu, za katerega razlika ne sme presegati 0,1 g maščobe na 100 g izdelka.

VI.

DOLOČANJE VSEBNOSTI SAHAROZE (POLARIMETRIJSKA METODA)
METODA 5

1. Namen in področje uporabe
S to metodo določamo vsebnost saharoze v:
- sladkanem kondenziranem mleku,
- sladkanem kondenziranem delno posnetem mleku,
- sladkanem kondenziranem posnetem mleku.
Vzorci ne smejo vsebovati invertnega sladkorja.
2. Definicija
Vsebnost saharoze sladkanega kondenziranega mleka: vsebnost saharoze kot je določena z navedeno metodo.
3. Princip metode
Metoda je osnovana na principu Clergetove inverzije, ki temelji na rahli obdelavi vzorca s kislino, ki povzroči
popolno hidrolizo saharoze, vendar pa skoraj ne hidrolizira laktoze ali drugih sladkorjev. Vsebnost saharoze se
dobi iz spremembe v rotaciji raztopine.
Bistri filtrat vzorca, brez mutarotacije laktoze, pripravimo tako, da raztopino obdelamo z amoniakom, sledi
nevtralizacija in bistrenje z zaporednim dodajanjem raztopin cinkovega acetata in kalijevega heksacianoferata II.
V delu filtrata se saharoza hidrolizira na poseben način.
Vsebnost saharoze izračunamo iz rotacije filtrata pred in po inverziji z uporabo primernih formul.
4. Reagenti
4.1 Raztopina cinkovega acetata, 1 M: v vodi raztopimo 21,9 g kristaliziranega cinkovega acetata
dihidrata (Zn(C2H3O2)2 · 2H2O) in 3 ml ledocetne kisline ter z vodo dopolnimo do 100 ml.
4.2 Raztopina kalijevega heksacianoferata (II), 0,25 M: v vodi raztopimo 10,6 g kristaliziranega
kalijevega heksacianoferata (II) trihidrata (K4[Fe(CN)6] · 3H2O) ter z vodo dopolnimo do 100 ml.
4.3 Raztopina klorovodikove kisline, 6,35 ± 0,20 M (20 do 22 %) ali 5,0 ± 0,2 M (16 do 18 %).
4.4 Raztopina amoniaka, 2,0 ± 0,2 M (3,5 %).
4.5 Raztopina ocetne kisline, 2,0 ± 0,2 M (12 %).
4.6 Indikator bromtimol modro, 1 % (m/v) raztopina v etanolu.
5. Oprema
5.1 Tehtnica, občutljivost 10 mg.
5.2 Polarimetrijska cevka, 2 dm, s točno kalibrirano dolžino.
5.3 Polarimeter ali saharimeter:
a) polarimeter z natrijevo svetlobo ali živosrebrno zeleno svetlobo (svetloba živosrebrnih hlapov s prizmo ali
posebni Wratten zaslon št. 77 A), s točnostjo najmanj 0,05 kotnih stopinj.
b) saharimeter z mednarodno sladkorno lestvico, z uporabo bele svetlobe, ki gre skozi 15 mm filter 6 %
raztopine kalijevega dikromata, ali natrijeve svetlobe, s točnostjo najmanj 0,1 ° na mednarodni sladkorni lestvici.
5.4 Vodna kopel, ki omogoča vzdrževanje temperature pri 60 °C ± 1 °C.
6. Postopek
6.1 Kontrolno določanje
Da bi standardizirali postopek, reagente in aparature, izvedemo kontrolno določanje v dveh paralelnih
določitvah, kot je opisano spodaj in sicer tako da uporabimo mešanico 100 g mleka in 18 g čiste saharoze ali
mešanico 110 g posnetega mleka in 18 g čiste saharoze, vsaka odgovarja 40 g zgoščenega mleka, ki vsebuje
45 % saharoze. Vsebnost sladkorja izračunamo, tako da uporabimo formulo pod 7 poglavjem, tega dela priloge,
in sicer tako da za M, F in P v formuli 1 uporabimo količino odvzetega mleka in vsebnost maščob in beljakovin
tega mleka in za M v formuli 2, vrednost 40,00. Razlika povprečnih dobljenih vrednosti ne sme biti večja od
0,2 % pri 45,0 %.
6.2 Določanje
6.2.1 Približno 40 g dobro premešanega vzorca odtehtamo s točnostjo 10 mg, v 100 ml stekleno čašo. Dodamo
50 ml vroče vode (80 do 90 °C) in dobro premešamo.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

31 / 31. 3. 2004 / Stran 3633

6.2.2 Kvantitativno prenesemo mešanico v 200 ml merilno bučko, čašo izpiramo večkrat z vodo pri 60 °C,
dokler ni celoten volumen med 120 in 150 ml. Premešamo in ohladimo na sobno temperaturo.
6.2.3 Dodamo 5 ml razredčene raztopine amoniaka (4.4), ponovno premešamo in pustimo stati 15 minut.
6.2.4 Amoniak nevtraliziramo tako da dodamo ekvivalentno količino razredčene raztopine ocetne kisline (4.5).
Točno porabo v ml določimo vnaprej s titracijo raztopine amoniaka, tako da uporabimo bromtimol modro kot
indikator. Premešamo.
6.2.5 12,5 ml raztopine cinkovega acetata dodamo med rahlim mešanjem, tako da nagnjeno bučko vrtimo.
6.2.6 12,5 ml raztopine kalijevega heksacianoferata (II) (4.2) dodamo na enak način kot raztopino acetata.
6.2.7 Vsebino bučke ohladimo na 20 °C in z vodo dopolnimo do oznake, 200 ml, pri 20 °C.
Opomba
Med, do zdaj opisanimi fazami, je treba dodajati vodo ali reagent na tak način, da se ne tvorijo mehurčki zato
pazimo, da mešamo vedno tako, da bučko rotiramo in ne stresamo. Če ugotovimo prisotnost zračnih mehurčkov
preden dopolnimo do volumna 200 ml, jih je možno odstraniti tako, da bučko za kratek čas priključimo na
vakuumsko črpalko in jo rotiramo.
6.2.8 Bučko zamašimo s suhim zamaškom in vsebino temeljito premešamo z močnim stresanjem.
6.2.9 Pustimo stati nekaj minut in nato filtriramo skozi suh filter papir. Prvih 25 ml filtrata zavržemo.
6.2.10 Direktna polarizacija: določimo optično rotacijo filtrata pri 20 °C ± 1 °C.
6.2.11 Inverzija: odpipetiramo 40 ml gornjega filtrata v 50 ml merilno bučko. Dodamo 6,0 ml 6,35 M
klorovodikove kisline ali 7,5 ml 5,0 M klorovodikove kisline (4.3).
Bučko postavimo za 15 minut na vodno kopel, ki ima 60 °C, pri čimer zagotovimo, da je celotno telo bučke pod
vodo. Mešamo tako, da prvih pet minut vrtimo. V tem času vsebina bučke doseže temperaturo kopeli. Ohladimo
na 20 °C in z vodo, s temperaturo 20 °C, dopolnimo do oznake. Premešamo in pustimo stati eno uro na tej
temperaturi.
6.2.12 Invertna polarizacija
Določimo rotacijo invertne raztopine pri 20 °C ± 0,2 °C (vendar če se med merjenjem temperatura T tekočine v
polarizacijski epruveti spremeni za več kot 0,2 °C, je treba uporabiti korekcijo temperature, ki je omenjena pod
7.2).
7. Podajanje rezultatov
7.1 Metoda izračuna
Vsebnost saharoze izračunamo z naslednjo formulo:
(1)

(2)

v=

S=

M
(1,08F + 1,55P)
100

D − 1,25I V − v
V
×
×
Q
V
L×M

(%)

kjer je:
S – vsebnost saharoze,
M – masa odtehtanega vzorca, v g,
F – odstotek maščobe v vzorcu,
P – odstotek beljakovin ( N x 6,38) v vzorcu,
V – volumen v ml, na katerega se vzorec razredči pred filtracijo,
v – korekcija v ml za volumen oborine, ki se tvori med bistrenjem
I – polarimetrijski odčitek po inverziji,
L – dolžina polarimetrijske cevi, v dm,
Q – inverzijski faktor, katerega vrednosti so dane spodaj.
Opombe
a) Kadar odtehtamo točno 40,00 g kondenziranega mleka in uporabimo polarimeter z natrijevo svetlobo, kotnimi
stopinjami in 2 dm polarimetrijsko cevko pri 20,0 °C ± 0,1 °C, lahko vsebnost saharoze normalno zgoščenega
mleka (C = 9) izračunamo na podlagi naslednje formule:
S = (D -1,25 I) x (2,833 - 0,00612 F - 0,00878 P)
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b) Če je invertna polarizacija merjena na temperaturi, ki ni 20 °C, se številke množi s:
(1 + 0,0037 (T - 20).
7.2 Vrednosti inverzijskega faktorja Q
Točne vrednosti za Q, za različne vire svetlobe, s popravki za koncentracijo in temperaturo, dobimo s pomočjo
naslednjih formul:
natrijeva svetloba in polarimeter s kotnimi stopinjami:
Q = 0,8825 + 0,0006 (C - 9) - 0,0033 (T - 20).
Živosrebrna zelena svetloba in polarimeter s kotnimi stopinjami:
Q = 1,0392 + 0,0007 (C - 9) - 0,0039 (T - 20).
Bela svetloba z dikromatnim filtrom in saharimetrom s stopinjami po mednarodni sladkorni lestvici:
Q = 2,549 + 0,0017 (C - 9) - 0,0095 (T - 20).
kjer je:
C – odstotek skupnega sladkorja v invertni raztopini kot je polarizirana,
T – temperatura invertirane raztopine pri polarimetrijskem odčitku.
Opombe
1. Odstotek skupnega sladkorja C v invertirani raztopini se lahko izračuna iz neposrednega odčitka in
spremembe inverzije na običajen način, z uporabo običajnih vrednosti za specifične rotacije saharoze, laktoze in
invertnega sladkorja.
Popravek 0,0006 (C - 9) itd., je točen samo, kadar je C približno 9; za normalno kondenzirano mleko se to
korekcijo lahko zanemari, ker je C blizu 9.
2. Nihanje temperature pri 20 ± 1 °C pomeni majhno razliko v neposrednem odčitku, medtem ko nihanja za več
kot 0,2 °C v invertnem odčitku zahteva korekcijo. Korekcija - 0,0033 (T - 20) itd., je točna samo med 18 °C in
22 °C.
7.3 Ponovljivost
Razlika med rezultatoma dveh določanj, izvedenih istočasno ali drugo za drugim, na istem vzorcu, z istim
analitikom, pod enakimi pogoji, ne sme presegati 0,3 g saharoze na 100 g kondenziranega mleka.

VII. DOLOČANJE VSEBNOSTI MLEČNE KISLINE IN LAKTATOV
METODA 6

1. Namen in področje uporabe
Ta metoda določa mlečno kislino in laktate, izražene kot mlečna kislina, v:
- sušenem mleku z visoko vsebnostjo maščobe ali mleku v prahu z visoko vsebnostjo maščobe,
- sušenem polnem mleku ali polnomastnem mleku v prahu,
- sušenem delno posnetem mleku ali delno posnetem mleku v prahu,
- sušenem posnetem mleku ali posnetem mleku v prahu.
2. Definicija
Vsebnost mlečne kisline in laktatov v sušenem mleku: mlečna kislina in laktati, izraženi kot mlečna kislina,
vsebnost določena z navedeno metodo.
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3. Princip metode
Iz raztopine vzorca istočasno odstranimo maščobo, beljakovine in laktozo, tako da dodajamo bakrov sulfat in
kalcijev hidroksid, ter nato filtriramo.
Mlečna kislina in laktati v filtratu se s koncentrirano žveplovo kislino v prisotnosti bakrovega II sulfata
spremenijo v acetaldehid.
Vsebnost mlečne kisline se določi kolorimetrijsko z uporabo p-hidroksidifenila.
Vsebnost mlečne kisline in laktatov je izražena kot mg mlečne kisline na 100 g suhe snovi brez maščobe.
4. Reagenti
4.1 Raztopina bakrovega (II) sulfata: raztopimo 250 g bakrovega (II) sulfata (CuSO4 · 5H2O) v vodi in
razredčimo z vodo do 1 000 ml.
4.2 Suspenzija kalcijevega hidroksida.
4.2.1 300 g kalcijevega hidroksida (Ca(OH)2) stremo v terilnici z vodo; skupaj uporabimo 900 ml vode.
Suspenzijo moramo sveže pripraviti tik pred uporabo.
4.2.2 Suspenzijo kalcijevega hidroksida: 300 g kalcijevega hidroksida (Ca(OH)2) stremo v terilnici z vodo, tako
da skupaj uporabimo 1 400 ml. Suspenzijo moramo sveže pripraviti tik pred uporabo.
4.3 Raztopina žveplove kisline - bakrovega (II) sulfata: K 300 ml žveplove kisline 95,9 do 97,0 %
(m/m) H2SO4, dodamo 0,5 ml raztopine bakrovega (II) sulfata (4.1).
4.4 Raztopina p-hidroksidifenila (C6H5C6H4OH): raztopimo, tako da stresamo in rahlo segrevamo 0,75
g p-hidroksidifenila v 5 ml vodne raztopine natrijevega hidroksida , ki vsebuje 5 g NaOH na 100 ml. V merilni
bučki razredčimo z vodo na 50 ml. Raztopino hranimo v steklenici iz rjavega stekla na temnem in hladnem. V
kolikor pride do spremembe barve ali motnosti raztopine ne smemo uporabiti. Najdaljša doba uporabnosti je
72 ur.
4.5 Standardna raztopina mlečne kisline: v vodi raztopimo, tik pred uporabo, 0,1067 g litijevega laktata
(CH3 CHOHCOOLi) in razredčimo do 1 000 ml v merilni bučki. 1 ml te raztopine odgovarja 0,1 mg mlečne
kisline.
4.6 Standardno rekonstituirano mleko: vnaprej analiziramo več vzorcev visoko kvalitetnega sušenega
mleka. Za pripravo umeritvene krivulje izberemo vzorec, ki ima najnižjo vsebnost mlečne kisline, ki ne vsebuje
več kot 30 mg mlečne kisline na 100 g suhe snovi brez maščobe. Upoštevamo postopek opisan pod 6.2.1 in
6.2.2. spodaj.
5. Oprema
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Analitska tehtnica.
Spektrofotometer primeren za odčitke pri valovni dolžini 570 nm.
Vodna kopel pri 30 °C ± 2 °C.
Terilnica in pestilo.
Filter papir (Schleicher in Schull 595, Whatman I ali enakovreden papir).
Epruvete iz pireksa ali enakovrednega materiala (dimenzije 25 x 150 mm).

Opomba
Vsa steklovina mora biti povsem čista in namenjena izključno uporabi za to določanje. Steklovino, ki vsebuje
ostanke oborine, pred pranjem speremo s koncentrirano klorovodikovo kislino.
6. Postopek
6.1 Slepi preskus
Slepi preskus izvedemo tako, da vlijemo 30 ml vode v 50 ml graduirane epruvete in s to epruveto postopamo kot
je opisano v 6.2.4 do vključno 6.2.11. Če slepi vzorec, merjen proti vodi, presega ekvivalentno koncentracijo 20
mg mlečne kisline na 100 g suhe snovi brez maščobe, je treba preveriti reagente ter nečisti reagent ali reagente
zamenjati. Slepi preskus izvedemo istočasno kot analizo vzorca.
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6.2 Določanje
Opomba: Izogibamo se kontaminacije z nečistočami, posebno slino in znojem.
6.2.1 Določimo vsebnost suhe snovi brez maščobe (a) g vzorca tako da od 100 odštejemo vsebnost maščob (ki
jo dobimo z metodo 4) in vsebnost vlage (ki jo dobimo z metodo 2).
6.2.2 Stehtamo (1000 / (a-10)) g vzorca s točnostjo 0,1 g. Zatehtani količini vzorca dodamo 100 ml vode in
temeljito premešamo.
6.2.3 5 ml dobljene raztopine odpipetiramo v 50 ml graduirano epruveto in razredčimo z vodo do 30 ml.
6.2.4 Med stresanjem počasi dodajamo 5 ml raztopine bakrovega (II) sulfata (4.1) in pustimo stati 10 minut.
6.2.5 Med stresanjem počasi dodajamo 5 ml suspenzije kalcijevega hidroksida (4.2.1) ali 10 ml suspenzije
kalcijevega hidroksida (4.2.2).
6.2.6 Razredčimo z vodo do 50 ml, temeljito stresamo in pustimo stati 10 minut. Nato filtriramo. Prvi del
filtrata zavržemo.
6.2.7 1 ml filtrata odpipetiramo v epruveto (5.6).
6.2.8 Z bireto ali graduirano pipeto dodamo v epruveto 6,0 ml raztopine žveplove kisline-bakrovega (II) sulfata
(4.3). Premešamo.
6.2.9 Segrevamo na vreli vodni kopeli pet minut. Pod tekočo vodo ohladimo na sobno temperaturo.
6.2.10 Dodamo dve kapljici p-hidroksidifenil reagenta (4.4) in temeljito stresamo, da se reagent enakomerno
porazdeli po tekočini. Epruveto postavimo na vodno kopel pri 30 °C ± 2 °C, pustimo stati 15 minut in občasno
stresamo.
6.2.11 Epruveto postavimo na vrelo vodno kopel za 90 sekund. Pod tekočo vodo ohladimo na sobno
temperaturo.
6.2.12 Izmerimo optično gostoto proti slepemu vzorcu (6.1) v času treh ur pri valovni dolžini določeni pod 5.2.
6.2.13 Če absorbanca presega absorbanco najvišje točke standardne krivulje, ponovimo preskus, tako da
uporabimo ustrezno razredčen filtrat, ki ga dobimo pod 6.2.6.
6.3 Priprava standarda
6.3.1 Odpipetiramo po 5 ml rekonstituiranega mleka (4.6) v pet 50 ml graduiranih epruvet. V te epruvete
odpipetiramo 0, 1, 2, 3 in 4 ml standardne raztopine (4.5), da tako dobimo območje standardov, ki odgovarjajo 0,
20, 40, 60 in 80 mg dodane mlečne kisline na 100 g suhe snovi brez maščobe v sušenem mleku.
6.3.2 Razredčimo z vodo do približno 30 ml in postopamo, kot je opisano v fazah od 6.2.4 do 6.2.11.
6.3.3 Izmerimo absorbance standardnih raztopin (6.3.1) proti slepemu vzorcu (6.1) pri valovni dolžini, določeni
pod 5.2. V diagramu izrišemo absorbanco proti koncentraciji mlečne kisline, navedene v 6.3.1, t.j. 0 mg, 20 mg,
40 mg, 60 mg in 80 mg na 100 g suhe snovi brez maščobe. Narišemo premico, ki se najbolj prilega dobljenim
točkam in pripravimo standardno umeritveno krivuljo tako, da premico vzporedno premaknemo, da gre skozi
koordinatno izhodišče.
7. Podajanje rezultatov
7.1 Metoda izračuna
Absorbanco, ki jo izmerimo pod 6.2.12 ali 6.2.13, pretvorimo v mg mlečne kisline na 100 g suhe snovi brez
maščobe v vzorcu s pomočjo standardne umeritvene krivulje. Kadar je filtrat razredčen na način, opisan v
6.2.13, rezultat pomnožimo s faktorjem redčenja.
7.2 Ponovljivost
Razlika med rezultatoma dveh določanj, izvedenih istočasno ali drugo za drugim, na istem vzorcu, z istim
analitikom, pod enakimi pogoji, ne sme presegati 8 mg mlečne kisline na 100 g suhe snovi brez maščobe za
vsebino do 80 mg. Za višje vrednosti ta razlika ne sme presegati 10 % najnižje vrednosti.
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FOSFATAZE (MODIFICIRAN SANDERS IN SAGER-JEV

METODA 7
1. Namen in področje uporabe
Ta metoda opisuje določanje aktivnosti fosfataze v:
- sušenem mleku z visoko vsebnostjo maščobe ali mleku v prahu z visoko vsebnostjo
maščobe,
- sušenem polnem mleku ali polnomastnem mleku v prahu,
- sušenem delno posnetem mleku ali delno posnetem mleku v prahu,
- sušenem posnetem mleku ali posnetem mleku v prahu.
2. Definicija
Aktivnost fosfataze sušenega mleka je merilo količine prisotne aktivne alkalne fosfataze. Izražena je kot
količina fenola v µg, ki se sprosti iz 1 ml rekonstituiranega mleka, kot to določa spodaj opisan postopek.
3. Princip metode
Aktivnost fosfataze sušenega mleka je določena s sposobnostjo fosfataze, da sprosti fenol iz dinatrijevega
fenilfosfata. Količina sproščenega fenola, pod predpisanimi pogoji, se določa s spektrofotometričnim merjenjem
barve, ki jo razvije Gibbov reagent.
4. Reagenti
4.1 Raztopina A: pufer barijevega borat hidroksida: pH 10,6 ± 0,1 pri 20 °C.
Raztopimo: 25,0 g barijevega hidroksida (Ba(OH)2 · 8H2O) v vodi in razredčimo do 500 ml.
Raztopimo: 11,0 g borove kisline (H3BO3) v vodi in razredčimo do 500 ml.
Obe raztopini segrejemo na 50 °C in premešamo.
Stresamo in ohladimo mešanico na sobno temperaturo.
Z raztopino barijevega hidroksida naravnamo pH na 10,6 ± 0,1 in filtriramo.
Raztopino shranimo v tesno zaprti posodi.
Pred uporabo razredčimo pufer z enako količino vode.
4.2 Raztopina B: pufer za razvijanje barve.
6,0 g natrijevega metaborata (NaBO2) (ali 12,6 g NaBO2 · 4H20) in 20,0 g natrijevega klorida (NaCl) raztopimo v
vodi in razredčimo z vodo do 1 000 ml.
4.3 Raztopina C: raztopina pufernega substrata.
4.3.1 0,5 g dinatrijevega fenil fosfata (Na2C6H5PO4 · 2H2O) raztopimo v 4,5 ml raztopine B (4.2). Dodamo 2
kapljici raztopine E (4.5) in pustimo stati 30 minut. Barvo ekstrahiramo z 2,5 ml butanola (4.10). Če je treba,
ekstrahiranje barve ponovimo. Butanol po separaciji zavržemo. To raztopino lahko več dni hranimo v hladilniku.
Pred uporabo še enkrat razvijemo in ekstrahiramo barvo.
4.3.2 Odpipetiramo 1 ml te raztopine v 100 ml merilno bučko in dopolnimo z raztopino A. Raztopino pufra
pripravimo neposredno pred uporabo.
4.4 Raztopina D: reagent za obarjanje.
3,0 g cinkovega sulfata (ZnSO4 · 7H2O) in 0,6 g bakrovega (II) sulfata (CuSO4 · 5H2O) raztopimo v vodi in
dopolnimo do 100 ml z vodo.
4.5 Raztopina E: Gibbov reagent
0,040 g 2,6-dibromkinona 1,4-kloroimida (O · C6H2Br2 · NCl) raztopimo v 10 ml 96 % etanola. Raztopino
shranimo v steklenico iz temnega stekla in jo hranimo v hladilniku. Ko se reagent razbarva, ga zavržemo.
4.6 Pufer za redčenje barve
10 ml raztopine B (4.2), pufra za razvijanje barve, razredčimo z vodo na 100 ml.
4.7 Raztopina bakrovega sulfata
0,05 g bakrovega (II) sulfata (CuSO4 · 5H2O) raztopimo v vodi in dopolnimo do 100 ml z vodo.
4.8 Standardna raztopina fenola
0,200 ± 0,001 g čistega fenola raztopimo v vodi in v merilni bučki dopolnimo z vodo do 100 ml. To raztopino
lahko hranimo več mesecev v hladilniku. Z vodo razredčimo 10 ml te raztopine do 100 ml. Ta razredčena
raztopina vsebuje 200 µg fenola v 1 ml in se lahko uporabi za pripravo bolj razredčenih raztopin.
4.9 Destilirana voda - prevreta.
4.10 n-butanol
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5. Oprema
5.1 Analitska tehtnica
5.2 Vodna kopel, termostatsko regulirana pri 37 °C ± 1 °C.
5.3 Spektrofotometer, primeren za odčitke pri valovni dolžini 610 nm.
5.4 Filter papir (Schleicher in Schull 597, Whatman 42 ali enakovreden filter papir).
5.5 Vodna kopel, vrela
5.6 Aluminijeva folija
6. Postopek
Varnostni ukrepi
1. Izogibati se je treba direktni sončni svetlobi.
2. Vsa steklovina, zamaški in material za odstranjevanje morajo biti popolnoma čisti. Priporočljivo je, da se
sperejo in segrejejo v vodi do vrenja ali obdelajo s paro.
3. Izogibati se je treba uporabi plastičnih materialov (zamaškov na primer), ker lahko vsebujejo fenole.
4. Slina vsebuje fosfatazo, zato se je treba skrbno izogibati kontaminaciji s slino.
6.1 Priprava vzorca
6.1.1 S točnostjo 0,1 g stehtamo 10 g vzorca in raztopimo v 90 ml vode. Temperatura za raztapljanje mleka v
prahu v nobenem primeru ne sme presegati 35 °C.
6.2 Določanje
6.2.1 V vsako od obeh epruvet odmerimo 1 ml rekonstituiranega mleka, pripravljenega kot je opisano v 6.1.1.
6.2.2 Eno od epruvet segrevamo dve minuti v vreli vodi. Z aluminijevo folijo (5.6) epruveto in vodno kopel
(5.5), ki je lahko tudi čaša, pokrijemo, tako da zagotovimo, da se segreva celotna epruveta. Ohladimo v hladni
vodi na sobno temperaturo. To epruveto uporabimo za slepi preskus. V vseh naslednjih postopkih z obema
epruvetama ravnamo enako.
6.2.3 Dodamo 10 ml raztopine C (4.3.2). Premešamo in epruveto postavimo v vodno kopel pri 37 °C (5.2).
6.2.4 Inkubiramo 60 minut v vodni kopeli, tako da občasno stresamo.
6.2.5 Epruvete takoj prenesemo v vrelo vodno kopel (5.5) in segrevamo dve minuti; ohladimo na sobno
temperaturo v hladni vodi.
6.2.6 Dodamo 1 ml raztopine D (4.4), premešamo in filtriramo skozi suhi filter papir; prvi filtrat zavržemo,
dokler ne dobimo bistre tekočine.
6.2.7 5 ml vsakega filtrata damo v epruvete, dodamo 5 ml raztopine B (4.2) in 0,1 ml raztopine E (4.5).
Premešamo.
6.2.8 Pustimo, da se barva razvija 30 minut na sobni temperaturi, zaščiteno od neposredne sončne svetlobe.
6.2.9 Izmerimo absorbanco raztopine vzorca, proti slepemu vzorcu, pri valovni dolžini, ki je navedena v 5.3.
6.2.10 Če je absorbanca raztopine nad absorbanco standardne raztopine s koncentracijo 20 µg fenola,
pripravljene v skladu s postopkom opisanim v 7. poglavju tega dela priloge, določanje ponovimo.
Če je ta meja presežena, razredčimo ustrezen volumen rekonstituiranega mleka v skladu s 6.1.1 s primernim
volumnom tega mleka, ki ga previdno segrejemo, kot je navedeno v 6.2.2, da inaktiviramo prisotno fosfatazo.
7. Priprava standardne umeritvene krivulje
7.1 V štiri 100 ml merilne bučke odpipetiramo 1,3,5, in 10 ml standardne raztopine, razredčene v
skladu s 4.8 in dopolnimo do oznake z vodo; te raztopine vsebujejo 2, 6, 10 in 20 µg fenola na ml.
7.2 V epruvete odpipetiramo 1 ml vode ali 1 ml vsake standardne raztopine (7.1), da dobimo serijo
vzorcev, ki vsebujejo 0 (slepa vrednost, ki jo dobimo z uporabo 1 ml vode), 2, 6, 10 in 20 µg fenola.
7.3 V vsako epruveto zaporedno odpipetiramo 1 ml raztopine bakrovega (II) sulfata (4.7), 5 ml
raztopine puferne raztopine (4.6), 3 ml vode in 0,1 ml raztopine E (4.5). Premešamo.
7.4 Epruvete pustimo 30 minut na sobni temperaturi, zaščitene pred neposredno sončno svetlobo.
7.5 Izmerimo absorbanco raztopin v vsaki od epruvet, v primerjavi s slepo vrednostjo, pri valovni
dolžini, navedeni v 5.3.
7.6 Pripravimo standardno umeritveno krivuljo, tako da nanašamo vrednosti absorbance proti
količinam fenola v µg, kot je navedeno v 7.2.
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8. Podajanje rezultatov
8.1 Izračun
8.1.1 Z uporabo standardne umeritvene krivulje pretvorimo številke pod 6.2.9 v µg fenola.
8.1.2 Izračunamo fosfatazno aktivnost, izraženo kot µg fenola na ml rekonstituiranega mleka v skladu z
naslednjo formulo:
aktivnost fosfataze = 2,4 x P
kjer je:
P – vsebnost fenola v µg v skladu z 8.1.1
8.1.3 Če je treba razredčiti, kot je navedeno pod 6.2.10, pomnožimo rezultat, ki ga dobimo v 8.1.2, s faktorjem
redčenja.
8.2 Ponovljivost
Razlika med rezultatoma dveh določanj, izvedenih istočasno ali drugo za drugim, na istem vzorcu, z istim
analitikom, pod enakimi pogoji, ne sme presegati 2 µg fenola, sproščenega iz 1 ml rekonstituiranega mleka.

IX.
DOLOČANJE
POSTOPEK)

AKTIVNOSTI

FOSFATAZE

(ASCHAFFENBURGOV

IN

MÜLLENOV

METODA 8
1. Namen in področje uporabe
Ta metoda opisuje določanje aktivnosti fosfataze v:
- sušenem mleku z visoko vsebnostjo maščobe ali mleko v prahu z visoko vsebnostjo maščobe,
- sušenem polnem mleku ali polnomastnem mleku v prahu,
- sušenem delno posnetem mleku ali delno posnetem mleku v prahu,
- sušenem posnetem mleku ali posnetem mleku v prahu.
2. Definicija
Aktivnost fosfataze sušenega mleka je merilo količine aktivne alkalne fosfataze, ki je prisotna v izdelku. Izraža
se kot količina p-nitrofenola, v mikrogramih, sproščenega iz 1 ml rekonstituiranega vzorca, pod opisanimi
pogoji.
3. Princip metode
Rekonstituirani vzorec je razredčen s pufrovim substratom pri pH 10,2 in inkubiran pri temperaturi 37 °C dve
uri. Kakršna koli alkalna fosfataza, ki je prisotna v vzorcu, bo iz dodanega dinatrijevega p-nitrofenil fosfata v teh
okoliščinah sprostila p-nitrofenol. Sproščeni p-nitrofenol se določa z neposredno primerjavo s standardnimi
barvnimi stekli v enostavnem komparatorju, tako da uporabimo reflektirano svetlobo.
4. Reagenti
4.1 Raztopina pufra natrijevega karbonata-hidrogenkarbonata
Raztopimo 3,5 g brezvodnega natrijevega karbonata in 1,5 g natrijevega hidrogen karbonata v vodi in
razredčimo z vodo do 1000 ml v merilni bučki.
4.2 Substrat pufra
Raztopimo 1,5 g dinatrijevega p-nitrofenilfosfata v pufru natrijevega karbonata-hidrogen karbonata (4.1) in
razredčimo s pufrom do 1 000 ml v merilni bučki (4.1).
Ta raztopina je stabilna en mesec, kolikor je shranjena v hladilniku (≤ 4 °C), vendar se mora na tako shranjenih
raztopinah izvesti barvni kontrolni test – glej 6. poglavje tega dela priloge, varnostni ukrep št. 3.
4.3 Raztopine za bistrenje
4.3.1 Raztopina cinkovega sulfata
Raztopimo 30,0 g cinkovega sulfata (ZnSO4) v vodi in v merilni bučki razredčimo z vodo do 100 ml.
4.3.2 Raztopina kalijevega heksacianoferata (II)
17,2 g kalijevega heksacianoferata (II) trihidrata (K4Fe(CN)6 · 3H2O) raztopimo v merilni bučki in razredčimo z
vodo do 100 ml.
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5. Oprema
5.1 Analitska tehtnica
5.2 Vodna kopel, termostatsko regulirana pri 37 °C ± 1 °C.
5.3 Komparator s posebnim diskom, ki vsebuje standardna barvna stekla kalibrirana v µg p-nitrofenola
na ml mleka in 2 x 25 mm kivete.

6. Postopek
Varnostni ukrepi:
1. Po uporabi je treba epruvete izprazniti, izprati z vodo, oprati v vroči vodi, ki vsebuje bazični detergent, ter
nato dobro sprati in očistiti z vročo tekočo vodo. Končno jih je treba sprati v vodi in pred uporabo posušiti.
Takoj po uporabi je treba pipete temeljito sprati v čisti hladni tekoči vodi, ter nato sprati v vodi in posušiti pred
uporabo.
2. Zamaške za epruvete je treba takoj po uporabi temeljito sprati v vroči tekoči vodi, ter nato v vreli vodi za dve
minuti.
3. Raztopina pufrovega substrata (4.2) ostane stabilna najmanj en mesec, če je shranjena v hladilniku pri 4 °C ali
manj. Kakršna koli nestabilnost se pokaže tako, da se pojavi rumena barva. Medtem ko se rezultati testa vedno
odčitajo proti z prevretemu kontrolnemu vzorcu, ki vsebuje isto raztopino barvnega substrata, se priporoča, da se
ta raztopina ne uporabi, če je barvni odčitek več kot 10 µg, kadar ga odčitamo v 25 mm kiveti v komparatorju
merjeno proti destilirani vodi v drugi 25 mm kiveti.
4. Za vsak vzorec uporabimo svojo pipeto in pazimo, da pipete ne kontaminiramo s slino.
5. Test se ne sme nikoli izpostaviti neposredni sončni svetlobi.
6.1 Priprava vzorca
10 g mleka v prahu raztopimo v 90 ml vode. Temperatura za raztapljanje mleka v prahu ne sme presegati 35 °C.
6.2 Določanje
6.2.1 V čisto, suho epruveto odpipetiramo 15 ml pufernega substrata (4.2), in dodamo 2 ml rekonstituiranega
vzorca (6.1) za testiranje. Zamašimo epruveto, premešamo z obračanjem in postavimo v na vodno kopel pri
37 °C (5.2).
6.2.2 Na vodno kopel istočasno postavimo kontrolno epruveto, ki vsebuje 15 ml pufernega substrata in 2 ml
prevretega rekonstituiranega vzorca, ki je podoben tistemu, ki se testira.
6.2.3 Po dveh urah odstranimo obe epruveti iz vodne kopeli, dodamo 0,5 ml cinkovega sulfata za obarjanje
(4.3.1), ponovno zamašimo, temeljito stresamo in pustimo stati tri minute. Za obarjanje (4.3.2) dodamo 0,5 ml
kalijevega heksacianoferata (II), temeljito premešamo in filtriramo skozi naguban filter papir (5.4) ter zberemo
čisti filtrat v čisto epruveto.
6.2.4 Filtrat prenesemo v 25 mm kiveto in ga v komparatorju primerjamo s filtratom prevretega kontrolnega
vzorca, tako da uporabimo poseben disk (5.3).

7. Podajanje rezultatov
7.1 Izračun
Neposreden odčitek, ki ga dobimo pod 6.2.4 je zabeležen kot µg p-nitrofenol na ml vzorca ali na ml
rekonstituiranega vzorca.
7.2 Ponovljivost
Razlika med rezultatoma dveh določanj, izvedenih istočasno ali drugo za drugim, na istem vzorcu, z istim
analitikom, pod enakimi pogoji, ne sme presegati 2 µg p-nitrofenola sproščenega iz 1 ml rekostituiranega mleka.
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Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala
in sadik sadnih rastlin, namenjenih za
pridelavo sadja

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena, osmega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 20. člena, dvanajstega
odstavka 22. člena in drugega odstavka 26. člena zakona
o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS,
št. 58/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o trženju razmnoževalnega materiala in sadik
sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja*

Št.

Ta pravilnik določa:
– kategorije razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, ter za posamezno
kategorijo razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin
zahteve za pridelavo in trženje;
– način vodenja seznama sort sadnih rastlin, ki ga vodi
dobavitelj;
– postopek uradnega nadzora nad dobaviteljem in razmnoževalnim materialom in sadikami sadnih rastlin;
– certifikacijsko shemo za razmnoževalni material in
sadike določenih vrst sadnih rastlin ter postopek in zahteve
za njihovo uradno potrditev;
– vsebino, roke in način vlaganja letne prijave pridelave
razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin;
– vsebino, roke in način vlaganja prijave razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin v uradno potrditev;
– vsebino etikete in potrdila, ki jih izda dobavitelj;
– vsebino, barvo in obliko uradne etikete in vsebino potrdila o uradni potrditvi razmnoževalnega materiala in sadik
sadnih rastlin.
2. člen
(uporaba pravilnika)
(1) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za razmnoževalni material sadnih rastlin (v nadaljnjem besedilu:
razmnoževalni material) in za sadike sadnih rastlin (v nadaljnjem besedilu: sadike), namenjene za pridelavo sadja v
Skupnosti.
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za razmnoževalni material in sadike sadnih rastlin rodov ali vrst iz priloge
1, ki je sestavni del tega pravilnika, in križancev teh rodov
ali vrst.
(3) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za podlage oziroma dele rastlin drugih rodov ali vrst rastlin in njihovih
križancev, če so ali če bodo cepljeni z razmnoževalnim materialom rodov ali vrst sadnih rastlin iz prejšnjega odstavka.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 92/34/EGS
o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, Direktivo Komisije 93/48/EGS
o določitvi načrta s pogoji, ki jih morajo izpolnjevati razmnoževalni
material sadnih rastlin in sadne rastline, namenjene za pridelavo
sadja v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS, Direktivo Komisije
93/64/EGS o izvedbenih ukrepih za nadzor in spremljanje dobaviteljev in obratov v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS o trženju
razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, in Direktivo Komisije 93/79/EGS o
dodatnih izvedbenih določbah za sezname sort razmnoževalnega
materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, ki jih hranijo dobavitelji v
skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS.
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3. člen
(izjeme, za katere se pravilnik ne uporablja)
(1) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za razmnoževalni material in sadike, ki so namenjeni:
– izvozu, če so primerno označeni in ločeni od ostalega
razmnoževalnega materiala in sadik;
– za preizkušanje, v znanstvene namene ali za selekcijo;
– za uporabo v okviru ukrepov za ohranjanje genske
raznovrstnosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek pa morajo razmnoževalni material in sadike glede zdravstvenega varstva rastlin
izpolnjevati zahteve, določene v predpisih, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin (direktiva Sveta 2000/29/ES).

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
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men:

4. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji po-

1. 'razmnoževalni material' so semena, cele rastline ali
deli rastlin, vključno s podlagami, ki so namenjeni za nadaljnje razmnoževanje ali za pridelavo sadnih rastlin;
2. 'sadike' so sadne rastline, ki so po trženju namenjene
za sajenje ali presajanje;
3. 'kategorije razmnoževalnega materiala in sadik' so
CAC (Conformitas Agraria Communitatis) material, izvorni
material, osnovni material in certificiran material;
4. 'CAC material' so razmnoževalni material in sadike, ki
izpolnjujejo minimalne zahteve, določene s tem pravilnikom
za kategorijo CAC material;
5. 'izvorni material' je razmnoževalni material:
– ki je bil pridobljen po splošno uveljavljenih postopkih z
namenom vzdrževanja pristnosti sorte, vključno z lastnostmi,
ki določajo njeno pomološko vrednost in z namenom preprečevanja širjenja škodljivih organizmov,
– ki je namenjen pridelavi osnovnega materiala,
– ki izpolnjuje zahteve za izvorni material, določene s
tem pravilnikom in
– za katerega je bilo na podlagi uradnih pregledov ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz prejšnje alinee;
6. 'osnovni material' je razmnoževalni material:
– ki je bil na vegetativen način pridelan neposredno ali
v znanem številu stopenj iz izvornega materiala, po splošno
uveljavljenih postopkih z namenom ohranjanja pristnosti
sorte, vključno z lastnostmi, ki določajo njeno pomološko
vrednost in z namenom preprečevanja širjenja škodljivih
organizmov,
– ki je namenjen pridelavi certificiranega materiala,
– ki izpolnjuje zahteve za osnovni material, določene s
tem pravilnikom in
– za katerega je bilo na podlagi uradnih pregledov ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz prejšnje alinee;
7. 'certificiran material' so razmnoževalni material in
sadike:
– ki so bili na vegetativen način pridelani neposredno ali
v znanem številu stopenj iz osnovnega materiala,
– ki izpolnjujejo zahteve za certificiran material, določene s tem pravilnikom in
– za katere je bilo na podlagi uradnih pregledov ugotovljeno, da izpolnjujejo zahteve iz prejšnje alinee;
8. 'karantenski škodljivi organizmi' so organizmi, katerih
vnos in širjenje sta prepovedana in so določeni s predpisi, ki
urejajo postopke za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje
škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (direktiva Sveta 2000/29/ES);
9. 'brezvirusni material' (v nadaljnjem besedilu: 'b.v.'
material) je material, za katerega je bilo na podlagi uradnih
testiranj v skladu z mednarodno priznanimi znanstvenimi metodami ugotovljeno, da ni okužen z virusi oziroma virusom
podobnimi škodljivimi organizmi, navedenimi v stolpcu »'b.v.'
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material« iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, in za
katerega je bilo na podlagi uradnih pregledov v času rasti
ugotovljeno, da ne kaže znakov okužb s katerimkoli virusom
ali virusom podobnim škodljivim organizmom, pod pogojem,
da se ga vzdržuje v razmerah, v katerih okužba z virusi ali
virusom podobnimi škodljivimi organizmi ni mogoča, in da je
bil priznan kot brez virusov ali virusom podobnih škodljivih
organizmov, navedenih v stolpcu »'b.v.' material« iz priloge
2 tega pravilnika.
Za 'b.v.' material se šteje tudi material, ki je bil na vegetativen način neposredno ali v predpisanem številu stopenj
pridelan iz 'b.v.' materiala iz prejšnjega odstavka, če je bilo
na podlagi uradnih pregledov v času rasti ugotovljeno, da
ne kaže znakov okužb s katerimkoli virusom ali virusom
podobnim škodljivim organizmom, pod pogojem, da se ga
vzdržuje v razmerah, v katerih okužba z virusi ali virusom
podobnimi škodljivimi organizmi ni mogoča;
10. 'na viruse testiran material' (v nadaljnjem besedilu:
'v.t.' material) je material, za katerega je bilo na podlagi uradnih testiranj v skladu z mednarodno priznanimi znanstvenimi
metodami ugotovljeno, da ni okužen z virusi oziroma virusom
podobnimi škodljivimi organizmi, navedenimi v stolpcu »'v.t.'
material« iz priloge 2 tega pravilnika, in za katerega je bilo
na podlagi uradnih pregledov v času rasti ugotovljeno, da ne
kaže znakov okužb s katerimkoli virusom ali virusom podobnim škodljivim organizmom, pod pogojem, da se ga vzdržuje v razmerah, v katerih okužba z virusi ali virusom podobnimi
škodljivimi organizmi ni mogoča, in da je bil priznan kot brez
virusov ali virusom podobnih škodljivih organizmov, ki lahko
pomembno zmanjšajo uporabno vrednost razmnoževalnega
materiala in sadik in so navedeni v stolpcu »'v.t.' material« iz
priloge 2 tega pravilnika.
Za 'v.t.' material se šteje tudi material, ki je bil na vegetativen način neposredno ali v predpisanem številu stopenj
pridelan iz 'v.t.' materiala iz prejšnjega odstavka, če je bilo
na podlagi uradnih pregledov v času rasti ugotovljeno, da
ne kaže znakov okužb s katerimkoli virusom ali virusom
podobnim škodljivim organizmom, pod pogojem, da se ga
prideluje in vzdržuje v razmerah, v katerih okužba z virusi ali
virusom podobnimi škodljivimi organizmi ni mogoča;
11. 'certifikacijska shema' je shema, ki določa postopke
za pridelavo uradno potrjenega razmnoževalnega materiala
in sadik, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati objekti oziroma
zemljišča za pridelavo določene kategorije uradno potrjenega
razmnoževalnega materiala in sadik, ter zahteve, ki morajo
biti izpolnjene za uradno potrditev posamezne kategorije tega
materiala in sadik;
12. 'mesto pridelave' je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska enota, vključno z zemljišči, objekti,
stroji in opremo, kjer se opravljajo pridelava, priprava za trg
oziroma trženje razmnoževalnega materiala in sadik;
13. 'enota pridelave' je lokacija, kjer je nasad matičnih
rastlin, drevesnica, rastlinjak, plastenjak ali drug objekt ali
zemljišče, kjer se pridobiva ali prideluje razmnoževalni material ali sadike;
14. 'KMG-MID' je identifikacijska številka mesta pridelave, ki se jo pridelovalcu dodeli v skladu s predpisi, ki urejajo
vodenje registra kmetijskih gospodarstev in vodenje registra
dobaviteljev;
15. 'matične rastline' so sadne rastline, ki izpolnjujejo
zahteve po tem pravilniku in so namenjene za pridobivanje
razmnoževalnega materiala;
16. 'matični nasad' je nasad matičnih rastlin; za matični
nasad se lahko šteje tudi del nasada sadnih rastlin, ki je namenjen pridelavi sadja, če so posamezne rastline ali skupina
rastlin iz tega nasada namenjene tudi za pridobivanje razmnoževalnega materiala kategorije CAC material;
17. 'drevesnica' je mesto pridelave sadik, ki so namenjene za sajenje za pridelavo sadja;
18. 'objekti za pripravo za trg oziroma trženje' so zlasti
skladišča, zasipnice, pakirnice in podobno;
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19. 'partija' ali 'serija' je količina ali število razmnoževalnega materiala ali sadik, ki jo je mogoče določiti glede na
homogenost sestave (vrsto, sorto, kategorije) in na izvor (leto
in mesto pridelave);
20. 'pošiljka' je količina ali število razmnoževalnega
materiala ali sadik ene ali več partij ali serij, ki se prevaža
skupaj;
21. 'oznaka partije', 'oznaka serije' ali 'oznaka pošiljke'
je vsaka numerična ali alfanumerična oznaka, ki omogoča
razločevanje in sledljivost partije, serije ali pošiljke;
22. 'dobavitelj razmnoževalnega materiala in sadik' (v
nadaljnjem besedilu: dobavitelj) je fizična ali pravna oseba,
ki se ukvarja vsaj z eno od naslednjih dejavnosti: pridelavo,
pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem razmnoževalnega
materiala in sadik;
23. 'uradni organ' je:
– v primeru izvornega materiala, osnovnega materiala
in certificiranega materiala: organ za potrjevanje, imenovan
v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih
rastlin (v nadaljnjem besedilu: organ za potrjevanje),
– v primeru CAC materiala: fitosanitarna inšpekcija;
24. 'uradni nadzor' je nadzor, ki ga izvajata v skladu
s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin,
s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin in s tem
pravilnikom:
– organ za potrjevanje ali
– pristojni fitosanitarni inšpektor;
25. 'uradna izjava' je vsak uradni dokument, ki ga pri
opravljanju uradnega nadzora izda uradni organ;
26. 'imenovani laboratorij' je laboratorij, imenovan v
skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, za opravljanje analiz in laboratorijskih testiranj vzorcev
razmnoževalnega materiala in sadik ter zemlje ali rastnega
substrata.
II. SPLOŠNE ZAHTEVE ZA RAZMNOŽEVALNI MATERIAL
IN SADIKE
5. člen
(zahteve za dobavitelja)
(1) Dobavitelj, ki prideluje, pripravlja za trg, uvaža oziroma trži razmnoževalni material in sadike, mora biti pri Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
uprava) vpisan v register dobaviteljev v skladu s predpisom,
ki ureja vodenje registra dobaviteljev semenskega materiala
kmetijskih rastlin.
(2) Dobavitelj mora zagotavljati skladnost razmnoževalnega materiala in sadik z zahtevami iz tega pravilnika v vseh
fazah pridelave in trženja. Za izpolnitev teh zahtev mora:
– v načrtu pridelave opredeliti kritične točke v svojem
proizvodnem procesu ter določiti postopke in metode za
spremljanje in nadzor teh kritičnih točk; načrt pridelave vsebuje vsaj sadilni načrt matičnega nasada ali drevesnice,
tehnološki načrt ter načrt spremljanja škodljivih organizmov
povsod tam, kjer se razmnoževalni material in sadike pridelujejo ali pripravljajo za trg,
– spremljati in nadzorovati kritične točke v proizvodnem
procesu v skladu z načrtom pridelave iz prejšnje alinee, zlasti
mora stalno izvajati nadzor karantenskih škodljivih organizmov in škodljivih organizmov iz priloge 3, ki je sestavni del
tega pravilnika, izvajati ukrepe, potrebne za zmanjšanje nevarnosti pojava oziroma širjenja teh škodljivih organizmov, to
je tretirati ali odstranjevati rastline, ki kažejo znake prisotnosti
teh škodljivih organizmov, ter odvzemati vzorce in jih pošiljati
v analizo imenovanemu laboratoriju,
– voditi evidence o izvedenem nadzoru nad škodljivimi
organizmi iz prejšnje alinee: o datumu morebitnega pojava
karantenskega škodljivega organizma ali škodljivega organizma iz priloge 3 tega pravilnika, o vsakem izvedenem
ukrepu za preprečevanje njegovega širjenja, zlasti o vsa-
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kem tretiranju ali odstranitvi in uničenju razmnoževalnega
materiala in sadik, ter o datumu in načinu odvzema vzorcev
rastlin ali zemlje,
– pravočasno in kakovostno izvajati načrtovane tehnološke postopke ter voditi evidence o njihovi izvedbi (datum,
vrsta izvedenega postopka ali opravila, način izvedbe),
– nemudoma obvestiti organ za potrjevanje oziroma
pristojnega fitosanitarnega inšpektorja v primeru pojava ali
suma, da so se pojavili karantenski škodljivi organizmi, ali
če so se škodljivi organizmi iz priloge 3 tega pravilnika pojavili v takem obsegu, da dobavitelj ne more več zagotavljati
skladnosti razmnoževalnega materiala ali sadik z zahtevami
tega pravilnika,
– omogočiti izvajanje uradnega in inšpekcijskega nadzora, dopustiti uradni odvzem vzorcev ter nemudoma izvesti
ukrepe, ki jih odredi pristojni fitosanitarni inšpektor, v primeru
razmnoževalnega materiala in sadik kategorije izvorni material, osnovni material ali certificiran material pa tudi organ za
potrjevanje; zlasti mora ustrezno tretirati ali odstraniti oziroma
uničiti napaden razmnoževalni material ali sadike,
– zagotavljati, da so posamezne partije ali serije razmnoževalnega materiala in sadik med pridelavo, skladiščenjem in pripravo za trg ves čas ločene,
– voditi mora evidence o poreklu materiala, uporabljenega pri zasaditvi matičnega nasada ali drevesnice: o vrsti,
sorti, kategoriji, oznaki partije ali serije, količini, o datumu
prejema ali nakupa ter o njegovem izvoru (o dobavitelju tega
materiala ali o mestu pridelave),
– voditi evidence o pridelavi razmnoževalnega materiala in sadik: o vrsti, sorti, kategoriji in količini materiala, pridobljenega ali pridelanega v matičnem nasadu, in o vrsti, sorti,
kategoriji in količini sadik, pridelanih v drevesnici,
– voditi evidence o sestavi posameznih pošiljk razmnoževalnega materiala in sadik, ki jih proda ali odda: o vrsti,
sorti, kategoriji, oznaki partije ali serije, o količini in datumu
prodaje ali oddaje. Če dobavitelj pred trženjem združi ali pomeša partije ali serije razmnoževalnega materiala ali sadik
različnega izvora, mora evidenca o sestavi take pošiljke
vsebovati podatke o količini ali številu razmnoževalnega
materiala ali sadik posameznih partij ali serij, ki sestavljajo
združeno partijo ali serijo.
(3) Dobavitelj, ki za razmnoževalni material in sadike
kategorije CAC material izdaja potrdila in etikete dobavitelja
v skladu z 9. členom tega pravilnika, mora voditi evidence o
izdanih potrdilih in etiketah dobavitelja.
(4) Dobavitelj mora evidence iz tretje, četrte, osme, devete in desete alinee drugega odstavka tega člena, v primeru
iz prejšnjega odstavka pa tudi evidence o izdanih etiketah
in potrdilih dobavitelja ter dokazila, na podlagi katerih vodi
evidence, hraniti najmanj tri leta po preteku koledarskega
leta, v katerem so evidence in dokazila nastali.
(5) Dobavitelju, katerega dejavnost je izključno trženje
razmnoževalnega materiala in sadik, ki jih je pridelal, spakiral
in označil drug dobavitelj, ni potrebno izpolnjevati obveznosti
iz prve, druge, tretje, četrte, osme in devete alinee drugega
odstavka tega člena ter iz drugega odstavka 7. člena tega
pravilnika. Ne glede na prej navedeno pa mora dobavitelj voditi evidence o nabavi in o prodaji ali oddaji razmnoževalnega
materiala in sadik: o vrsti, sorti, kategoriji, oznaki partije ali
serije, o količini in datumu nabave in prodaje ali oddaje.
6. člen
(zahteve za razmnoževalni material in sadike)
(1) Razmnoževalni material in sadike kategorije CAC
material se lahko tržijo, če:
– je dobavitelj prijavil pridelavo le-teh pristojnemu fitosanitarnemu inšpektorju in je ta izvedel nadzor pri dobavitelju v
skladu z 11. členom tega pravilnika,
– glede kakovosti, zdravstvenega stanja in sortne pristnosti, v primeru podlag, ki ne pripadajo sorti, pa glede
vrstne pristnosti, izpolnjujejo zahteve, določene s tem pravilnikom za kategorijo CAC material,
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– so pakirani, kot določa ta pravilnik za CAC material in
– so označeni z etiketo dobavitelja oziroma jih spremlja
potrdilo dobavitelja iz 9. člena tega pravilnika.
(2) Uradno potrjeni razmnoževalni material in sadike
kategorije izvorni material, osnovni material in certificiran
material se lahko tržijo, če izpolnjujejo zahteve za uradno
potrditev v eno od prej navedenih kategorij in jih je organ za
potrjevanje uradno potrdil v skladu s tem pravilnikom ter zanje izdal potrdilo o uradni potrditvi in uradne etikete iz 13. člena tega pravilnika. Zahteve za uradno potrditev morajo biti
uradno ugotovljene v postopku uradne potrditve.
(3) Organ za potrjevanje uradno potrdi razmnoževalni
material in sadike, če:
– so bili pridelani v skladu s certifikacijsko shemo, določeno s tem pravilnikom za posamezno vrsto sadnih rastlin,
– so izpolnjene zahteve glede sorte iz prvega ali četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika,
– glede kakovosti, zdravstvenega stanja, in sortne
pristnosti, v primeru podlag, ki ne pripadajo sorti, pa glede
vrstne pristnosti, izpolnjujejo zahteve za uradno potrditev za
izvorni material, osnovni material ali certificiran material,
– so v primeru sadnih vrst, za katere se zahteva izdaja
rastlinskih potnih listov v skladu s predpisi, ki urejajo izdajo
rastlinskih potnih listov, izpolnjeni pogoji za izdajo rastlinskega potnega lista.
7. člen
(zahteve za sorte)
(1) Razmnoževalni material in sadike se lahko tržijo, če
pripadajo sorti, ki je splošno znana in zavarovana v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin, oziroma vpisana v sortno listo v skladu s predpisi, ki urejajo vpis sorte
v sortno listo.
(2) Razmnoževalni material in sadike kategorije CAC
material se lahko tržijo tudi, če ne pripadajo sorti iz prejšnjega
odstavka, vendar pa mora v tem primeru dobavitelj za te sorte zagotoviti opis v skladu s prilogo 4, ki je sestavni del tega
pravilnika, in jih vključiti v seznam sort, ki ga vodi dobavitelj.
(3) V seznamu sort iz prejšnjega odstavka mora dobavitelj za vsako sorto voditi naslednje podatke:
– ime sorte, skupaj z njenimi splošno znanimi sinonimi,
kjer obstajajo; ime sorte, ki ga dobavitelj vpiše v seznam sort,
ne sme biti v nasprotju s predpisi, ki urejajo zahteve glede
ustreznosti imena sorte;
– o vzdrževanju sorte in o uporabljeni tehniki razmnoževanja;
– opis sorte glede na lastnosti sorte in na stopnje njihovega izražanja v skladu s prilogo 4 tega pravilnika;
– če je mogoče tudi navedbe bistvenih lastnosti, po
katerih se sorta razlikuje od sort, ki so ji najbolj podobne.
(4) Ne glede na določbe tega člena se lahko podlage
uradno potrdijo oziroma tržijo tudi, če ne pripadajo nobeni
sorti. V tem primeru morajo biti podlage označene najmanj z
imenom vrste ali medvrstnega križanca.
III. ZAHTEVE ZA CAC MATERIAL
8. člen
(dodatne zahteve za razmnoževalni material in sadike
kategorije CAC material)
(1) Razmnoževalni material in sadike kategorije CAC
material glede zdravstvenega stanja izpolnjujejo zahteve iz
druge alinee prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, če:
– izvirajo iz razmnoževalnega materiala, za katerega je
bilo na podlagi vsakoletnih najmanj vizualnih pregledov med
rastjo ugotovljeno, da je brez škodljivih organizmov iz priloge
3 tega pravilnika,
– je bilo najmanj na podlagi vizualnih pregledov med
rastjo ugotovljeno, da so praktično brez ali da ne kažejo
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znakov prisotnosti škodljivih organizmov iz priloge 3 tega
pravilnika,
– so na trgu brez vidnih znakov prisotnosti škodljivih
organizmov iz priloge 3 tega pravilnika.
(2) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka mora CAC material sadnih rastlin iz rodu Citrus L. izpolnjevati tudi naslednje
zahteve:
– izvirati mora iz materiala, ki je bil pregledan in posamično testiran na viruse in virusom podobne škodljive
organizme iz priloge 3 tega pravilnika in za katerega je bilo
na podlagi testov ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi
organizmi,
– biti mora pregledan na viruse, virusom podobne organizme in virusne bolezni iz priloge 3 tega pravilnika in ugotovljeno mora biti, da je od začetka zadnje rastne dobe brez
navedenih škodljivih organizmov,
– v primeru cepljenih sadik mora biti cepljen na podlage,
ki so odporne na viroide.
(3) Poleg zahtev iz tega člena morajo razmnoževalni material in sadike glede zdravstvenega stanja izpolnjevati tudi
zahteve, določene v predpisih, ki urejajo zdravstveno varstvo
rastlin (direktiva Sveta 2000/29/ES).
(4) CAC material glede sortne ali vrstne pristnosti izpolnjuje zahteve iz druge alinee prvega odstavka 6. člena tega
pravilnika, če izvira iz matičnih rastlin, ki so bile najmanj enkrat
v življenjski dobi pregledane glede pomoloških lastnosti in fenotipskih lastnosti ter je bilo zanje ugotovljeno, da so pristne
glede na sorto, v primeru podlag, ki ne pripadajo sorti, pa pristne glede na vrsto ali medvrstni križanec.
(5) CAC material glede kakovosti izpolnjuje zahteve iz
druge alinee prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, če je:
– primerne rasti in dimenzij,
– vitalen, z dobro razvitimi tistimi organi, ki so pomembni
za njegovo uporabno vrednost kot razmnoževalni material ali
kot sadika,
– nepoškodovan in brez drugih napak, ki lahko vplivajo
na kakovost oziroma zmanjšajo njegovo uporabno vrednost,
– pri cepljenih sadikah mora biti spoj med podlago in
cepičem trden in brez izboklin ali odebelitev.
(6) Vzorci za testiranja iz prve alinee drugega odstavka
tega člena morajo biti uradno odvzeti in testirani v imenovanem laboratoriju.
9. člen
(pakiranje in označevanje CAC materiala, potrdilo in etikete
dobavitelja)
(1) Dobavitelj lahko trži material, ki izpolnjuje zahteve
za CAC material iz tega pravilnika, če ga pred tem zapakira,
označi kot CAC material z etiketami dobavitelja oziroma opremi s potrdilom dobavitelja.
(2) Dobavitelj lahko CAC material pakira posamič ali po
več kosov skupaj. Posamezno enoto pakiranja označi z etiketo
dobavitelja. V tem primeru mora biti CAC material pakiran in
označen tako, da je zagotovljena izvirnost pakiranja. Izvirnost
pakiranja je zagotovljena, če razmnoževalnega materiala ali
sadik ni mogoče jemati iz pakiranja, ne da bi bilo to opazno,
ali če pakiranja ni mogoče odpreti, ne da bi se pri tem vidno
poškodovala embalaža ali etiketa dobavitelja. Za pakiranje
se uporabi embalažni material, ki zavaruje razmnoževalni
material in sadike pred izsušitvijo, pred poškodbami zaradi
nizkih temperatur in pred drugimi poškodbami pri transportu
ali pri ravnanju.
(3) Dobavitelj lahko pred trženjem združi ali pomeša različne partije ali serije CAC razmnoževalnega materiala ali CAC
sadik, če gre za partije ali serije iste vrste in sorte, pridelane
v istem letu na istem mestu pridelave. V tem primeru mora o
tem voditi evidenco v skladu z deseto alineo drugega odstavka
5. člena tega pravilnika.
(4) Potrdilo dobavitelja iz prvega odstavka tega člena
mora vsebovati naslednje podatke:
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– oznako: »ES kakovost«,
– oznako kode države: »SI«,
– oznako: »MKGP-FURS«,
– neponovljivo registrsko številko dobavitelja,
– ime, priimek in naslov ali firmo in sedež dobavitelja,
– oznako partije ali serije ali pošiljke,
– datum izdaje,
– botanično ime vrste ali medvrstnega križanca,
– ime sorte, v primeru podlag: ime sorte podlage ali
njeno oznako,
– količino v enoti pakiranja,
– skupno količino CAC materiala v partiji ali seriji ali
pošiljki,
– oznako kategorije: »CAC material«,
– v primeru uvoženega materiala: državo pridelave.
(5) Etiketa dobavitelja iz prvega odstavka tega člena,
s katero se označi posamezna enota pakiranja, mora vsebovati:
a) če dobavitelj obenem izda potrdilo dobavitelja iz
prejšnjega odstavka, vsaj naslednje podatke:
– oznako: »ES kakovost«,
– oznako kode države: »SI«,
– oznako: »MKGP-FURS«,
– neponovljivo registrsko številko dobavitelja,
– oznako partije ali serije ali pošiljke,
– botanično ime vrste ali medvrstnega križanca,
– ime sorte, v primeru podlag: ime sorte podlage ali
njeno oznako,
– količino v enoti pakiranja,
– oznako kategorije: »CAC material«,
– v primeru uvoženega materiala: državo pridelave;
b) če dobavitelj ne izda potrdila dobavitelja iz prejšnjega
odstavka: vse podatke, predpisane za potrdilo dobavitelja v
prejšnjem odstavku, razen podatka o skupni količini CAC
materiala v partiji ali seriji ali pošiljki.
(6) Če se za CAC material zahteva izdaja rastlinskega
potnega lista v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za izdajo
rastlinskih potnih listov, je lahko rastlinski potni list hkrati tudi
potrdilo oziroma etiketa dobavitelja. Vendar pa morajo biti na
skupnem dokumentu poleg predpisanih podatkov za rastlinski potni list navedeni tudi naslednji podatki, ki pa morajo biti
ločeni od podatkov iz rastlinskega potnega lista:
– oznaka: »ES kakovost«,
– ime sorte, v primeru podlag ime sorte podlage ali
njena oznaka,
– oznaka kategorije: »CAC material«,
– v primeru uvoženega materiala: država pridelave.
(7) Na potrdilu in etiketi, ki ju dobavitelj izda za CAC
material, ne sme biti oznak kot so 'brezvirusni', 'na viruse
testiran', 'b.v.', 'v.t.' ali podobnih oznak, ki bi zavajale kupca
glede zdravstvenega stanja tega materiala.
10. člen
(izjeme glede pakiranja in označevanja)
Dobavitelju, ki dobavlja CAC material na lokalnem trgu
fizičnim osebam, ki so končni uporabniki tega materiala in
se poklicno ne ukvarjajo s pridelavo sadja, CAC materiala ni
treba zapakirati in označiti v skladu s prvim in drugim odstavkom prejšnjega člena. Vendar pa mora v tem primeru CAC
material opremiti vsaj z naslednjimi osnovnimi podatki, če ni
s predpisi, ki urejajo izdajo rastlinskih potnih listov drugače
določeno:
– botanično ime vrste ali medvrstnega križanca,
– ime sorte, v primeru podlag: ime sorte podlage ali
njeno oznako.
11. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad dobaviteljem in CAC materialom, ki ga
ta dobavitelj prideluje, izvaja fitosanitarni inšpektor v skladu
s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin,
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s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, in s tem
pravilnikom.
(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka se izvede na podlagi
letne prijave pridelave, ki jo dobavitelj vloži vsako leto najpozneje do 30. aprila pri pristojni enoti fitosanitarne inšpekcije.
(3) Prijava iz prejšnjega odstavka, vsebuje naslednje
podatke:
– o dobavitelju: neponovljivo registrsko številko vpisa
v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih
rastlin,
– o mestu pridelave: KMG-MID številko mesta pridelave,
– o enoti pridelave: o objektih oziroma zemljiščih, na
katerih dobavitelj prideluje razmnoževalni material ali sadike
(vrsta objekta, katastrska občina in parcelne številke ter površina),
– o razmnoževalnem materialu ali sadikah, ki jih prideluje
v prijavljenem objektu ali na zemljišču: o številu matičnih rastlin
ali sadik po vrstah in sortah; v primeru cepljenih sadik se navede podatek o sorti in podlagi, v primeru matičnih rastlin se
navede namen uporabe (za pridobivanje podlag, cepičev).
(4) Če se za CAC material zahteva izdaja rastlinskega
potnega lista v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za izdajo
rastlinskih potnih listov, lahko dobavitelj vloži prijavo iz drugega
odstavka tega člena skupaj z vlogo za izdajanje rastlinskih
potnih listov v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za izdajo
rastlinskih potnih listov.
(5) Fitosanitarni inšpektor izvede nadzor najmanj dvakrat
v rastni dobi in pri tem preveri, ali so izpolnjene zahteve iz
5. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na dobavitelja, zlasti
ali:
– dobavitelj prideluje CAC material v skladu z načrtom
pridelave iz prve alinee drugega odstavka 5. člena tega pravilnika,
– dobavitelj dejansko izvaja nadzor škodljivih organizmov
na rastlinah ter v objektih oziroma zemljiščih, kjer razmnoževalni material in sadike prideluje ali pripravlja za trg, v skladu
z načrtom pridelave,
– so bili vzorci odvzeti v skladu z načrtom pridelave:
pravočasno, na tehnično pravilen način in po statistično zanesljivi metodi,
– je analizo vzorcev opravil imenovani laboratorij.
(6) Pri prvem pregledu, ki ga fitosanitarni inšpektor izvede pri dobavitelju v skladu s prvim odstavkom tega člena,
preveri tudi načrt pridelave iz prve alinee drugega odstavka
5. člena tega pravilnika, zlasti z vidika primernosti in zanesljivosti metod za spremljanje in nadzor karantenskih škodljivih
organizmov in škodljivih organizmov iz priloge 3 tega pravilnika, vključno z načrtom odvzema vzorcev v različnih fazah
pridelave oziroma v primernih časovnih presledkih.
(7) Fitosanitarni inšpektor pri nadzoru iz prvega odstavka
tega člena odvzame uradne vzorce:
– razmnoževalnega materiala v skladu s šestim odstavkom 8. člena tega pravilnika,
– razmnoževalnega materiala, sadik ali zemlje, če obstaja sum na okužbo s karantenskim škodljivim organizmom.
(8) Stroške testiranja uradnih vzorcev iz prejšnjega odstavka nosi dobavitelj, če ni s predpisi o preprečevanju širjenja
in zatiranju škodljivih organizmov drugače določeno.
IV. ZAHTEVE ZA URADNO POTRJENI RAZMNOŽEVALNI
MATERIAL IN SADIKE
1. Splošno
12. člen
(postopek uradne potrditve razmnoževalnega materiala in
sadik)
(1) Postopek uradne potrditve razmnoževalnega materiala in sadik vodi organ za potrjevanje na podlagi prijave
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dobavitelja v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material
kmetijskih rastlin, s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo
rastlin, in v skladu s tem pravilnikom.
(2) V postopku uradne potrditve izvede organ za potrjevanje:
– pregled, ali objekti oziroma zemljišča, kjer se pridobiva
ali prideluje uradno potrjen razmnoževalni material in sadike,
izpolnjujejo pogoje za pridelavo določene kategorije uradno
potrjenega razmnoževalnega materiala in sadik,
– vizualne preglede zdravstvenega stanja razmnoževalnega materiala in sadik glede prisotnosti karantenskih
škodljivih organizmov in škodljivih organizmov iz prilog 2 in 3
tega pravilnika,
– vizualne preglede razmnoževalnega materiala in sadik
glede možnih mutacij na podlagi fenotipskih lastnosti sorte,
– odvzem vzorcev za ponovno testiranje na prisotnost
določenih škodljivih organizmov v skladu s prilogo 2 tega
pravilnika,
– odvzem vzorcev razmnoževalnega materiala, sadik
ali zemlje oziroma rastnega substrata, če obstaja sum na
prisotnost karantenskih škodljivih organizmov ali škodljivih
organizmov iz priloge 2 tega pravilnika,
– pregled evidenc iz tretje, četrte, osme, devete in desete
alinee drugega odstavka 5. člena tega pravilnika ter dokazil,
na podlagi katerih vodi evidence.
(3) Organ za potrjevanje izvede preglede iz prejšnjega
odstavka najmanj dvakrat letno v času, ki je najprimernejši
za ugotavljanje prisotnosti škodljivih organizmov, za odvzem
vzorcev rastlinskega materiala ali zemlje oziroma za preverjanje sortne pristnosti na podlagi fenotipskih lastnosti sorte.
(4) Če organ za potrjevanje pri pregledih iz drugega odstavka tega člena ugotovi okužbo ali če obstaja sum na okužbo s karantenskimi škodljivimi organizmi, o tem nemudoma
obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.
(5) O prejetih prijavah iz prvega odstavka tega člena obvesti organ za potrjevanje fitosanitarno inšpekcijo in upravo
najkasneje do 15. maja tekočega leta. Organ najkasneje do
30. novembra tekočega leta pripravi in dostavi upravi poročilo
o izvedenih postopkih potrditve in o količinah uradno potrjenega razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin po
sortah in kategorijah.
13. člen
(potrdila o uradni potrditvi in uradne etikete)
(1) Za razmnoževalni material in sadike, ki izpolnjujejo
zahteve za uradno potrjen material po tem pravilniku, izda
organ za potrjevanje potrdilo o uradni potrditvi in uradne etikete, ki so hkrati rastlinski potni list v skladu s predpisom, ki
ureja izdajo rastlinskih potnih listov. Število izdanih uradnih
etiket mora ustrezati količini pridelanega uradno potrjenega
razmnoževalnega materiala in sadik.
(2) Uradna etiketa iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– oznako: »Rastlinski potni list EU«,
– oznako: »ES kakovost«,
– oznako kode države: »SI«,
– oznako organa za potrjevanje,
– neponovljivo registrsko številko dobavitelja,
– oznako partije ali serije,
– botanično ime vrste ali medvrstnega križanca,
– ime sorte, za podlage: ime sorte podlage ali njeno
oznako, za cepljene sadike: ime sorte in ime ali oznako
podlage,
– leto pridelave,
– količino v enoti pakiranja,
– kategorijo, v primeru osnovnega materiala tudi stopnjo,
– oznako zdravstvenega statusa ('b.v.' ali 'v.t.').
(3) Uradna etiketa iz prvega odstavka tega člena mora
biti iz primernega materiala, odpornega na vlago. Podatki na
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etiketi morajo biti natisnjeni z neizbrisljivo, fotostabilno barvo. Za izvorni material mora biti uradna etiketa bele barve z
vijolično črto, za osnovni material bele barve in za certificiran
material modre barve. Uradna etiketa mora biti zaporedno
oštevilčena. Velikost uradne etikete mora biti najmanj:
– 200 x 25 mm, če gre za označevanje uradno potrjenih
sadik,
– 110 x 70 mm, če gre za označevanje uradno potrjenega razmnoževalnega materiala.
(4) Potrdilo o uradni potrditvi iz prvega odstavka tega
člena vsebuje poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena
še naslednje podatke:
– skupno količino uradno potrjenega materiala in sadik
v partiji ali seriji,
– število izdanih uradnih etiket, vključno s serijskimi
številkami etiket,
– datum izdaje potrdila o uradni potrditvi.
14. člen
(pakiranje in označevanje uradno potrjenega
razmnoževalnega materiala in sadik)
(1) Uradno potrjen razmnoževalni material in sadike morajo biti na trgu označeni z uradnimi etiketami, s katerimi jih
uradno označi organ za potrjevanje.
(2) Glede pakiranja se za uradno potrjeni razmnoževalni material in sadike uporabljajo določbe drugega odstavka
9. člena tega pravilnika.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek pa morajo biti:
– podlage pakirane v snopih po 25, 50 ali 100 kosov ali
v kontejnerjih po 60 kosov,
– razmnoževalni material, kot so poganjki, šibe in cepiči,
pakirani v snopih po 100, 500 ali 1000 očes oziroma manj, če
je pošiljka manjša,
– sadike posamično pakirane in označene.
15. člen
(označevanje pod uradnim nadzorom)
(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena lahko organ za potrjevanje dovoli dobavitelju, da sam označi
razmnoževalni material ali sadike z uradnimi etiketami, če
dobavitelj zagotovi strokovno usposobljeno osebo, ki bo za
označevanje razmnoževalnega materiala ali sadik z uradnimi
etiketami odgovorna neposredno organu za potrjevanje.
(2) Organ za potrjevanje izda dobavitelju dovoljenje iz
prejšnjega odstavka za tekoče leto.
(3) Pri dobaviteljih, ki imajo dovoljenje iz prvega odstavka
tega člena, organ za potrjevanje zagotovi uradni nadzor nad
označevanjem razmnoževalnega materiala in sadik z uradnimi etiketami tako, da strokovni delavec organa za potrjevanje
neposredno nadzira uradno označevanje razmnoževalnega
materiala in sadik, in sicer pri najmanj 5% partij ali serij razmnoževalnega materiala in sadik, ki jih z uradnimi etiketami
označijo dobavitelji sami.
16. člen
(nadzor dobaviteljev uradno potrjenega razmnoževalnega
materiala in sadik)
(1) Na podlagi obvestila o prejetih letnih prijavah za uradno potrditev iz petega odstavka 12. člena tega pravilnika, izvede fitosanitarni inšpektor naključni nadzor dobaviteljev uradno
potrjenega razmnoževalnega materiala in sadik.
(2) Fitosanitarni inšpektor izvede nadzor iz prejšnjega
odstavka v obsegu in na način, ki je določen v navodilih v
priročniku fitosanitarne inšpekcije.
2. Certifikacijske sheme
17. člen
(vsebina certifikacijskih shem)
(1) Certifikacijske sheme se določijo za naslednje vrste
sadnih rastlin:
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– jablano (Malus Mill.), hruško (Pyrus L.) in kutino (Cydonia oblonga Mill.);
– sadne vrste iz rodu Prunus L.: češnjo (Prunus avium
L), višnjo (Prunus cerasus L.), breskev in nektarino (Prunus
persica (L.) Batsch), slivo in češpljo (Prunus domestica L.),
kitajsko-japonsko slivo (Prunus salicina Lindl.) in marelico
(Prunus armeniaca L.);
– oljko (Olea europaea L.).
(2) Certifikacijske sheme iz prejšnjega odstavka podrobneje določajo metode in postopke za pridelavo uradno
potrjenega razmnoževalnega materiala in sadik, pogoje, ki
jih morajo izpolnjevati objekti oziroma zemljišča za pridelavo
posamezne kategorije razmnoževalnega materiala in sadik,
ter zahteve, ki morajo biti izpolnjene za uradno potrditev posamezne kategorije tega materiala in sadik.
18. člen
(odbira rastlin kandidatk za izvorne matične rastline)
(1) V primeru sorte se v proizvodnem nasadu, v kolekcijskem nasadu ali poskusnem sortnem nasadu odberejo
rastline, ki imajo za sorto značilne pomološke in druge lastnosti, pomembne za pridelavo; odbrane rastline morajo biti
na videz zdrave.
(2) V primeru vegetativno razmnoženih podlag se v zarodišču podlag ali v poskusnem sortnem nasadu odberejo na
videz zdrave in močne rastline z znanimi lastnostmi.
(3) V primeru podlag iz sejancev se rastline kandidatke
za pridobivanje semena po možnosti izberejo v območjih,
kjer se ne pojavljajo viroidi sadnih rastlin. Rastline kandidatke
morajo biti na videz brez znakov virusnih bolezni. Rastline,
vzgojene iz semena teh rastlin kandidatk, morajo biti čim bolj
izenačene in močne, podobno kot vegetativno razmnožene
podlage.
19. člen
(pridobivanje izvornih matičnih rastlin)
(1) Razmnoževalni material odbranih rastlin kandidatk
za izvorne matične rastline (v nadaljnjem besedilu: rastline
kandidatke) se posadi posamič v lonce v steriliziran rastni
substrat in označi. V primeru razmnoževalnega materiala
sorte se le-ta cepi na podlage, ki morajo biti uradno potrjene
v kategorijo izvorni material.
(2) Rastline kandidatke se posamično testira na viruse
in virusom podobne organizme, navedene v prilogi 2 tega
pravilnika v stolpcu »'b.v.' material« ali v stolpcu »'v.t.' material«. Pred testiranjem se lahko na rastlinah kandidatkah
izvedejo postopki za odstranitev (eliminacijo) škodljivih organizmov (npr. termo terapija).
(3) Rastline kandidatke se ves čas testiranja vzdržuje
v izoliranem rastlinjaku, ločeno od izvornega materiala v
pogojih, v katerih ni mogoča okužba preko stikov korenin, s
cvetnim prahom, z zračnimi ali talnimi vektorji (rastlinjak mora
imeti protiinsektno zaščito). Testiranje na viruse in virusom
podobne organizme iz priloge 2 tega pravilnika se izvede v
skladu z metodami, določenimi v certifikacijskih shemah Evropske in mediteranske organizacije za zdravstveno varstvo
rastlin (European and Mediterranean Plant Protection Organization, EPPO), ki so dostopni na vpogled na Upravi.
(4) Pri rastlinah kandidatkah se v času testiranja izvedejo vizualni pregledi na karantenske škodljive organizme in
škodljive organizme iz priloge 3 tega pravilnika, zlasti:
– pri jablani (Malus Mill.), hruški (Pyrus L.) in kutini
(Cydonia oblonga Mill.) na: Agrobacterium tumefaciens
[Rhizobium radiobacter (Beijerinck & van Delden 1902)
Young et al. 2001], Erwinia amylovora (Burril)Winslow et al.,
Pseudomonas spp., Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.,
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar, Glomerella cingulata (Stonem.) Spauld. & Schrenk, Pezicula malicorticis
(H.Jackson) Nannf., Pezicula alba Guthrie, Nectria galligena
Bres., Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) Schröter, Ro-
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essleria pallida, Verticillium spp., Quadraspidiotus perniciosus [Diaspidiotus perniciosus (Comstock, 1881)] in Eriosoma
lanigerum (Hausmann, 1802);
– pri češnji (Prunus avium L), višnji (Prunus cerasus L.),
breskvi in nektarini (Prunus persica (L.) Batsch), slivi in češplji (Prunus domestica L.) in kitajsko-japonski slivi (Prunus
salicina Lindl.) na: Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium
radiobacter (Beijerinck & van Delden 1902) Young et al.
2001], Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald
1931) Young et al. 1978, Xantomonas arboricola pv. pruni
(Smith 1903) Vauterin et al. 1995, Phytophthora cactorum
(Lebert & Cohn) Schröter in Quadraspidiotus perniciosus
[Diaspidiotus perniciosus (Comstock, 1881)];
– pri marelici (Prunus armeniaca L.) na: Agrobacterium
tumefaciens [Rhizobium radiobacter (Beijerinck & van Delden
1902) Young et al. 2001], Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald 1931) Young et al. 1978, Pseudomonas
syringae pv. syringae van Hall 1902, Pseudomonas viridiflava
(Burkholder 1930) Dowson 1939, Xantomonas arboricola pv.
pruni (Smith 1903) Vauterin et al. 1995, Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) Schröter in Quadraspidiotus perniciosus
[Diaspidiotus perniciosus (Comstock, 1881)];
– pri oljki (Olea europaea L.) na: Verticillium dahliae
Kleb., Pseudomonas syringae subsp. savastanoi (ex Smith
1908) Gardan et al. 1992, Eusophera pinguis in Saissetia
oleae (Olivier, 1791).
(5) Rastline kandidatke, za katere se s testiranjem
ugotovi, da so brez virusov in virusom podobnih škodljivih
organizmov, navedenih v prilogi 2 tega pravilnika za 'b.v.' ali
'v.t.' material in ki so tudi brez drugih škodljivih organizmov iz
prejšnjega odstavka, se vključijo v kolekcijo izvornih matičnih
rastlin.
20. člen
(vzdrževanje izvornih matičnih rastlin)
(1) Izvorne matične rastline se, razen rastlin za pridobivanje semena za vzgojo podlag iz semena, vzdržujejo v
rastlinjaku v steriliziranem rastnem substratu v posodah,
izolirano od tal, in v pogojih, v katerih ni mogoča okužba preko korenin, s cvetnim prahom, z zračnimi ali talnimi vektorji.
Vzdržuje se omejeno število izvornih matičnih rastlin vsake
sorte. Vsaka izvorna matična rastlina mora biti označena, da
se zagotovi sledljivost.
(2) Rastlinjak, v katerem se vzdržujejo izvorne matične
rastline, mora imeti protiinsektno zaščito, ki onemogoča
vstop insektom, prenašalcem virusov in virusom podobnih
škodljivih organizmov. Opremljen mora biti s predprostorom
oziroma z dvojnim vhodom ter varen pred površinskimi in
meteornimi vodami.
(3) Vsaka izvorna matična rastlina mora biti preverjena
glede sortne pristnosti, ki se izvede tako, da se od vsake
izvorne matične rastline vegetativno razmnoži najmanj tri
rastline, ki se jih med vegetacijo opazuje v referenčnem kolekcijskem nasadu, ločenem od lokacije, kjer se vzdržujejo
izvorne matične rastline.
(4) Vse izvorne matične rastline se mora stalno vizualno
pregledovati na prisotnost karantenskih škodljivih organizmov in škodljivih organizmov iz prilog 2 in 3 tega pravilnika,
ter na morebitne mutacije in najmanj enkrat v življenjski dobi
ponovno testirati na viruse in virusom podobne škodljive
organizme, navedene v prilogi 2 tega pravilnika za 'b.v.' ali
'v.t.' material.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek pa je priporočljivo vse
izvorne matične rastline iz rodu Prunus L. vsako leto testirati
na prisotnost naslednjih virusov: Prunus necrotic ringspot
ilarvirus, Prune dwarf ilarvirus, Plum pox potyvirus in Apple
mosaic ilarvirus.
(6) Če se pri vizualnih pregledih oziroma na podlagi
rezultatov testiranja odvzetih vzorcev ugotovi, da izvorna
matična rastlina kaže znake okužb ali da je okužena s karantenskimi škodljivimi organizmi ali z virusom ali virusom
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podobnim škodljivim organizmom iz priloge 2 tega pravilnika,
jo je treba nemudoma odstraniti iz rastlinjaka, kjer se vzdržujejo izvorne matične rastline. V primeru okužbe ali suma na
okužbo s karantenskim škodljivim organizmom, je treba tako
izvorno matično rastlino izolirati in o tem nemudoma obvesti
pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.
(7) Del razmnoževalnega materiala vsake izvorne
matične rastline se lahko shrani v laboratoriju v 'in vitro' pogojih kot rezervni izvorni material. V tem primeru je treba ta
material, potem ko zapusti 'in vitro' pogoje, ponovno preveriti
glede sortne pristnosti.
21. člen
(pridobivanje in vzdrževanje osnovnih matičnih rastlin)
(1) Osnovne matične rastline I. stopnje se pridobijo
tako, da se material, pridobljen od izvornih matičnih rastlin,
cepi na vegetativno razmnožene podlage, ki so enake kategorije, ali na sejance, vzgojene v pogojih za vzdrževanje
izvornih matičnih rastlin, določenih v prejšnjem členu, iz semena, pridobljenega od izvornih matičnih rastlin. V primeru
vegetativno razmnoženih podlag se osnovne matične rastline
I. stopnje pridobi od izvornih matičnih rastlin.
(2) Osnovne matične rastline II. stopnje se pridobijo
tako, da se material, pridobljen od osnovnih matičnih rastlin
I. stopnje, cepi na vegetativno razmnožene podlage, ki so
najmanj enake kategorije, ali na sejance, vzgojene v pogojih,
v katerih se vzdržujejo osnovne matične rastline, iz semena,
pridobljenega od izvornih matičnih rastlin. V primeru rastlin
iz rodu Prunus L. se lahko cepi tudi na sejance, vzgojene iz
uradno pregledanega certificiranega semena iz tretjega odstavka 22. člena tega pravilnika, če so bile osnovne matične
rastline, od katerih se pridobiva seme, od drugih rastlin iz
rodu Prunus L. oddaljene najmanj 300 m, in če so bili sejanci
vzgojeni najmanj v pogojih, v katerih se vzdržujejo osnovne
matične rastline. V primeru vegetativno razmnoženih podlag
se osnovne matične rastline II. stopnje pridobi od osnovnih
matičnih rastlin I. stopnje.
(3) Osnovne matične rastline se posadi na zemljišču,
na katerem najmanj 4 leta niso rasle sadne rastline. Okoli
nasada osnovnih matičnih rastlin je potrebno zagotoviti
varovalni pas v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno
varstvo rastlin.
(4) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti
glede zemljišča, na katerega se posadijo osnovne matične
rastline, pri posameznem rodu ali vrsti sadnih rastlin izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
– pri vrstah iz rodu Prunus L.: mora biti zemljišče pred
sajenjem testirano na prisotnost ogorčic, prenašalk virusnih
bolezni, iz rodov Longidorus in Xiphinema;
– pri oljki (Olea europaea L.) mora biti zemljišče pred
sajenjem testirano na prisotnost škodljivih organizmov Xiphinema diversicaudatum (Micoletzky, 1927) Thorne, 1939
in Verticillium dahliae Kleb.. Okoli zemljišča, na katerem je
nasad osnovnih matičnih rastlin, mora biti najmanj 20-metrski varovalni pas, v katerem ne sme biti drugih rastlin vrste
Olea europaea L.. Da se preprečijo možne ponovne okužbe,
mora biti v primeru namakanja, voda, ki se uporablja za namakanje, filtrirana.
(5) Nasad osnovnih matičnih rastlin mora biti homogeno zasajen. Osnovne matične rastline, posajene v enem
nasadu osnovnih matičnih rastlin, morajo biti iste stopnje.
Nasad osnovnih matičnih rastlin mora obkrožati najmanj 3 m
čistega pasu, brez rastlinskega pokrova; če je 3-metrski pas
zatravljen, mora biti stalno košen.
(6) V osnovnem matičnem nasadu za pridelavo cepičev
morajo biti sadne vrste in sorte sajene v ločenih vrstah. Če
je v posamezni vrsti posajenih več različnih sadnih vrst ali
sort, mora biti razdalja med njimi dvojna. Vsaka osnovna
matična rastlina mora biti v nasadu označena, da se zagotovi sledljivost.
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(7) V osnovnem matičnem nasadu za pridelavo podlag
ali semena morajo biti sadne vrste in sorte obvezno sajene
v ločenih vrstah.
(8) Vse osnovne matične rastline se mora stalno vizualno pregledovati na prisotnost karantenskih škodljivih organizmov in škodljivih organizmov iz prilog 2 in 3 tega pravilnika,
ter na morebitne mutacije.
(9) Poleg vizualnih pregledov iz prejšnjega odstavka se
vsako leto odvzame vzorce rastlin za ponovno testiranje na
prisotnost virusov in virusom podobnih organizmov, navedenih v stolpcu »Ponovno testiranje osnovnih matičnih rastlin«
iz priloge 2 tega pravilnika:
– v osnovnem matičnem nasadu I. stopnje, namenjenem za pridelavo cepičev: od največ 20% matičnih rastlin,
– v osnovnem matičnem nasadu II. stopnje, namenjenem za pridelavo cepičev: od največ 10% matičnih rastlin,
– v osnovnem matičnem nasadu I. stopnje, namenjenem za pridelavo podlag in semena: reprezentativni vzorec
od največ 10% posajenih matičnih podlag,
– v osnovnem matičnem nasadu II. stopnje, namenjenem za pridelavo podlag in semena: reprezentativni vzorec
od največ 5% posajenih matičnih podlag.
(10) Ne glede na prejšnji odstavek pa morajo biti osnovne matične rastline iz rodu Prunus L. uradno testirane na
Plum pox potyvirus v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe
za preprečevanje širjenja in zatiranje tega škodljivega organizma.
(11) Osnovne matične rastline za pridobivanje cepičev
se praviloma vzdržuje tako, da se prepreči cvetenje. Vendar pa se za preveritev sortne pristnosti osnovnih matičnih
rastlin najmanj eno leto, čim prej v življenjski dobi osnovne
matične rastline, pusti pridelek ter opravi pomološko kontrolo
pridelka, vsako leto pa se preveri fenotipske lastnosti sorte.
V primeru genetsko nestabilnih sort se pomološko kontrolo
pridelka in pregled fenotipskih lastnosti sorte opravlja vsako
leto. Pomološko kontrolo pridelka se lahko v prvem primeru
opravi tudi tako, da se od vsakega izvora (partije) osnovnih
matičnih rastlin vegetativno razmnoži najmanj tri rastline, ki
se jih med vegetacijo opazuje v referenčnem kolekcijskem
nasadu, ločenem od lokacije, kjer se vzdržujejo osnovne
matične rastline.
(12) Če se pri vizualnih pregledih oziroma na podlagi
rezultatov testiranja odvzetih vzorcev ugotovi, da osnovna
matična rastlina ni sortno pristna, oziroma da kaže znake
okužb ali da je okužena s karantenskim škodljivim organizmom ali z virusom ali virusom podobnim organizmom iz
priloge 2 tega pravilnika, jo je treba nemudoma odstraniti iz
nasada, kjer se vzdržujejo osnovne matične rastline. V primeru okužbe ali suma na okužbo s karantenskim škodljivim
organizmom je treba o tem nemudoma obvesti pristojnega
fitosanitarnega inšpektorja.
(13) Na mesta, kjer so bile matične rastline odstranjene,
najmanj dve rastni dobi ni mogoče dosaditi novih matičnih
rastlin.
22. člen
(pridelava certificiranih sadik in certificiranega semena)
(1) Certificirane sadike se pridelajo v drevesnici iz
razmnoževalnega materiala, pridobljenega praviloma od
osnovnih matičnih rastlin II. stopnje, lahko pa tudi od osnovnih matičnih rastlin I. stopnje.
(2) Certificirane sadike, ki se cepijo, se pridelajo tako,
da se razmnoževalni material, pridobljen od osnovnih matičnih rastlin, cepi na vegetativno razmnožene podlage najmanj enake kategorije ali na podlage, ki so bile pridelane iz
certificiranega semena (v nadaljnjem besedilu: certificirane
podlage).
(3) Certificirano seme sadnih rastlin iz rodu Prunus L.
se prideluje v osnovnem matičnem nasadu, namenjenem za
pridelavo podlag, od osnovnih matičnih rastlin, ki morajo biti
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med rastjo pregledane, kot je določeno v prejšnjem členu.
Seme mora biti testirano na viruse, ki se prenašajo s semenom.
(4) Zemljišče, kjer bo drevesnica za pridelavo certificiranih sadik, mora izpolnjevati pogoje iz tretjega in četrtega
odstavka prejšnjega člena.
(5) Drevesnica, kjer se pridelujejo certificirane sadike,
mora biti ločena od površin, na katerih se gojijo sadne rastline (sadovnjaki) in od drevesnic, v katerih se pridelujejo
sadike kategorije CAC material. Obkrožati jo mora najmanj
2 m čistega pasu, brez rastlinskega pokrova; če je 2-metrski pas zatravljen, mora biti stalno košen. Okoli drevesnice
je potrebno zagotoviti varovalni pas v skladu s predpisi o
zdravstvenem varstvu rastlin.
(6) V drevesnici morajo biti sadike homogeno zasajene. Sadne vrste ali sorte morajo biti posajene v ločenih vrstah. Če je v posamezni vrsti posajenih več različnih sadnih
vrst ali sort, mora biti razdalja med njimi najmanj 2 m. Vsak
začetek nove sadne vrste ali sorte mora biti označen.
(7) Sadike se v drevesnici med rastjo vizualno pregledujejo na prisotnost karantenskih škodljivih organizmov in
škodljivih organizmov iz prilog 2 in 3 tega pravilnika. Rastline, ki kažejo znake okužbe ali ki so okužene z virusom ali
virusom podobnim organizmom iz priloge 2 tega pravilnika
ali s karantenskim škodljivim organizmom, je treba nemudoma odstraniti iz drevesnice. V primeru okužbe ali suma
na okužbo s karantenskim škodljivim organizmom je treba
o tem nemudoma obvestiti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.
(8) Sadike se v drevesnici med rastjo vizualno pregledujejo tudi glede sortne pristnosti na podlagi fenotipskih
lastnosti. Sortno netipične sadike se odstranijo.
(9) Sadike morajo glede kakovosti izpolnjevati zahteve
iz petega odstavka 8. člena tega pravilnika.
3. Uradna potrditev razmnoževalnega materiala in
sadik
23. člen
(pregled objektov oziroma zemljišč, namenjenih pridelavi
uradno potrjenega razmnoževalnega materiala in sadik)
(1) Dobavitelj, ki namerava pridelovati uradno potrjen
razmnoževalni material in sadike v novem objektu ali zemljišču, mora organu za potrjevanje prijaviti v uradni pregled
lokacijo tega objekta ali zemljišča najpozneje do 15. septembra v letu pred načrtovano zasaditvijo. Prijava lokacije
mora poleg podatkov o dobavitelju ter o mestu in enoti
pridelave iz prve, druge in tretje alinee tretjega odstavka
11. člena tega pravilnika vsebovati še naslednje podatke:
– o namenu uporabe prijavljenih objektov ali zemljišč:
matični nasad (za pridelavo cepičev ali podlag) ali drevesnica,
– o vrstah in kategorijah razmnoževalnega materiala
ali sadik, ki ga namerava pridelovati v prijavljenem objektu
ali zemljišču.
(2) Prijavi lokacije iz prejšnjega odstavka mora priložiti:
– kopijo katastrskega načrta z natančno označenimi
objekti oziroma zemljišči, namenjenimi zasaditvi,
– izjavo, da na prijavljenih zemljiščih najmanj 4 leta
niso rasle sadne rastline.
(3) Organ za potrjevanje opravi pregled, s katerim
preveri, ali prijavljeni objekti oziroma zemljišča, skupaj
s pripadajočim varovalnim pasom, izpolnjujejo pogoje iz
21. oziroma 22. člena tega pravilnika in, v primeru sadnih
rastlin iz rodu Prunus L., na prijavljenih zemljiščih odvzame
vzorce zemlje za testiranje na prisotnost ogorčic, prenašalk virusnih bolezni, iz rodov Longidorus in Xiphinema, v
primeru oljke (Olea europaea L.) pa na prisotnost škodljivih
organizmov Xiphinema diversicaudatum (Micoletzky, 1927)
Thorne, 1939 in Verticillium dahliae Kleb..
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(4) Organ za potrjevanje na podlagi pregleda in rezultatov testiranj vzorcev zemlje iz prejšnjega odstavka v zapisniku ugotovi, ali prijavljeni objekti oziroma zemljišča izpolnjujejo
pogoje iz 21. oziroma 22. člena tega pravilnika.
24. člen
(uradna potrditev izvornega razmnoževalnega materiala)
(1) Dobavitelj, ki vzdržuje izvorne matične rastline in
od njih pridobiva razmnoževalni material, mora vsako leto
najpozneje do 30. aprila vložiti pri organu za potrjevanje prijavo za uradno potrditev izvornih matičnih rastlin. V prijavi, ki
vsebuje poleg podatkov iz prve, druge in tretje alinee tretjega
odstavka 11. člena tega pravilnika, navede vsaj še podatke
o razmnoževalnem materialu, uporabljenem pri pridobitvi izvornih matičnih rastlin, in o številu izvornih matičnih rastlin
po vrstah in sortah.
(2) Organ za potrjevanje izvede preglede v skladu z
12. členom tega pravilnika.
(3) Če organ za potrjevanje ugotovi, da so bile izvorne matične rastline pridobljene v skladu z 18. in 19. členom tega pravilnika, da so brez karantenskih škodljivih organizmov in virusov
ali virusom podobnih organizmov iz priloge 2 tega pravilnika, da
so bili v primeru drugih škodljivih organizmov iz priloge 3 tega
pravilnika uspešno izvedeni ukrepi za zatiranje, da so sortno
pristne in da rastlinjak ali drug objekt, v katerem se vzdržujejo
izvorne matične rastline, izpolnjuje pogoje iz 20. člena tega
pravilnika, uradno potrdi izvorne matične rastline.
(4) Če dobavitelj premešča ali trži razmnoževalni material, pridobljen od izvornih matičnih rastlin, ki so bile uradno
potrjene v skladu s prejšnjim odstavkom, mu organ za potrjevanje na njegovo zahtevo izda potrdilo o uradni potrditvi
razmnoževalnega materiala in ustrezno število uradnih etiket
za kategorijo osnovni razmnoževalni material I. stopnje.
25. člen
(uradna potrditev osnovnega razmnoževalnega materiala)
(1) Dobavitelj, ki vzdržuje osnovne matične rastline in
od njih pridobiva razmnoževalni material, mora vsako leto
najpozneje do 30. aprila vložiti pri organu za potrjevanje prijavo za uradno potrditev osnovnih matičnih rastlin. V prijavi, ki
vsebuje poleg podatkov iz prve, druge in tretje alinee tretjega
odstavka 11. člena tega pravilnika, navede vsaj še:
– pri prvi prijavi: številko in datum zapisnika iz četrtega
odstavka 23. člena tega pravilnika o opravljenem uradnem
pregledu lokacije objekta ali zemljišča za pridelavo osnovnih
matičnih rastlin, podatke o razmnoževalnem materialu, uporabljenem pri pridobitvi osnovnih matičnih rastlin ter število
osnovnih matičnih rastlin po vrstah in sortah,
– pri nadaljnjih prijavah: številko in datum potrdila o
uradni potrditvi osnovnih matičnih rastlin iz preteklega leta in
morebitne spremembe števila osnovnih matičnih rastlin.
(2) Organ za potrjevanje izvede preglede v skladu z
12. členom tega pravilnika in pri tem tudi primerja evidence
iz osme in devete alinee drugega odstavka 5. člena tega
pravilnika z dejanskim stanjem v nasadu osnovnih matičnih rastlin, preveri tudi morebitna prazna mesta v nasadu
osnovnih matičnih rastlin ter morebitne nove zasaditve. Če
ugotovi prazna mesta oziroma nove zasaditve, mora v zapiskih o izvedenih ukrepih za preprečevanje pojava in širjenja
škodljivih organizmov in morebitnih drugih ukrepih v objektih
oziroma zemljiščih iz tretje alinee drugega odstavka 5. člena
tega pravilnika, ugotoviti razloge za prazna mesta oziroma
nove zasaditve.
(3) Organ za potrjevanje uradno potrdi osnovne matične
rastline, če v postopku uradne potrditve ugotovi:
– da so bile osnovne matične rastline pridobljene v
skladu z 21. členom tega pravilnika,
– da so brez karantenskih škodljivih organizmov in brez
virusov ali virusom podobnih organizmov iz priloge 2 tega
pravilnika,
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– da so bili v primeru drugih škodljivih organizmov iz
priloge 3 tega pravilnika uspešno izvedeni ukrepi za zatiranje,
– da so sortno pristne in
– da objekt ali zemljišče, kjer se vzdržujejo osnovne
matične rastline, izpolnjuje pogoje iz 21. člena tega pravilnika.
(4) Če dobavitelj premešča ali trži razmnoževalni material, pridobljen od osnovnih matičnih rastlin, potrjenih v
skladu s prejšnjim odstavkom, mu organ za potrjevanje na
njegovo zahtevo izda potrdilo o uradni potrditvi in ustrezno
število uradnih etiket:
– za razmnoževalni material, pridobljen od osnovnih
matičnih rastlin I. stopnje: etikete za kategorijo osnovni razmnoževalni material II. stopnje,
– za razmnoževalni material, pridobljen od osnovnih
matičnih rastlin II. stopnje: etikete za kategorijo certificiran
razmnoževalni material.
(5) Osnovne matične rastline se lahko uradno potrjujejo in kot uradno potrjene uporabljajo za pridobivanje uradno
potrjenega razmnoževalnega materiala največ:
– 20 let od posaditve v matičnem nasadu: pri jablani
(Malus Mill.), hruški (Pyrus L.) in kutini (Cydonia oblonga
Mill.),
– 15 let od posaditve v matičnem nasadu pri sadnih
vrstah iz rodu Prunus L.,
– 25 let pri oljki (Olea europaea L.).
26. člen
(uradna potrditev certificiranih sadik)
(1) Dobavitelj, ki prideluje certificirane sadike, mora
vložiti pri organu za potrjevanje najpozneje do 30. aprila
tekočega leta prijavo za uradno potrditev certificiranih sadik.
V prijavi, ki vsebuje poleg podatkov iz prve, druge in tretje
alinee tretjega odstavka 11. člena tega pravilnika, navede
vsaj še:
– podatke o razmnoževalnem materialu, uporabljenem
za pridelavo certificiranih sadik (vrsta, sorta, izvor) ter o
predvidenem številu sadik, ki bodo pridelane,
– številko in datum zapisnika iz četrtega odstavka
23. člena tega pravilnika o opravljenem uradnem pregledu
lokacije drevesnice.
(2) Organ za potrjevanje izvede preglede v skladu z
12. členom tega pravilnika. Pri tem preveri zlasti dokazila o poreklu razmnoževalnega materiala, uporabljenega
pri cepljenju, primerja evidence iz osme in devet alinee
drugega odstavka 5. člena tega pravilnika z dejanskim
stanjem v drevesnici, preveri tudi morebitna prazna mesta v drevesnici ter morebitne nove zasaditve. Če ugotovi
prazna mesta oziroma nove zasaditve, mora v zapiskih o
izvedenih ukrepih za preprečevanje pojava in širjenja škodljivih organizmov in morebitnih drugih ukrepih v drevesnici
iz tretje alinee drugega odstavka 5. člena tega pravilnika,
ugotoviti razloge za prazna mesta oziroma nove zasaditve.
Pri pregledu oceni tudi stanje in splošni videz vegetativnega
razvoja sadik, zlasti razvitost tistih delov sadike, od katerih
je odvisna kakovost sadik.
(3) Certificirane sadike se pred premeščanjem ali
trženjem uradno označijo z uradnimi etiketami. Zahtevo
za izdajo uradnih etiket vloži dobavitelj pri organu za potrjevanje najpozneje 1 mesec pred načrtovanim izkopom
certificiranih sadik.
(4) Na podlagi zahteve iz prejšnjega odstavka izda
organ za potrjevanje potrdilo o uradni potrditvi certificiranih
sadik in ustrezno število uradnih etiket najpozneje 10 dni
pred načrtovanim izkopom, če so bili opravljeni vsi pregledi
iz drugega odstavka tega člena in če na podlagi teh pregledov ugotovi, da so:
– bile certificirane sadike pridelane v skladu z 22. členom tega pravilnika,
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– brez karantenskih škodljivih organizmov in virusov
ali virusom podobnih organizmov iz priloge 2 tega pravilnika in so bili v primeru drugih škodljivih organizmov
iz priloge 3 tega pravilnika uspešno izvedeni ukrepi za
zatiranje,
– sortno pristne in
– glede kakovosti izpolnjene zahteve iz petega odstavka 8. člena tega pravilnika.
4. Uradna potrditev razmnoževalnega materiala in
sadik, pridobljenega iz uvoženega razmnoževalnega
materiala
27. člen
(uradna potrditev osnovnih matičnih rastlin, pridobljenih
od razmnoževalnega materiala, ki je bil uradno potrjen v
drugi državi)
(1) Kot osnovne matične rastline I. stopnje ali osnovne matične rastline II. stopnje se lahko potrdijo matične
rastline, pridobljene od razmnoževalnega materiala, ki
je bil uradno potrjen v ustrezno kategorijo v drugi državi,
če:
– je bil ta razmnoževalni material pridelan v državi
članici Evropske unije ali drugi državi članici Evropske in
mediteranske organizacije za zdravstveno varstvo rastlin
v skladu s certifikacijsko shemo, določeno s predpisi te
države, in v tej državi uradno potrjen v kategorijo, ki ustreza zahtevam, določenim s tem pravilnikom za kategorijo
izvorni material ali osnovni material I. stopnje,
– je certifikacijska shema iz prejšnje alinee skladna s
certifikacijsko shemo Evropske in mediteranske organizacije za zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu:
EPPO certifikacijska shema),
– se na podlagi uradnih pregledov in testiranj ugotovi,
da se osnovne matične rastline iz prve alinee tega odstavka vzdržujejo v pogojih iz 21. člena tega pravilnika in da
poleg zahtev za uradno potrditev, določenih v 25. členu
tega pravilnika, izpolnjujejo tudi zahteve, določene v drugem do četrtem odstavku tega člena.
(2) Osnovne matične rastline I. stopnje ali osnovne
matične rastline II. stopnje iz prvega odstavka tega člena
se vzdržuje v nasadu osnovnih matičnih rastlin v skladu
z 21. členom tega pravilnika. Vendar pa morajo biti v tem
primeru matične rastline, ne glede na deveti odstavek
21. člena tega pravilnika, v prvih dveh letih po sajenju ponovno testirane najmanj na škodljive organizme, določene
v stolpcu »Ponovno testiranje osnovnih matičnih rastlin« iz
priloge 2 tega pravilnika.
(3) Na podlagi prijave dobavitelja iz prvega odstavka
25. člena tega pravilnika organ za potrjevanje ugotovi
izpolnjevanje pogojev iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena ter izvede preglede in ponovno testiranje
iz prejšnjega odstavka.
(4) Če organ za potrjevanje ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena
in zahteve za uradno potrditev, določene s tem pravilnikom za osnovne matične rastline, potrdi matične rastline
iz prvega odstavka tega člena ter razmnoževalni material,
pridobljen od teh matičnih rastlin, v skladu s 25. členom
tega pravilnika.
(5) Organ za potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja iz prvega odstavka 26. člena tega pravilnika kot
certificirane sadike potrdi sadike, pridelane iz razmnoževalnega materiala, ki je bil v drugi državi pridelan in uradno
potrjen kot certificiran razmnoževalni material, če organ
za potrjevanje ugotovi, da ta material izpolnjuje pogoje iz
prve in druge alinee prvega odstavka tega člena in da so
izpolnjene zahteve za uradno potrditev, določene s tem
pravilnikom za certificirane sadike.
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(uradna potrditev osnovnih matičnih rastlin, uradno
potrjenih pred uveljavitvijo tega pravilnika)
Za osnovne matične rastline, ki so bile uradno potrjene v skladu s 27. členom pravilnika o zahtevah za trženje
in o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih
rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št.
91/03) se šteje, da so uradno potrjene tudi v skladu s tem
pravilnikom.
29. člen
(organ za potrjevanje)
Do imenovanja organa za potrjevanje v skladu s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, vodi
postopek uradne potrditve Kmetijski inštitut Slovenije.
30. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati ali se prenehajo uporabljati)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
pravilnik o zahtevah za trženje in o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za
pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 91/03), razen 28. člena
pravilnika, ki velja do 31. maja 2004.
31. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 321-08-152/2004
Ljubljana, dne 1. marca 2004.
EVA 2003-2311-0305
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

Priloga 1: Seznam rodov in vrst sadnih rastlin
Botanično ime

Slovensko ime

Castanea sativa Mill.
Citrus L.
Corylus avellana L.
Cydonia oblonga Mill.
Ficus carica L.
Fortunella Swingle
Fragaria L.
Juglans regia L.
Malus Mill.
Olea europaea L.
Pistacia vera L.
Poncirus Raf.
Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L.
Prunus avium (L) L.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicina Lindley
Pyrus L.
Ribes L.
Rubus L.
Vaccinium L.

domači kostanj
citrusi
navadna leska
kutina
navadni smokvovec, figovec
kumkvat
vrtni jagodnjak
navadni oreh
jablana
oljka
prava pistacija
citronovec, poncirus
mandeljevec
marelica
češnja
višnja
sliva, češplja
breskev, nektarina
kitajsko-japonska sliva
hruška
ribezi
robida, malina
borovnica
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Virusi in virusom podobni organizmi, na katere se testira ali ponovno testira
razmnoevalni material sadnih rastlin z zdravstvenim statusom 'b.v.' in 'v.t.'

1. Jablana (Malus Mill.)

Virus ali virusom podobni organizem
Apple chlorotic leaf spot trichovirus (ACLSV)
Apple mosaic ilarvirus (ApMV)
Apple stem-grooving capillovirus (ASGV)
Apple stem-pitting foveavirus (ASPV)
Apple proliferation fitoplazma (AP)
Apple chat fruit
Apple flat limb
Apple green crinkle
Apple leaf pucker (=russet ring)
Apple rubbery wood fitoplazma
Apple rough skin
Apple russet wart
Apple scar skin viroid (ASSVd)
Apple star crack

Testiranje rastlin kandidatk,
ponovno testiranje izvornih rastlin
'b.v.'

'v.t.'

metoda(1)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline

+

+
+

+

Ponovno
testiranje
osnovnih
mati�nih rastlin
ELISA, PCR(2)
ELISA, PCR(2)
ELISA, PCR(2)
ELISA, PCR(2)

2. Hruka in kutina (Pyrus L., Cydonia oblonga Mill.)

Virus ali virusom podobni organizem
Apple chlorotic leaf spot trichovirus (ACLSV)
Apple stem-grooving capillovirus (ASGV)
Apple stem-pitting foveavirus (ASPV)
Pear decline fitoplazma (PD)
Pear stony pit (verjetno ga povzro�a ASPV)
Quince sooty ringspot (verjetno ga povzro�a
ASPV)
Rubbery wood (vklju�no z Quince yellow
blotch) [Apple rubbery wood fitoplazma]
Pear blister canker viroid (PBCVd)
Pear bark split
Pear bark necrosis
Pear rough bark

(1)

(2)
(2)

Testiranje rastlin kandidatk,
ponovno testiranje izvornih rastlin
'b.v.'

'v.t.'

metoda (1)

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline

+

testne rastline

+
+
+
+

testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline

Ponovno
testiranje
osnovnih
mati�nih rastlin
ELISA, PCR(2)
ELISA, PCR(2)

Testiranje se izvede v skladu z EPPO standardi (EPPO standardi, Certifikacijska shema PM 4/27 (1): Na
patogene testiran material Malus, Pyrus in Cydonia - EPPO Standards, Certification scheme PM 4/27 (1):
Pathogen-tested material of Malus, Pyrus and Cydonia)
Molekulske tehnike sluijo za potrditev seroloke detekcije pri prvi najdbi ali dvomljivih vrednostih
Molekulske tehnike sluijo za potrditev seroloke detekcije pri prvi najdbi ali dvomljivih vrednostih
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3. �enja in vinja (Prunus avium L., Prunus cerasus L.)

Virus ali virusom podobni organizem

Testiranje rastlin kandidatk,
ponovno testiranje izvornih rastlin

'b.v.'

+
+
+
+
+

Apple chlorotic leaf spot trichovirus (ACLSV)
Apple mosaic ilarvirus (ApMV)
Arabis mosaic nepovirus (ArMV)
Prune dwarf ilarvirus (PDV)
Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV)
Petunia asteroid mosaic tombusvirus, ki
povzro�a cherry detrimental canker (PAMV)
Carnation Italian ringspot tombusvirus, ki
povzro�a cherry detrimental canker
Cherry leaf roll nepovirus (CLRV)
Little cherry closterovirus 1 in 2 (LChV-1 in
LChV-2)
Cherry mottle leaf trichovirus (ChMLV)
Raspberry ringspot nepovirus (RpRSV)
Cherry European rusty mottle
Cherry necrotic rusty mottle (CNRMV)
Cherry green ring mottle foveavirus (CGRMV)
Strawberry latent ringspot nepovirus (SLRSV)
Tomato black ring nepovirus (TBRV)

'v.t.'

metoda(1)

+
+
+
+

testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline

+

ELISA, PCR(2)
ELISA, PCR(2)

testne rastline

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

Ponovno
testiranje
osnovnih
mati�nih rastlin

+

testne rastline
testne rastline

testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline

4. Breskev, nektarina (Prunus persica (L.) Batsch)

Virus ali virusom podobni organizem

Apple chlorotic leaf spot trichovirus (ACLSV)
Apple mosaic ilarvirus (ApMV)
Prune dwarf ilarvirus (PDV)
Plum pox potyvirus (PPV)
Cherry green ring mottle foveavirus (CGRMV)
Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV)
Strawberry latent ringspot nepovirus (SLRSV)
European stone fruit yellows fitoplazma (ESFY)
Peach asteroid spot agent
Peach latent mosaic pelamoviroid (PLMVd)
(1)

(2)
(3)

Testiranje rastlin kandidatk,
ponovno testiranje izvornih rastlin

'b.v.'

'v.t.'

metoda(3)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline

+
+

Ponovno
testiranje
osnovnih
mati�nih rastlin

ELISA, PCR(2)
ELISA, PCR(2)

ELISA, PCR(2)

Testiranje se izvede v skladu z EPPO standardi (EPPO standardi, Sheme za pridelavo zdravih rastlin za
sajenje: Certifikacijska shema za �enjo; PM 4/29 (1)  EPPO Standards, Schemes for the production of
healthy plants for planting: Certification scheme for cherry; PM 4/29 (1))
Molekulske tehnike sluijo za potrditev seroloke detekcije pri prvi najdbi ali dvomljivih vrednostih
Testiranje se izvede v skladu z EPPO standardi (EPPO standardi, Sheme za pridelavo zdravih rastlin za
sajenje: Certifikacijska shema za mandljevec, marelico, breskev in slivo; PM 4/30 (1)  EPPO Standards,
Schemes for the production of healthy plants for planting: Certification scheme for almond, apricot, peach
and plum; PM 4/30 (1))
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5. Sliva in �eplja, japonska sliva in �eplja (Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley)
Virus ali virusom podobni organizem
Apple chlorotic leaf spot trichovirus (ACLSV)
Apple mosaic ilarvirus (ApMV)
Myrobalan latent ringspot nepovirus (MLRSV)
Prune dwarf ilarvirus (PDV)
Plum pox potyvirus (PPV)
Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV)
European stone fruit yellows fitoplazma (ESFY)

Testiranje rastlin kandidatk,
ponovno testiranje izvornih rastlin
'b.v.'

'v.t.'

metoda(1)

+
+
+
+
+
+
+

+
+

testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline

+
+
+

Ponovno
testiranje
osnovnih
mati�nih rastlin

ELISA, PCR(2)
ELISA, PCR(2)
ELISA, PCR(2)

6. Marelica (Prunus armeniaca L.)
Virus ali virusom podobni organizem
Apple chlorotic leaf spot trichovirus ACLSV
Apple mosaic ilarvirus ApMV
Prune dwarf ilarvirus PDV
Plum pox potyvirus PPV
Prunus necrotic ringspot ilarvirus PNRSV
European stone fruit yellows fitoplazma
(chlorotic leafroll) ESFY
Peach asteroid spot agent

Testiranje rastlin kandidatk,
ponovno testiranje izvornih rastlin
'b.v.'

'v.t.'

metoda(1)

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline
testne rastline

+

+

Ponovno
testiranje
osnovnih
mati�nih rastlin

ELISA, PCR(2)
ELISA, PCR(2)
ELISA, PCR(2)

testne rastline

7. Oljka (Olea eropaea L.)
Testiranje rastlin kandidatk,
ponovno testiranje izvornih
rastlin / metoda (3)

Arabis mosaic nepovirus ArMV
Cucumber mosaic cucumovirus CMV
Strawberry latent ringspot nepovirus SLRSV

(1)

(2)
(3)

+
+
+

testne rastline
testne rastline
testne rastline

Ponovno
testiranje
osnovnih
mati�nih rastlin

ELISA

Testiranje se izvede v skladu z EPPO standardi (EPPO standardi, Sheme za pridelavo zdravih rastlin za
sajenje: Certifikacijska shema za mandljevec, marelico, breskev in slivo; PM 4/30 (1)  EPPO Standards,
Schemes for the production of healthy plants for planting: Certification scheme for almond, apricot, peach
and plum; PM 4/30 (1))
Molekulske tehnike sluijo za potrditev seroloke detekcije pri prvi najdbi ali dvomljivih vrednostih
Testiranje se izvede v skladu z EPPO standardi (EPPO standardi, Certifikacijska shema PM 4/17 (1): Na
patogene testiran drevesa in podlage oljke  EPPO Standards, Certification scheme PM 4/17 (1): Pathogentested olive trees and rootstocks)
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kodljivi organizmi, ki pomembno vplivajo na kakovost razmnoevalnega
materiala in sadik sadnih rastlin

Rod ali vrsta sadnih rastlin

kodljivi organizem

Citrusi
- citronka (Citrus aurantifolia (Christm)
Swing.)
- limonovec (Citrus Limon L. Burm. f.)
- grenivka (Citrus paradisi Macfad.)
- mandarinovec (Citrus reticulata Blanco)
- pomaran�evec (Citrus sinensis (L.)
Osbeck)

uelke, price in ogor�icev vseh razvojnih stopnjah
Aleurothrixus floccosus (Maskell, 1895)
Meloidogyne spp.
Parabemisia myricae (Kuwana, 1927)
Tylenchulus semipenetrans Cobb, 1913
Glive
Phytophthora spp.
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Citrus leaf rugose virus
bolezni, ki povzro�ajo simptome 'psorosis-like young leaves',
kot so:
psorosis [Citrus psorosis complex],
ring spot [Citrus psorosis complex],
concave gum [Citrus psorosis complex]
cristacortis
impietratura [Citrus impietratura disease Ruggieri, 1955]
- Infectious variegation
- viroidi, kot so:
exocortis [Citrus exocortis viroid]
cachexiaxyloporosis

Leska (Corylus avellana L.)

uelke, price in ogor�icev vseh razvojnih stopnjah
Epidiaspis leperii (Signoret)
Eriophyes avellanae Nalepa [Phytoptus avellanae Nalepa]
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti, 1886)
MacGillivray, 1921
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) Ferris, 1938
[Diaspidiotus perniciosus (Comstock, 1881)]
Bakterije
Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter
(Beijerinck & van Delden 1902) Young et al. 2001]
Xanthomonas campestris pv.corylina [Xanthomonas arboricola
pv. corylina (Miller et al. 1940) Vauterin et al. 1995]
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Chondrostereum purpureaum (Pers.) Pouzar
Nectria galligena Bres.
Phyllactinia guttata (Wallr.) Lév.
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Apple mosaic virus
Hazel maculatura lineare MLO
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Hruka in kutina
- kutina (Cydonia oblonga Mill.)
- hruka (Pyrus communis L.)
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uelke, price in ogor�icev vseh razvojnih stopnjah
Anarsia lineatella Zeller
Eriosoma lanigerum (Hausmann, 1802)
kaparji, zlasti:
Epidiaspis leperii (Signoret),
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti, 1886)
MacGillivray, 1921,
Quadraspidiotus perniciosus [Diaspidiotus perniciosus
(Comstock, 1881)]
Bakterije
Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter (Beijerinck
& van Delden 1902) Young et al. 2001]
Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall 1902
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar
Nectria galligena Bres.
Phytophthora spp.
Rosellinia necatrix [teleomorph] Prill.
Verticillium spp.
Glomerella cingulata (Stonem.) Spauld. & Schrenk(1)
Pezicula malicorticis (H.Jackson) Nannf. (1)
Pezicula alba Guthrie(1)
Roessleria pallida(1)

Jagoda (Fragaria x ananassa Duch.)

Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi
uelke, price in ogor�icev vseh razvojnih stopnjah
Aphelenchoides spp.
Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) Filip'ev, 1936
Tarsonemidae
Glive
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) Schröter
Verticillium spp.

Oreh (Juglans regia L.)

Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Strawberry green petal MLO [Aster yellows fitoplazma group]
uelke, price in ogor�icev vseh razvojnih stopnjah
kaparji, zlasti:
Epidiaspis leperii (Signoret),
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti, 1886)
MacGillivray, 1921,
Quadraspidiotus perniciosus [Diaspidiotus perniciosus
(Comstock, 1881)]
Bakterije
Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter (Beijerinck
& van Delden 1902) Young et al. 2001]
Xanthomonas campestris pv. juglandi [Xanthomonas
arboricola pv. juglandis (Pierce 1901) Vauterin et al. 1995]
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Nectria galligena Bres.
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar
Phytophthora spp.
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Cherry leaf roll nepovirus
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Jablana (Malus Mill.)
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ueke, price in ogor�icev vseh razvojnih stopnjah
Anarsia lineatella Zeller
Eriosoma lanigerum (Hausmann, 1802)
kaparji, zlasti:
Epidiaspis leperii (Signoret),
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti, 1886)
MacGillivray, 1921,
Quadraspidiotus perniciosus [Diaspidiotus perniciosus
(Comstock, 1881)]
Bakterije
Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter (Beijerinck
& van Delden 1902) Young et al. 2001]
Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall 1902
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar
Nectria galligena Bres.
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) Schröter
Rosellinia necatrix [teleomorph] Prill.
Venturia spp.
Verticillium spp.
Glomerella cingulata (Stonem.) Spauld. & Schrenk(1)
Pezicula malicorticis (H.Jackson) Nannf. (1)
Pezicula alba Guthrie(1)
Roessleria pallida(1)
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi

Oljka (Olea europea L.)

uelke, price in ogor�icev vseh razvojnih stopnjah
Eusophera pinguis
Meloidogyne spp.
Saissetia oleae (Olivier, 1791)
Bakterije
Pseudomonas syringae pv. savastanoi (ex Smith 1908) Gardan
et al. 1992
Glive
Verticillium dahliae Kleb.
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi

Pistacija (Pistacia vera L.)

Glive
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi
Vsi

Doma�a �eplja in japonska �eplja
- doma�a �eplja (Prunus domestica L.)
- japonska �eplja (Prunus salicina
Lindley)

uelke, price in ogor�icev vseh razvojnih stopnjah
Aculops fockeui
Capnodis tenebrionis (Linnaeus)
Eriophyes similis
Meloidogyne spp.
kaparji, zlasti:
Epidiaspis leperii (Signoret),
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti, 1886)
MacGillivray, 1921,
Quadraspidiotus perniciosus [Diaspidiotus perniciosus
(Comstock, 1881)]
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Bakterije
Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter (Beijerinck
& van Delden 1902) Young et al. 2001]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald 1931)
Young et al. 1978
Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall 1902
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar
Nectria galligena Bres.
Rosellinia necatrix [teleomorph] Prill.
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Prune dwarf virus
Prunus necrotic ringspot virus
Marelica, mandljevec, breskev
- marelica (Prunus armeniaca (L.))
- mandljevec (Prunus amygdalus Batsch)
- breskev (Prunus persica (L.) Batsch)

uelke, price in ogor�icev vseh razvojnih stopnjah
Anarsia lineatella Zeller
Capnodis tenebrionis (Linnaeus)
Meloidogyne spp.
kaparji, zlasti:
Epidiaspis leperii (Signoret),
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti, 1886)
MacGillivray, 1921,
Quadraspidiotus perniciosus [Diaspidiotus perniciosus
(Comstock, 1881)]
Bakterije
Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter (Beijerinck
& van Delden 1902) Young et al. 2001]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald 1931)
Young et al. 1978
Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall 1902
Pseudomonas viridiflava (Burkholder 1930) Dowson 1939 (1) 
(samo za Prunus armeniaca (L.))
Phytophthora spp. (1)
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar
Nectria galligena Bres.
Rosellinia necatrix [teleomorph] Prill.
Taphrina deformans (Berk.) Tul.
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Prune dwarf virus
Prunus necrotic ringspot virus

�enja in vinja
- �enja (Prunus avium L.)
- vinja (Prunus cerasus L.)

uelke, price in ogor�icev vseh razvojnih stopnjah
Capnodis tenebrionis (Linnaeus)
Meloidogyne spp.
kaparji, zlasti:
Epidiaspis leperii (Signoret),
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti, 1886)
MacGillivray, 1921,
Quadraspidiotus perniciosus [Diaspidiotus perniciosus
(Comstock, 1881)]
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Bakterije
Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter (Beijerinck
& van Delden 1902) Young et al. 2001]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald 1931)
Young et al. 1978
Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall 1902
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith 1903) Vauterin et al.
1995
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar
Nectria galligena Bres.
Rosellinia necatrix [teleomorph] Prill.
Verticillium spp.
Phytophtora spp. (1)
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Prune dwarf virus
Prunus necrotic ringspot virus
Ribez (Ribes L.)

uelke, price in ogor�icev vseh razvojnih stopnjah
Aphelenchoides spp.
Cecidophyopsis ribis (Westwood, 1869)
Bakterije
Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter (Beijerinck
& van Delden 1902) Young et al. 2001]
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr.
Rosellinia necatrix [teleomorph] Prill.
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Black currant reversion
Black currant infectious variegation agent

Malina in robida (Rubus L.)

uelke, price in ogor�icev vseh razvojnih stopnjah
Aceria essigi [Acalitus essigi Hassan]
Bakterije
Agrobacterium rhizogenes [Rhizobium rhizogenes (Riker et al.
1930) Young et al. 2001]
Agrobacterium tumefaciens [Rhizobium radiobacter (Beijerinck
& van Delden 1902) Young et al. 2001]
Rhodococcus fascians (Tilford 1936) Goodfellow 1984
Glive
Armillariella mellea (Vahl) P. Kumm.
Didymella applanata (Niessl) Sacc.
Peronospora rubi Rabenh.
Phytophthora fragariae var. rubi Wilcox & Duncan
Verticillium spp.
Virusi in virusom podobni organizmi, zlasti
Raspberry bushy dwarf virus
Raspberry leaf curl virus

(1) velja le za uradno potrjen 'b.v.' ali 'v.t.' razmnoevalni material in sadike sadnih rastlin
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Priloga 4: Lastnosti sort sadnih rastlin in stopnje njihovega izražanja
Citrus L.
Mladika: antocijanska obarvanost vrha (10 do I5 cm od
vrha)
prisotna
odsotna
Plod: oblika vrha ploda
sploščena
odsekana
okrogla
rahlo izbočena
izrazito izbočena
Plod: krovna barva
zelena
zelena do rumena
rumena
rumena do oranžna
oranžna
oranžna do rdeča
rožnata
rdeča
vijolična
Čas zorenja ploda:
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Corylus avellana L.
Čas brstenja listnih brstov: (ko se dva lista pojavita iz brsta)
zelo zgodaj
zelo zgodaj do zgodaj
zgodaj
zgodaj do srednje
srednje
srednje do pozno
pozno
pozno do zelo pozno
zelo pozno
Čas cvetenja moških cvetov:
zelo zgodaj
zelo zgodaj do zgodaj
zgodaj
zgodaj do srednje
srednje
srednje do pozno
pozno
pozno do zelo pozno
zelo pozno
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Ovojnica: razcepljenost
šibka
srednja
močna
Ovojnica: intenziteta razcepljenosti
šibka
srednja
močna
Plod: velikost
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik
Plod: oblika
okroglasta
stožčasta
jajčasta
kratko valjasta
dolgo valjasta
Čas zorenja:
zelo zgodaj
zelo zgodaj do zgodaj
zgodaj
zgodaj do srednje
srednje
srednje do pozno
pozno
pozno do zelo pozno
zelo pozno
Plod: odstotek jedrca (po teži)
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik
Cydonia Mill.
Rastlina: razraščanje
pokončno
pol pokončno
povešujoče
List: oblika
elipsasta
jajčasta
ovalna
okrogla

Čas cvetenja ženskih cvetov:
zelo zgodaj
zelo zgodaj do zgodaj
zgodaj
zgodaj do srednje
srednje
srednje do pozno
pozno
pozno do zelo pozno
zelo pozno

Plod: oblika
okroglasta
ovalna
hruškasta
vitka
nepravilna
podolgovata

Ovojnica: dolžina v primerjavi z dolžino ploda
kratka
enaka
daljša

Cvetovi: lega glede na listje
spodaj
v isti višini
nad

Fragaria x. ananassa Duch.
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Plod: velikost
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik
Plod: prevladujoča oblika
ledvičasta
sploščena
okrogla
stožčasta
dvakratno stožčasta
skoraj valjasta
klinasta
jajčasta
srčasta
Plod: barva
bledo rumena
svetlo oranžna
oranžna
oranžno rdeča
rdeča
vijolična
temno vijolična
Čas zorenja: (50 % rastlin z zrelimi plodovi)
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Vrsta rodnosti:
enkrat rodne
enkrat do večkrat rodne
večkrat rodne
Juglans regia L.
Čas brstenja:
zelo zgodaj
zelo zgodaj do zgodaj
zgodaj do srednje (napaka v angleški verziji dokumenta!!)
srednje
srednje do pozno
pozno
pozno do zelo pozno
zelo pozno
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srednja
močna
Plod: oblika
okrogla
okroglasto stožčasta
kratko kroglasto stožčasta
sploščena
ploščata
stožčasta
dolgo stožčasta
prisekano stožčasta
elipsasta
jajčasta
podolgovata
podolgovato stožčasta
podolgovato vitka
Plod: krovna barva
oranžna
rdeča
vijolična
rjavkasta
Čas začetka cvetenja: (10% odprtih cvetov)
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Sorte podlag
Drevo: bujnost (v zarodišču)
šibka
srednja
močna
Drevo: število poganjkov (v zarodišču)
zelo malo
malo
srednje
veliko
zelo veliko
Olea europaea L.
Plod: oblika
izdolžena
elipsasta
okrogla

Drevo: vrsta ženskega cveta
enostaven
sestavljen

Plod: vrh
odsoten
prisoten

Drevo: vrsta razraščanja vej z ženskimi cvetovi
terminalno
lateralno

Plod: oblika pri osnovi
okrogla
odsekana
sploščena

Čas zorenja:
zgodaj
zgodaj do srednje
srednje
srednje do pozno
pozno
Malus Mill.
Drevo: bujnost
šibka

Plod: širina pecljeve jamice
ozka
srednja
široka
Prunus amygdalus Batsch
Čas začetka cvetenja:
zelo zgodaj
zelo zgodaj do zgodaj

Uradni list Republike Slovenije
zgodaj
zgodaj do srednje
srednje
srednje do pozno
pozno
pozno do zelo pozno
zelo pozno
Cvet: barva venčnih listov
bela
rožnato bela
rožnata
temno rožnata
Čas zorenja:
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Posušen plod: oblika koščice
sploščena
okrogla
koničasta
Jedrce: oblika
ozko elipsasta
elipsasta
široko elipsasta
zelo široko elipsasta
Prunus armeniaca L.
Velikost ploda:
majhna
srednja
velika
Plod: globina pecljeve jamice
plitva
srednja
globoka
Plod: krovna barva
bela
kremna do rumena
svetlo oranžna
oranžna
temno oranžna
Plod: barva mesa
bela
kremna
svetlo oranžna
oranžna
temno oranžna
Čas začetka cvetenja: (ko je na drevesu nekaj popolnoma
odprtih cvetov)
zgodaj
srednje
pozno
Čas zorenja:
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
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Prunus avium L. in Prunus cerasus L.
Čas cvetenja:
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Plod: velikost
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik
Plod: krovna barva
rumena
oranžno rdeča
živo rdeča na bledo rumeni osnovni barvi
živo rdeča
rdečkasto rjava
črna
Plod: čas zorenja
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Prunus domestica L.
Plod: velikost (fiziološko zrelih plodov)
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik
Plod: splošna oblika v prečnem prerezu (fiziološko zrelega
ploda)
okroglo sploščena
okrogla
podolgovata
izdolžena
Plod: osnovna barva (skupaj s poprhom; fiziološko zrelega
ploda)
belkasta
zelena
rumeno zelena
rumena
oranžno rumena
rdeča
vijolična
modro vijolična
Plod: barva mesa (fiziološko zrelega ploda)
belkasta
rumena
rumeno zelena
zelena
oranžna
rdeča
Koščica: priraslost k mesu (fiziološko zrelega ploda)
ni prirasla (cepka)
napol prirasla (polcepka)
prirasla (kostenica)
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Koščica: velikost glede na plod (fiziološko zrelega ploda)
majhna
srednja
velika
Čas zorenja:
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Prunus persica (L.) Batsch
Drevo: rast
normalna
zbita
Cvetni poganjki: antocijanska obarvanost
odsotna
prisotna
Čas začetka cvetenja:
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Cvet: oblika
rožast
zvončast
Venčni list: velikost
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik
Listni pecelj: medovniki
odsotni
prisotni
Listni pecelj: oblika medovnikov
okrogla
ledvičasta
Plod: dlakavost
odsotna
prisotna
Plod: osnovna barva mesa
bela
rumena do oranžno rumena
rdeča
Koščica: priraslost k mesu
odsotna (cepka)
prisotna (kostenica)
Čas zorenja:
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Prunus salicina Lindley
Plod: velikost
zelo majhen
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majhen
srednji
velik
zelo velik
Plod: osnovna barva kože
bela
zelena
rumeno zelena
rumena
oranžno rumena
rdeča
vijolična
modro vijolična
temno modra
Plod: barva mesa
bela
rumena
rumeno zelena
zelena
oranžna
rdeča
Čas cvetenja:
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Čas zorenja:
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Pyrus communis L.
Čas cvetenja: (polno cvetenje)
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Plod: velikost
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik
Plod: oblika v podolžnem prerezu
vbokla
ravna
izbokla
Plod: dolžina glede na največji premer
zelo kratka
kratka
vmesna
podaljšana
zelo podaljšana
Plod: osnovna barva kože (ob zrelosti)
zelena
rumeno zelena
rumena
rdeča
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Plod: dolžina peclja
kratek
srednji
dolg
Čas zrelosti za obiranje:
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Ribes silvestre Men et Koch, Ribes niveum Lindley
(rdeči in beli ribez)
Čas zorenja plodov:
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Grozd: dolžina vključno z pecljem
zelo kratek
kratek
srednji
dolg
zelo dolg
Jagoda: velikost
zelo majhna
majhna
srednja
velika
zelo velika
Jagoda: barva
bela
belo rumena
rožnata
rdeča
Ribes uva crispa L. (kosmulja)
Grm: oblika
jajčasta
okroglasta
elipsoidna
Plod: velikost
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik
Plod: oblika
okroglasta
elipsoidna
hruškasta
Plod: barva
rumena
rumeno zelena
zelena z belimi progami
zelena
rdeča
Čas zorenja plodov:
zelo zgodaj
zgodaj
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srednje
pozno
zelo pozno
Ribes nigrum L. (črni ribez)
Grm: razmerje višina/premer
nizko
srednje
visoko
Plod: velikost
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik
Čas zorenja plodov:
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Rubus podvrsta Eubatus Sect. Moriferi in Ursini (robidnica) in križanci
Rastlina: lastnosti rasti
pokončna
pokončna do pol-pokončna
pol-pokončna
pol-pokončna do bujno rastoča
bujno rastoča
Rozge: trni
odsotni
prisotni
Plod: velikost
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik
Čas začetka zorenja:
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
Rubus idaeus L. (malina)
Rastlina: število mladih poganjkov
zelo malo
malo
srednje
veliko
zelo veliko
Samo sorte, pri katerih je glavnina pridelka poleti na rozgah
iz preteklega leta
Rozga: barva
sivkasto rjava
sivkasto rjava do rjava
rjava
rjava do vijolično rjava
vijolično rjava
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Plod: barva
rumena
bledo rdeča
srednje rdeča
temno rdeča
oranžna
vijolična
črna
Plod: velikost
zelo majhen
majhen
srednji
velik
zelo velik
Plod: razmerje dolžina/širina
enako dolg in širok
daljši kot širši
precej daljši kot širši
Glavnina pridelka:
poleti na rozgah iz preteklega leta
jeseni na rozgah iz tekočega leta
Čas zorenja na rozgah iz preteklega leta:
zelo zgodaj
zgodaj
srednje
pozno
zelo pozno
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»16. mikroorganizem je celični ali necelični organizem,
sposoben reprodukcije ali prenosa genskega materiala (npr.
bakterije, glive, virusi, viroidi, protozoe in drugi, vključno z
virusi in njim podobnimi organizmi).«.
2. člen
V 9. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Teste in analize za pridobitev podatkov o lastnostih
in varnosti FFS, ki vsebuje aktivno snov na podlagi mikroorganizmov ali virusov, razen vpliva na ljudi, opravljajo uradno
priznani izvajalci, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje.«.
3. člen
V prilogi se poglavje B – FFS na osnovi mikroorganizmov in virusov nadomesti z besedilom, ki je kot priloga
sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-236/2003
Ljubljana, dne 5. marca 2004.
EVA 2004-2311-0177
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

1344.

Pravilnik o spremembi pravilnika o zahtevani
dokumentaciji za registracijo in oceno
fitofarmacevtskih sredstev

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena in drugega
odstavka 68. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih
(Uradni list RS, št. 11/01 in 2/04 – ZZdrI-A) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom
za zdravje

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o zahtevani
dokumentaciji za registracijo in oceno
fitofarmacevtskih sredstev*
1. člen
(1) V pravilniku o zahtevani dokumentaciji za registracijo in oceno fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št.
31/02) se v 2. členu 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. metaboliti so produkti razgradnje ali reakcije
aktivnih snovi in produkti razgradnje ali biosinteze v mikroorganizmu ali drugem organizmu, uporabljenem za tvorbo
mikroorganizma;«.
(2) 9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. nečistote so vse sestavine, razen čiste aktivne
snovi in specificiranega mikroorganizma, ki so nastale v proizvodnem postopku ali zaradi razgradnje aktivne snovi med
skladiščenjem, vključno z neaktivnimi izomerami;«.
(3) Za besedilom 15. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 16. točka, ki se glasi:
* Ta pravilnik vsebinsko povzema prilogo II Direktive št.
2001/36/ES

Priloga

B – FFS na osnovi mikroorganizmov in virusov
Podatke se analizira s pomočjo primernih statističnih
metod. Navede se vse podrobnosti statističnih analiz (npr.
posamezne srednje vrednosti, meje zaupanja in p-vrednosti, z navedbo »statistično značilno« oziroma »statistično
neznačilno«).
Do uveljavitve posebnih, mednarodno priznanih navodil,
se za pridobitev potrebnih podatkov uporablja navodila, ki jih
sprejme pristojni organ (kot so npr.: USEPA napotki1). Ustrezna navodila za testiranje, določene v Prilogi IA pravilnika o
zahtevani dokumentaciji za oceno aktivnih snovi, se mora
prilagoditi tako, da ustrezajo testiranju mikroorganizma.
Če študija vključuje uporabo različnih odmerkov, se
navede podatke o razmerju med odmerkom in neželenimi
posledicami.
Za vsako predloženo študijo se mora predložiti podroben opis (specifikacija) uporabljenega materiala in nečistot,
kot to določa točka 1.4 te priloge.
Pri obravnavi novega pripravka se podatke lahko pridobi z ekstrapolacijo iz podatkov o mikroorganizmu, pridobljenih
v skladu s Prilogo IB Pravilnika o zahtevani dokumentaciji
za oceno aktivnih snovi. V tem primeru morajo biti ocenjeni
vsi podatki o možnem vplivu dodatkov in drugih sestavin na
patogenost in infektivnost FFS.
1 OPREDELITEV FFS
Podatki o FFS in mikroorganizmih morajo zadoščati za
natančno določitev in opredelitev v zvezi z njihovimi lastnostmi in delovanjem.
1
USEPA Microbial Pesticide Test Guidelines, OPPTS
Series 885, February 1996.

Uradni list Republike Slovenije
1.1 Vlagatelj
Navede se naziv in sedež vlagatelja zahtevka ter funkcijo, telefonsko številko, številko telefaksa in naslov elektronske pošte kontaktne osebe.
Če ima vlagatelj podružnico, zastopnika ali predstavnika
v Republiki Sloveniji, mora navesti naziv in sedež lokalne
podružnice, zastopnika ali predstavnika ter ime, funkcijo,
telefonsko številko in številko telefaksa ter naslov elektronske
pošte kontaktne osebe.
1.2 Proizvajalec FFS in mikroorganizmov
Navede se naziv in sedež proizvajalca FFS in posameznih mikroorganizmov, ki jih FFS vsebuje ter naziv in
sedež vseh proizvodnih obratov, v katerih se proizvaja FFS
in mikroorganizme.
Navede se ime in naslov kontaktne osebe, njeno telefonsko številko in številko telefaksa ter naslov elektronske
pošte.
Če mikroorganizem proizvaja proizvajalec, za katerega
podatki niso bili predloženi v dokumentaciji za oceno aktivnih
snovi, se predloži natančen opis mikroorganizma, v skladu s
točkama 1.3 in 1.4 poglavja B v prilogi pravilnika o zahtevani
dokumentaciji za oceno aktivnih snovi.
1.3 Blagovna znamka ali predlagana blagovna
znamka in proizvajalčeva razvojna koda ali koda FFS
Navede se vse prejšnje in sedanje blagovne znamke,
predlagane blagovne znamke in razvojne kode FFS. Če se navedene blagovne znamke in kode nanašajo na podobna FFS
(npr. FFS, ki niso več v rabi), se mora razlike v celoti opisati.
Predlagana blagovna znamka ne sme biti taka, da bi povzročala zamenjave z blagovno znamko že registriranih FFS.
1.4 Podatki o sestavi FFS
Vsak mikroorganizem, ki je predmet ocene mora biti
identificiran in zanj navedeno ime vrste. Navede se, če je le
mogoče, latinsko ime in taksonomsko skupino kot npr.: družina, rod, vrsta, rasa, serotip, patovar ali drugo kakršno koli
drugo poimenovanje. Mikroorganizem mora biti shranjen in
vpisan v mednarodno priznani zbirki kultur. Navede se referenčno številko zbirke in kulture ter druge podatke v zvezi s
tem. Navede se razvojno stopnjo mikroorganizma v FFS.
Za vsako FFS se navede:
– najmanjšo, največjo in nominalno vsebnost mikroorganizma v FFS in v materialu za proizvodnjo FFS,
– vsebnost dodatkov,
– vsebnost ostalih sestavin FFS (kot npr. stranskih proizvodov, kondenzatov, gojišča).
Vsebnost mora biti navedena v skladu z določbami
Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih
snovi, z ustreznimi enotami za mikroorganizme (število aktivnih enot na volumen, težo ali na drug, za mikroorganizem
primeren način).
Dodatke se opredeli v skladu z določbami pravilnika o
razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi. Če jih
predpis ne vključuje, se kemijska imena dodatkov navedejo
v skladu z nomenklaturo IUPAC in CA. Navede se njihovo
strukturo ali strukturno formulo. Za vsak dodatek se navede
ustrezno številko EC (EINECS ali ELINCS) ter CAS. Če pridobljeni podatki le delno označujejo lastnosti dodatkov, je
potrebno predložiti ustrezno specifikacijo. Navede se tudi
blagovno znamko dodatkov.
Za vsak dodatek se navede njegovo funkcijo:
– adheziv,
– sredstvo proti penjenju,
– sredstvo proti zmrzovanju,
– vezivo,
– pufer,
– nosilec,
– deodorant,
– dispergent,

Št.

31 / 31. 3. 2004 /

Stran

3665

– barvilo,
– emetik,
– emulgator,
– gnojilo,
– konzervans,
– odorant,
– parfum,
– potisni plin,
– odvračalo,
– varovalna snov (safener),
– topilo,
– stabilizator,
– sinergist,
– zgoščevalo,
– močilo,
– razno (obvezno navesti).
Podatke o identiteti kontaminantnih mikroorganizmov se
navede v skladu s točko 1.3 poglavja B v prilogi Pravilnika o
zahtevani dokumentaciji za oceno aktivnih snovi.
Podatke o identiteti kemijskih snovi kot so npr. dodatki
se navede v skladu s točko 1.10, poglavja A v prilogi pravilnika o zahtevani dokumentaciji za oceno aktivnih snovi.
Če predloženi podatki ne opredeljujejo natančno vseh
sestavin FFS, kot npr. kondenzat, gojišče, se navede natančno sestavo teh sestavin.
1.5 Fizikalno stanje in oblika FFS (koncentrat za
emulzijo, močljivi prašek itd.)
Vrsto in kodo FFS se navede v skladu z GIFAP monografijo2.
Če ta publikacija ne zagotavlja dovolj natančne opredelitve pripravka, je potrebno predložiti popoln opis fizikalnega
stanja in oblike pripravka ter predlog opisa vrste pripravka in
njegove definicije.
1.6 Delovanje FFS (insekticid, fungicid itd.)
Biološko delovanje FFS se določi glede na namen
uporabe in sicer:
– baktericid,
– fungicid,
– insekticid,
– akaricid
– moluskicid,
– nematocid,
– herbicid,
– drugo (obvezno navesti).
FFS

2 FIZIKALNE, KEMIJSKE IN TEHNIČNE LASTNOSTI
2.1 Videz (barva in vonj)
Opiše se agregatno stanje FFS ter barvo in vonj.

2.2 Obstojnost pri skladiščenju – stabilnost in rok
uporabe
2.2.1 Vpliv temperature in vlage na tehnične značilnosti
FFS
Navede se fizikalno in biološko stabilnost FFS pri priporočeni temperaturi skladiščenja in podatke o rasti in razvoju
kontaminantnih mikroorganizmov. Pogoje, pod katerimi je bil
test izveden se mora obrazložiti.
Tekočim FFS se dodatno določi in navede vpliv nizkih
temperatur na fizikalno stabilnost po CIPAC metodi MT 39 ali
MT 48 ali MT 51 ali MT 543.
Navede se rok uporabnosti FFS ob skladiščenju pri priporočeni temperaturi. Če je rok uporabnosti krajši od dveh
let, se ga navede v mesecih, skupaj s priporočeno tempera2
Catalogue of pesticide formulation types and international
coding system, GIFAP Technical Monograph, No. 2, 1989
3
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turo skladiščenja. Način določanja in navajanja podatkov je
opisan v GIFAP Monografiji št. 174.
2.2.2 Drugi dejavniki, ki vplivajo na stabilnost FFS
Preuči se učinek izpostavljenosti FFS zraku, pakiranju
in embalaži ter drugim dejavnikom.
2.3 Eksplozivne in oksidacijske lastnosti
Eksplozivne in oksidacijske lastnosti se določi v skladu
s točko 2.2, poglavja A priloge pravilnika o zahtevani dokumentaciji za registracijo in oceno fitofarmacevtskih sredstev,
razen če se lahko dokaže, da izvedba takih študij tehnično
ali znanstveno ni potrebna.
2.4 Plamenišče in drugi znaki vnetljivosti ali samovžiga
Plamenišče in druge znake vnetljivosti ali samovžiga
FFS se določi v skladu s točko 2.3 poglavja A priloge pravilnika o zahtevani dokumentaciji za registracijo in oceno fitofarmacevtskih sredstev, razen če se lahko dokaže, da izvedba
takih študij tehnično ali znanstveno ni potrebna.
2.5 Kislost oziroma bazičnost in pH vrednost FFS
Kislost oziroma bazičnost in pH vrednost FFS se določi
v skladu s točko 2.4 poglavja A priloge pravilnika o zahtevani dokumentaciji za registracijo in oceno fitofarmacevtskih
sredstev, razen če se lahko dokaže, da izvedba takih študij
tehnično ali znanstveno ni potrebna.
2.6 Viskoznost in površinska napetost
Viskoznost in površinsko napetost FFS se določi v skladu s točko 2.5 poglavja A priloge Pravilnika o zahtevani dokumentaciji za registracijo in oceno fitofarmacevtskih sredstev,
razen če se lahko dokaže, da izvedba takih študij tehnično
ali znanstveno ni potrebna.
2.7 Tehnične značilnosti FFS
Navedba tehničnih značilnosti FFS mora zadoščati za
odločitev o ustreznosti FFS. Teste se opravi pri temperaturi,
primerni za preživetje mikroorganizma.
2.7.1 Močljivost
Močljivost FFS v trdnem stanju, ki se jih pred uporabo
razredči (npr. močljivi praški, vodoptopni praški, vodotopna
zrnca in zrnca, ki dispergirajo v vodi) mora biti določena in
navedena po CIPAC metodi MT 53.3.
2.7.2 Penjenje
Penjenje FFS ob redčenju z vodo se določi in navede
po CIPAC metodi MT 47.
2.7.3 Suspenzibilnost in stabilnost suspenzije
Suspenzibilnost in stabilnost suspenzije FFS, ki dispergirajo v vodi (npr. močljivi praški, v vodi dispergirana zrnca,
koncentrirane suspenzije) se določita in navedeta po CIPAC
metodi MT 15, MT 161 ali MT 168.
Spontanost disperzije FFS, ki dispergirajo v vodi (npr.
zrnca, ki dispergirajo v vodi, koncentrirane suspenzije) se
določi in navede po CIPAC metodi MT 160 ali MT 174.
2.7.4 Suha in mokra sejalna analiza
Za zagotovitev ustrezne velikostne razporeditve prašnih
delcev prašiv, se opravi in navede suha sejalna analiza po
CIPAC metodi MT 59.1.
Če FFS dispergirajo v vodi, se opravi in navede mokro
sejalno analizo po CIPAC metodi MT 59.3 ali MT 167.
2.7.5 Razporeditev delcev po velikosti (prašiva in močljivi praški, zrnca), vsebnost prahu oziroma drobnih delcev
med zrnino ter drobljivost in krušljivost zrnc.
Če so FFS v obliki praškov se razporeditev delcev določi po velikosti in navede po OECD metodi 110.
Velikostni razpon zrnc za neposredno uporabo se
določi in navede v skladu s CIPAC metodo MT 58.3; za
4
International Group of National Pesticide Manufacturers’
Association.*
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zrnca, ki dispergirajo v vodi, pa v skladu s CIPAC metodo
MT 170.
Vsebnost prahu v zrninah se določi in navede po CIPAC metodi MT 171. Če je to pomembno za izpostavljenost
uporabnika, se velikost prašnih delcev določi in navede po
OECD metodi 110.
Krušljivost in drobljivost zrnine se določi in navede po
mednarodno sprejetih metodah. V vsakem drugem primeru
se navede in obrazloži uporabljeno metodo.
2.7.6 Sposobnost emulgiranja, ponovnega emulgiranja,
stabilnost emulzije
Sposobnost emulgiranja, ponovnega emulgiranja in
stabilnost emulzije pri FFS, ki tvorijo emulzije, se določi in
navede po CIPAC metodi MT 36 ali MT 173.
Stabilnost razredčenih emulzij in FFS v obliki emulzije,
se določi in navede po CIPAC metodi MT 20 ali MT 173.
2.7.7 Sipkost, pretočnost in prašljivost
Sipkost zrnin se določi in navede po CIPAC metodi
MT 172.
Pretočnost (in izpiranje ostankov) suspenzij (npr. koncentriranih suspenzij, suspenzoemulzij) se določi in navede
po CIPAC metodi MT 148.
Prašljivost prašiv se določi in navede po CIPAC metodi
MT 34.
2.8 Fizikalna in kemijska združljivost z drugimi FFS
in FFS za uporabo katerih je vložen zahtevek
2.8.1 Fizikalna združljivost
Navede se fizikalno združljivost priporočenih mešanic.
2.8.2 Kemijska združljivost
Navedba kemijske združljivosti priporočenih mešanic je
obvezna, razen če se na podlagi posameznih lastnosti FFS
nedvoumno ugotovi, da ne obstaja možnost medsebojne
reakcije. V takih primerih zadostuje obrazložitev, zakaj kemijska združljivost ni praktično določena.
2.8.3 Biološka združljivost
Navedba biološke združljivosti priporočenih mešanic
je obvezna.
2.9 Adhezija in porazdelitev na semenih
Pri FFS za tretiranje semen se preuči in navede porazdelitev in adhezijo; za porazdelitev se uporabi CIPAC metodo
MT 175.
2.10 Povzetek in ocena podatkov iz točk od 2.1.
do 2.9
3 PODATKI O UPORABI FFS
3.1 Predvideno področje uporabe
Za FFS, ki vsebujejo mikroorganizem, se mora natančno navesti obstoječe ali predlagano področje uporabe. Izbira
se med naslednjimi področji uporabe:
– na prostem, kot npr. v poljedelstvu, hortikulturi, gozdarstvu in vinogradništvu,
– v rastlinjakih, zavarovanih prostorih,
– na okrasnih in rekreacijskih površinah,
– za zatiranje plevela na nekmetijskih površinah,
– za urejanje hišnih vrtov,
– za sobne rastline,
– za shranjevanje rastlinskih proizvodov,
– drugo (obvezno navesti).
3.2 Način delovanja
Navede se na kakšen način se FFS prenaša in širi po
ciljnem organizmu (kontaktno, želodčno, z vdihovanjem)
in način delovanja na škodljive organizme (fungitoksično
delovanje, fungistatično delovanje, tekmovanje za hranila
in drugo).
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Navede se, ali se FFS v rastlinah premešča (translocira) v različne rastlinske dele in če se, ali je translokacija
apoplastna, simplastna ali oboje.
3.3 Predviden namen uporabe
Navede se podrobnosti o namenu uporabe FFS kot
npr. ciljne vrste škodljivih organizmov oziroma vrste rastlin
ali rastlinskih proizvodov, ki jih varuje.
Navede se časovni razmik med posameznimi tretiranji s
FFS, ki vsebuje mikroorganizme in kemijska sredstva in seznam aktivnih snovi kemijskih FFS, ki se ne smejo uporabljati
na rastlinah, tretiranih s FFS, ki vsebujejo mikroorganizme.
3.4 Odmerek FFS in aktivne snovi na površinsko ali
prostorninsko enoto
Za vsak način in vrsto uporabe se navede priporočeno
količino FFS in mikroorganizma na tretirano enoto, v g ali
kg/ha, m2 ali m3 oziroma v ustreznih enotah mikroorganizma.
Odmerki se običajno izražajo v g ali kg/ha ali v kg/m3, g
ali kg/t. Za uporabo v zavarovanih prostorih in na domačem
vrtu se odmerke FFS in aktivnih snovi izrazi v g ali kg/100m2
ali v g ali kg/m3.
3.5 Vsebnost mikroorganizma v pripravku pred uporabo (npr. v razredčenem razpršilu, vabah ali tretiranem
semenu)
Vsebnosti mikroorganizma v pripravku pred uporabo se
izrazi v številu aktivnih enot/ml ali v številu aktivnih enot/g ali
v drugih ustreznih enotah.
3.6 Način uporabe
Način uporabe FFS mora biti v celoti opisan, pri čemer
se navede vrsto opreme za tretiranje ter vrsto in količino razredčila, uporabljenega na enoto površine ali prostornine.
3.7 Število in časovna razporeditev tretiranj in trajanje zaščite
Navede se največje dopustno število tretiranj s FFS
letno in njihovo časovno razporeditev. Navede se razvojne
faze rastlin, ki bodo tretirane in razvojne stopnje škodljivih
organizmov v času tretiranja. Če je možno, se navede tudi v
dnevih izražen časovni razmik med posameznimi tretiranji.
Navede se trajanje učinkov vsakega posameznega
tretiranja oziroma največjega števila predvidenih tretiranj
FFS letno.
3.8 Varnostni ukrepi za preprečevanje fitotoksičnih
vplivov na naslednje kulture
Za preprečevanje fitotoksičnih vplivov se navede najkrajši časovni razmik med zadnjim tretiranjem FFS in setvijo
ali saditvijo kultur, ki se kot naslednje gojijo na tretirani površini (v nadaljnjem besedilu: naslednje kulture). Potrebne
podatke se dobi na način, kot to določa točka 6.6 te priloge.
Navesti se mora vse omejitve pri izbiri naslednjih kultur,
ki se sadijo oziroma sejejo po zadnji uporabi FFS.
3.9 Predlog etikete oziroma navodila za uporabo
Obvezno se predloži predlog etikete oziroma navodila
za uporabo, ki bodo tiskana na embalaži in priloženih navodilih.
4 DODATNI PODATKI O FFS
4.1 Embalaža in skladnost FFS s predlaganimi materiali za pakiranje
Uporabljeno embalažo se v celoti opiše ter navede podrobnosti o materialih, načinu izdelave (npr. stiskana, varjena
itd.), velikosti in kapaciteti, velikosti odprtine, načinu zapiranja
in tesnjenja. Embalaža mora biti oblikovana v skladu z do-
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ločbami FAO smernic za pakiranje pesticidov.
Ustreznost embalaže in sistema zapiranja, glede
na trdnost, nepropustnost in primernost za običajni prevoz in rokovanje se določi in navede po ADR metodah
3552, 3553, 3560, 3554, 3555, 3556 in 3558, ali po ADR
metodah za srednje kontejnerje za razsuti tovor. Če se
za FFS zahteva poseben pokrov, ki preprečuje odpiranje
embalaže otrokom, se ustreznost embalaže določi po ISO
standardih 8317.
Odpornost materiala embalaže na vsebino se navede
po GIFAP monografiji št. 17.
4.2 Postopki čiščenja opreme za tretiranje
Postopki čiščenja opreme za tretiranje in zaščitne obleke morajo biti podrobno opisani. Učinkovitost postopkov
čiščenja mora biti v celoti raziskana s pomočjo npr.biotestov
in navedena.
4.3 Karenca, delovna karenca, in drugi varnostni
ukrepi za zaščito ljudi, rejnih živali in okolja
Navodila za zaščito morajo izhajati iz podatkov, navedenih za mikroorganizem in podatkov kot jih določata 7. in
8. točka te priloge.
Določi se karenco, delovno karenco in druge varnostne
ukrepe, ki zagotavljajo čim manjšo količino ostankov FFS v
ali na rastlinah in rastlinskih proizvodih, na tretiranih površinah ali v prostorih, z namenom zaščite ljudi in rejnih živali:
– karenca (v dnevih) za posamezne vrste rastlin in
rastlinskih proizvodov,
– delovna karenca: - za dostop rejnih živali na površine
za pašo (v dnevih),
– za dostop človeka do tretiranih rastlin ali rastlinskih
proizvodov ali v tretirane zgradbe ali prostore (v urah ali
dnevih),
– prepoved uporabe za prehrano živali (v dnevih),
– časovni razmik med zadnjim tretiranjem in rokovanjem
s tretiranimi rastlinami ali rastlinskimi proizvodi (v dnevih),
– časovni razmik med zadnjim tretiranjem in setvijo ali
saditvijo naslednjih kultur zaradi preprečevanja fitotoksičnih
vplivov.
Če je glede na rezultate testov potrebno, se mora navesti podatke o morebitnih posebnih pogojih kmetijske pridelave, zdravstvenega stanja rastlin ali okolja, pod katerimi
se FFS sme ali ne sme uporabljati.
4.4 Priporočeni postopki in varnostni ukrepi v zvezi
z rokovanjem, skladiščenjem, prevozom ali požarom
Natančno se navede vse priporočljive metode in varnostne ukrepe v zvezi s postopki rokovanja in skladiščenja
FFS tako v skladišču kot pri uporabniku, za njihov prevoz
in za primer požara. Navede se podatke o produktih gorenja. Navede se tudi vsa morebitna tveganja in načine
zmanjševanja nevarnosti. Predložiti se mora predvidene
postopke za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja
odpadkov.
Oceno se izdela po ISO – TR 9122.
Navede se vrsto in lastnosti predlagane zaščitne obleke
in opreme. Predloženi podatki morajo zadoščati za ovrednotenje ustreznosti in učinkovitosti v dejanskih pogojih uporabe
(npr. na prostem ali v rastlinjaku itd).
4.5 Izredni ukrepi v primeru nesreče
Navede se obvezne postopke v primeru izrednih razmer, ki lahko nastanejo med prevozom, skladiščenjem ali
uporabo in vključujejo:
– omejitev razlitja,
– dekontaminacijo površin, vozil in zgradb,
– odstranitev poškodovane embalaže, adsorbentov in
drugega materiala,
– zaščito reševalnega osebja in drugih navzočih,
– ukrepe prve pomoči.
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4.6 Postopki uničenja ali dekontaminacije FFS in
njegove embalaže
Predloži se postopke za uničenje in dekontaminacijo
majhnih količin pri uporabniku in velikih količin v skladiščih.
Postopki morajo biti skladni s predpisi o odstranjevanju nevarnih odpadkov, veljavnimi za skladiščenje ali uporabo.
Predlagan postopek za odstranitev odpadkov ne sme imeti
nesprejemljivega vpliva na okolje in mora biti finančno sprejemljiv in tehnično izvedljiv.
4.6.1 Nadzorovani sežig
V večini primerov je najustreznejši ali edini način varnega uničenja FFS in še zlasti dodatkov, ki jih vsebuje, kontaminiranih materialov ali embalaže, sežig v sežigalni napravi,
ki ima za to uradno dovoljenje.
Predložiti se mora podrobna navodila za varno uničenje.
4.6.2 Drugo
Če vlagatelj predlaga druge postopke uničenja FFS,
embalaže in kontaminiranih materialov, jih mora natančno
opisati in predložiti podatke o njihovi učinkovitosti in varnosti.
5 ANALITSKE METODE
To poglavje določa analitske metode za spremljanje in
nadzor FFS po registraciji.
Zaželeno je, da FFS ne vsebuje kontaminantov. Če so
le-ti prisotni pa količino sprejemljivih kontaminantov, na podlagi ocene tveganja, določi pristojni organ.
Vlagatelj mora nad proizvodnjo in FFS vršiti stalen nadzor kakovosti. Predloži se merila za oceno kvalitete FFS.
Vlagatelj mora predložiti utemeljitev uporabljene analitske metode, potrebne za pridobitev podatkov, kot jih zahteva ta pravilnik. Po potrebi se na podlagi enakih zahtev,
kot so določene za kontrolo po registraciji, pripravi ločena
navodila.
V opisu uporabljene metode morajo biti navedeni podatki o uporabljeni opremi, materialih in pogojih. Opiše se
uporabnost obstoječih CIPAC metod.
Za izvajanje analiz se uporabi najenostavnejši način, ki
zahteva najnižje stroške in splošno dostopno opremo.
Na zahtevo pristojnega organa se predloži vzorce:
– FFS,
– analitskih standardov čistega mikroorganizma,
– tehnične snovi za proizvodnjo mikroorganizma,
– analitskih standardov relevantnih metabolitov in vseh
drugih snovi, ki so navedene v definiciji ostankov,
– analitskih standardov relevantnih nečistot.
5.1 Metode za analizo pripravka
Predloži se opis in natančno obrazložitev metode
za določitev in identifikacijo vsebnosti mikroorganizma v
pripravku. Če pripravek vsebuje več kot eno vrsto (raso,
patotip, itd.) mikroorganizma, se navede metodo, s katero
je mogoče določiti in identificirati vsebnost posameznih
mikroorganizmov.
Predloži se opis in natančno obrazložitev metod za
izvajanje redne kontrole končnega proizvoda (pripravka), s
katerimi se zagotavlja, da le-ta ne vsebuje drugih mikroorganizmov (razen deklariranih) in uniformnost pripravka.
Predloži se opis in natančno obrazložitev metode za
identifikacijo kontaminantnih mikroorganizmov.
Predloži se opis in natančno obrazložitev metode za
določitev stabilnosti in roka uporabnosti med skladiščenjem
pripravka.
5.2 Analitske metode za določitev ostankov FFS
Za določitev ostankov FFS veljajo določbe točke 4.2
Priloge IB Pravilnika o zahtevani dokumentaciji za oceno aktivnih snovi. Analitskih metod za določitev ostankov FFS ni
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potrebno navesti, če je mogoče dokazati, da so bili podatki v
skladu z zgoraj navedenimi zahtevami že predloženi.
6 PODATKI O UČINKOVITOSTI
Predloži se podatke o delovanju FFS, na podlagi katerih
je mogoče oceniti vrsto in obseg koristnosti uporabe FFS.
Obseg in način delovanja se prikaže v primerjavi z referenčnim FFS in ob upoštevanju praga gospodarske škode. Določiti se mora vse pogoje za uporabo.
Število potrebnih preskusov je odvisno od poznavanja
lastnosti aktivnih snovi v pripravku in od pogojev, ki lahko
vplivajo na njeno delovanje, kot so: splošno zdravstveno
stanje in vitalnost rastlin, razlike v klimatskih razmerah, razlike v tehnologiji pridelave, izenačenost gojenih rastlin, način
tretiranja glede na vrsto škodljivih organizmov in glede na
vrsto FFS.
Predloženi podatki morajo veljati za posamezna območja in za vse možne pogoje v območjih predvidene uporabe
FFS. Če je testiranje v eni ali več od predlaganih območij
uporabe po mnenju vlagatelja nepotrebno, ker so pogoji
primerljivi z drugimi območji kjer so bili testi izvedeni, mora
primerljivost utemeljiti z ustrezno dokumentacijo.
Za oceno sezonskih razlik se mora predložiti podatke,
ki predstavljajo delovanje FFS na posameznih območjih in
uporabo različnih tehnologij pridelovanja za vsako kombinacijo gojene rastline (ali rastlinskega proizvoda) in škodljivega
organizma posebej.
Dokumentacijo o opravljenih testih učinkovitosti in fitotoksičnosti se poda za obdobje najmanj dveh rastnih dob.
Če po mnenju vlagatelja na podlagi podatkov, pridobljenih na drugih gojenih rastlinah ali rastlinskih proizvodih
ali okoliščinah ali na podlagi testov z zelo podobnimi FFS,
testi že v prvi rastni dobi potrjujejo veljavnost ugotovitev, se
pristojnemu organu predloži natančno obrazložitev časovnega skrajšanja testov učinkovitosti. Če imajo rezultati v določeni sezoni ali rastnem obdobju, zaradi vremenskih razmer,
zdravstvenega stanja in vitalnosti rastlin ali drugih razlogov,
omejeno vrednost za oceno delovanja, se teste nadaljuje še
v prihodnji ali več naslednjih sezonah.
6.1 Predhodni testi
Na zahtevo pristojnega organa se predloži poročilo o
predhodno opravljenih testih. Poročilo, pripravljeno v obliki
povzetka, mora vključevati rezultate preučevanj v zavarovanih prostorih in na prostem, potrebnih za oceno biološke
aktivnosti in oceno velikosti odmerka FFS in aktivnih snovi,
ki jih vsebuje. Če vlagatelj podatkov ne predloži, mora razloge utemeljiti.
6.2 Testiranje učinkovitosti
Namen testiranja
S testi se zagotovi podatke za oceno stopnje, trajanja in
doslednosti zdravstvenega varstva rastlin ali za oceno drugih
pričakovanih učinkov FFS.
Pogoji testiranja
V teste so vključeni: testno sredstvo, referenčno sredstvo in kontrola.
Delovanje FFS se preuči in oceni glede na referenčno
sredstvo, če obstaja oziroma se primerja s kontrolo.
Testiranje učinkovitosti FFS se opravi, ko se ciljni škodljivi organizmi pojavijo v obsegu, ki povzročajo ali bi lahko
povzročili neželene učinke (količina in kakovost pridelka,
tehnološke koristi) na nezavarovanih rastlinah ali rastlinskih
proizvodih, ali ko je škodljivi organizem prisoten v takem obsegu, da se FFS lahko oceni.
Rezultati poskusov učinkovitosti FFS morajo prikazati
stopnjo delovanja FFS na preučevane vrste ciljnih organizmov ali reprezentativne vrste skupin ciljnih organizmov, za
zatiranje katerih je FFS namenjeno. Poskuse se opravi na
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različnih razvojnih stadijih ciljnih organizmov ter na različnih
rasah oziroma sojih, če je stopnja njihove občutljivosti lahko
različna občutljivosti.
Poskusi za pridobitev podatkov o FFS, ki delujejo kot
rastni regulatorji, morajo prikazati vpliv na tretirane vrste
in pojav razlik med sortami rastlin, za katere je predvideva
uporaba FFS.
Za oceno najmanjšega odmerka, ki je potreben za doseganje želenega učinka, se v teste vključi tudi odmerke,
nižje od priporočenih.
Preuči se trajanje učinkov uporabljenega FFS na ciljne
organizme in na tretirane rastline ali rastlinske proizvode.
Če je priporočeno večkratno tretiranje, se predloži podatke
o trajanju učinkov posameznega tretiranja, številu potrebnih
tretiranj in presledkih med njimi.
Predloženi podatki morajo dokazovati, da priporočeni
odmerek, čas in način tretiranja zagotavljajo ustrezno varstvo
rastlin oziroma imajo pričakovani učinek v okviru predvidenih
okoliščin uporabe.
Predloži se podatke o vplivu dejavnikov okolja, kot so
temperatura ali količina padavin, na delovanje FFS v času
preizkušanja, razen če obstajajo nedvoumni dokazi, da dejavniki okolja na delovanje FFS ne vplivajo.
Če predlagana navodila uporabe vsebujejo tudi priporočila za uporabo FFS skupaj z drugimi FFS ali dodatki, se
mora predložiti podatke o delovanju mešanice.
Navodila za testiranje
Teste se načrtuje tako, da so učinki naključnih razlik med
različnimi deli posamezne lokacije čim manjši in da se dobljene rezultate lahko statistično ovrednoti. Zasnova poskusov,
statistična analiza in način poročanje o opravljenih testih,
morajo biti v skladu z EPPO smernicami 152 in 181. Poročilo
mora vključevati podrobno in kritično oceno podatkov.
Rezultate se analizira s primernimi statističnimi metodami.
sti

6.3 Podatki o pojavu ali možnem pojavu odporno-

Predloži se laboratorijske podatke in podatke, pridobljene v dejanskih pogojih uporabe, o pojavu in razvoju odpornosti ali navzkrižne odpornosti populacije škodljivih organizmov
na eno ali več aktivnih snovi ali na njim podobne aktivne
snovi. Predloži se tudi podatke, ki se posredno nanašajo na
vrsto uporabe, za katero je vložen zahtevek za registracijo ali
podaljšanje dovoljenja (različne vrste škodljivih organizmov
ali različne rastline), na podlagi katerih se sklepa o verjetnosti
razvoja odpornosti ciljne populacije.
Predloži se vse podatke o občutljivosti populacije škodljivih organizmov na FFS, ki kažejo na verjetnost razvoja odpornosti pri komercialni uporabi FFS. Predloži se strategijo
za preprečevanje pojava odpornosti ali navzkrižne odpornosti
pri ciljnih organizmih.
6.4 Vpliv na kakovost in količino tretiranih rastlin ali
rastlinskih proizvodov
6.4.1 Vpliv na kakovost rastlin ali rastlinskih proizvodov
Namen testiranja
S testi se zagotovi podatke za oceno verjetnosti pojava
poškodb, spremembe vonja ali drugih kakovostnih sprememb
rastlin ali rastlinskih proizvodov po tretiranju s FFS.
Okoliščine, v katerih se teste zahteva
Podatke o verjetnosti pojava poškodb ali spremembe
vonja pri rastlinah ali rastlinskih proizvodih namenjenih za
prehrano se predloži, če:
– so lastnosti FFS ali njegova uporaba taka, da je mogoče pričakovati pojav poškodb ali spremembe vonja,
– druga FFS na podlagi teh ali zelo podobnih aktivnih
snovi vplivajo na pojav poškodb ali spremembe vonja.
Podatke o vplivu FFS na druge elemente kakovosti tretiranih rastlin ali rastlinskih proizvodov se predloži, če:
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– bi lastnosti FFS ali njegova uporaba lahko imela
neželen vpliv na druge kakovostne lastnosti (npr. uporabe
rastnega regulatorja neposredno pred spravilom),
– imajo druga FFS na podlagi teh ali zelo podobnih
aktivnih snovi neželen vpliv na kakovost rastlin ali njihovih
proizvodov.
Testiranje se primarno opravi na glavnih kulturah za
predvideno uporabo FFS. Uporabi se dvakratni predvideni
odmerek in glavne načine predelave. Če so opaženi učinki,
se testiranje ponovi s predvidenim odmerkom FFS.
Testiranje se opravi s prevladujočo formulacijo v postopku registracije. Obseg raziskav na drugih kulturah je odvisen
od njihove podobnosti z že testiranimi glavnimi kulturami, od
podobnosti načina uporabe FFS in načina predelave rastlin
ter od količine in kakovosti pridobljenih podatkov o glavnih
kulturah.
6.4.2 Vpliv na postopke predelave
Namen testiranja
S testi se zagotovi podatke za oceno verjetnosti pojava
neželenih učinkov tretiranja s FFS na postopke predelave ali
na kakovost proizvodov po predelavi.
Okoliščine, v katerih se teste zahteva
Testiranje pojava neželenih učinkov je obvezno, če so
v tretiranih rastlinah ali rastlinskih proizvodih, ki so običajno
namenjeni predelavi (npr. vino, pivo ali priprava kruha), ob
spravilu prisotne signifikantne količine ostankov FFS in če:
– obstajajo znaki, da bi uporaba FFS lahko imela vpliv
na postopke predelave (npr. uporabe rastnih regulatorjev ali
fungicidov neposredno pred spravilom),
– imajo druga FFS na podlagi istih ali zelo podobnih
aktivnih snovi neželen vpliv na te postopke ali na proizvode
po predelavi.
Testiranje se opravi s prevladujočo formulacijo v postopku registracije.
6.4.3 Vpliv na pridelek tretiranih rastlin ali rastlinskih
proizvodov
Namen testiranja
S testi se zagotovi podatke za oceno verjetnosti vpliva
FFS na znižanje pridelka ali izgube pri skladiščenju tretiranih
rastlin ali rastlinskih proizvodov.
Okoliščine, v katerih se teste zahteva
Določi se učinek FFS na količino in druge lastnosti pridelka tretiranih rastlin ali rastlinskih proizvodov. Če se tretirane rastline ali rastlinske proizvode skladišči, se določi vpliv
na pridelek po skladiščenju in rok skladiščenja.
Teste se opravi v skladu z določbami točke 6.2 te priloge.
6.5 Fitotoksičnost za ciljne rastline (različne sorte)
ali rastlinske proizvode
Namen testiranja
S testi se zagotovi podatke za oceno verjetnosti pojava
fitotoksičnosti po tretiranju s FFS.
Okoliščine, v katerih se teste zahteva
Če se pri testiranju herbicidov in drugih FFS v skladu
s točko 6.2 te priloge pojavijo neželeni učinki, čeprav le prehodno, se meje selektivnosti na ciljnih rastlinah določi z dvakratnim odmerkom. Pri pojavu hude fitotoksičnosti, se preuči
tudi srednje vrednosti odmerkov oziroma koncentracije.
Če se neželeni učinki v primerjavi s koristnostjo uporabe
nepomembni ali le prehodni, se mora predložiti obrazložitev
te trditve in meritve pridelka.
Prikazati je potrebno varnost FFS za najpomembnejše
sorte glavnih kultur, vpliv na posamezne razvojne stopnje
rastlin, na bujnost in na druge dejavnike, ki lahko vplivajo na
občutljivost rastlin za poškodbe in drugo povzročeno škodo.
Testiranje se opravi s prevladujočo formulacijo v postopku registracije. Obseg raziskav na drugih kulturah je odvisen
od njihove podobnosti z že testiranimi glavnimi kulturami, od
podobnosti načina uporabe FFS in načina predelave rastlin
ter od količine in kakovosti pridobljenih podatkov o glavnih
kulturah.
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Če so na predlaganih navodilih navedena priporočila za
uporabo FFS skupaj z drugimi FFS ali dodatki, se predloži
podatke o delovanju mešanice po določbah prejšnjih točk
te priloge.
Smernice za testiranje
Pojav fitotoksičnosti se spremlja med testiranjem v
skladu z določbami iz točke 6.2. te priloge.
Če se pokažejo fitotoksični učinki, morajo biti ocenjeni
in opisani v skladu z EPPO smernico št. 135 ali z drugimi
smernicami, ki izpolnjujejo zahteve te smernice.
Rezultate se analizira s primernimi statističnimi metodami; če je potrebno se napotke za testiranje prilagodi na način,
ki omogoča statistično analizo.
6.6 Opazovanje neželenih ali nenačrtovanih stranskih učinkov (npr. na koristne in druge neciljne organizme, na naslednje kulture, na druge rastline ali dele tretiranih rastlin, namenjene za razmnoževanje npr. seme,
potaknjenci, pritlike)
6.6.1 Vpliv na naslednje kulture
Namen zahtevanih podatkov
Predloži se podatke za oceno verjetnosti neželenih
učinkov tretiranja s FFS na naslednje kulture.
Okoliščine, v katerih se teste zahteva
Če podatki, pridobljeni v skladu s točko 9.1 te priloge
kažejo, da signifikantna količina ostankov mikroorganizmov,
njihovih metabolitov ali razgradnih produktov, ki imajo ali bi
lahko imeli biološki vpliv na naslednje kulture, ostane v tleh
ali v rastlinskem materialu (npr. slama ali organski material)
do časa setve ali sajenja morebitnih naslednjih kultur, je
potrebno predložiti podatke o vplivu na običajen obseg naslednjih kultur.
6.6.2 Vpliv na druge rastline in sosednje kulture
Namen zahtevanih podatkov
Predloži se podatke za oceno verjetnosti neželenih učinkov tretiranja s FFS na druge rastline in sosednje kulture.
Okoliščine, v katerih se teste zahteva
Predloži se podatke o neželenih učinkih na druge rastline in na običajen obseg sosednjih kultur in znake, ki kažejo
na to, da bi FFS na te rastline lahko vplivalo s svojimi hlapi.
6.6.3 Vpliv na tretirane rastline ali rastlinske dele, namenjene razmnoževanju
Namen zahtevanih podatkov
Predloži se podatke za oceno verjetnosti pojava neželenih učinkov tretiranja s FFS na rastline ali rastlinske
proizvode, namenjene razmnoževanju.
Okoliščine, v katerih se teste zahteva
Predloži se podatke o vplivu FFS na dele rastlin, ki se
uporabljajo za razmnoževanje, razen če predlagana uporaba
izključuje uporabo na kulturah, namenjenih za pridelavo semena, potaknjencev, pritlik ali gomoljev za sajenje:
– za semena – viabilnost, kaljivost in bujnost;
– potaknjenci – ukoreninjenje in hitrost rasti;
– pritlike – začetek rasti in hitrost rasti;
– gomolji – odganjanje in rast.
Smernice za testiranje
Testiranje semen se opravi v skladu z ISTA metodami.
6.6.4 Vpliv na koristne in druge neciljne organizme
V skladu z zahtevami tega poglavja se predloži podatke o vplivih, pozitivnih ali negativnih, na druge škodljive
organizme, prisotne med testiranjem. Poroča se tudi o vseh
opaženih vplivih na okolje, zlasti o vplivu na prostoživeče
oziroma koristne organizme.
6.7 Povzetek in ocena podatkov iz točk 6.1. do 6.6
Predloži se povzetek vseh podatkov iz točk 6.1. do 6.6.
te priloge ter podrobno in kritično oceno glede na koristne
učinke FFS, na neželene učinke, ki nastanejo ali bi lahko
nastali in na ukrepe potrebne za preprečitev ali zmanjšanje
neželenih učinkov.
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7 VPLIV NA ZDRAVJE LJUDI
Za ustrezno ovrednotenje toksičnosti FFS, vključno z
možnostjo patogenosti in infektivnosti pripravka se predloži
podatke o akutni toksičnosti, draženju in preobčutljivostni
reakciji, ki jo povzroča mikroorganizem. Če je mogoče, se
predloži dodatne informacije o načinu toksičnega delovanja,
toksikoloških lastnostih in o vseh drugih znanih toksikoloških
vplivih mikroorganizma, s posebnim poudarkom na dodatkih.
Navede se vse znake infektivnosti in patogenosti, ugotovljene med študijami. Toksikološke študije morajo zajemati
tudi študije čiščenja mikroorganizma.
Za določitev vpliva, ki ga lahko imajo nečistote in druge
snovi na toksikološki odziv, se za vsako študijo predloži podroben opis (specifikacija) uporabljenega materiala. Za teste
se uporabi FFS, ki je v postopku registracije. Mikroorganizem
uporabljen v pripravku in način gojenja mikroorganizma mora
biti enak podatkom, navedenim v skladu s Prilogo IB Pravilnika o zahtevani dokumentaciji za oceno aktivnih snovi,
Priloga IB.
Študije se opravi po posameznih stopnjah način.
7.1 Osnovne študije akutne toksičnosti
Testiranja, rezultati in drugi podatki, ki jih je potrebno
predložiti in ovrednotiti, morajo zadoščati za oceno učinkov
enkratne izpostavljenosti FFS ter še posebej za določitev ali
prikaz:
– toksičnosti FFS,
– toksičnosti, ki se nanaša na mikroorganizem,
– časovnega poteka in značilnosti učinkov z vsemi podrobnostmi o vedenjskih spremembah in možnih makroskopskih patoloških ugotovitvah pri obdukciji organizmov,
– načina toksičnega delovanja,
– nevarnosti, povezane z različnimi načini izpostavljenosti.
Dobljeni podatki morajo omogočati, da se FFS razvrsti v
skladu s predpisi o razvrščanju pakiranju in označevanju nevarnih snovi in nevarnih pripravkov. Podatke, pridobljene pri
testiranju akutne toksičnosti, se predloži za izdelavo ocene
možne nevarnosti, ki se lahko pojavi ob nesrečah.
7.1.1 Akutna oralna toksičnost
Okoliščine, v katerih se teste zahteva
Akutno oralno testiranje je obvezno, razen če vlagatelj,
v skladu s predpisom o razvrščanju, pakiranju in označevanju
nevarnih pripravkov uporabi dogovorjeno računsko metodo
in razloge utemelji.
Napotki za testiranje
Test se opravi v skladu s Pravilnikom o razvrščanju,
pakiranju in označevanju nevarnih snovi, metoda B1 ali B1
bis.
7.1.2 Akutna inhalacijska toksičnost
Namen testiranja
S testom se določi inhalacijsko toksičnost FFS za podgane.
Okoliščine, v katerih se teste zahteva
Test se opravi, če je FFS:
– snov, ki se nanaša z opremo za zamegljevanje
– aerosol
– prah, ki vsebuje signifikanten delež delcev premera
manj kot 50 mmm (več kot 1% teže snovi),
– namenjeno uporabi v zavarovanih prostorih kot so
skladišča ali rastlinjaki in vsebuje aktivno snov s parnim
tlakom več kot 1 x 10 -2 Pa
– namenjeno tretiranju na način, ki povzroči nastanek
večjega deleža delcev ali kapljic s premerom manj kot 50 mm
m (več kot 1% teže snovi)
– vsebuje več kot 10% hlapnih sestavin.
Napotek za testiranje
Teste se opravi v skladu s predpisom o razvrščanju,
pakiranju in označevanju nevarnih snovi, metoda B2.*
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7.1.3 Akutna perkutana toksičnost
Okoliščine, v katerih se teste zahteva
Akutni perkutani test je obvezen, razen če vlagatelj, v
skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju
nevarnih pripravkov uporabi dogovorjeno računsko metodo
in razloge utemelji.
Napotek za testiranje
Test se opravi v skladu s predpisom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (metoda B3).
7.2 Dodatne študije akutne toksičnosti
7.2.1 Draženje kože
Namen testiranja
S testom se prikaže možnost draženja kože in reverzibilnost opaženih učinkov.
Okoliščine, v katerih se teste zahteva
Test draženja kože je obvezen, razen če se ne pričakuje
učinke draženja kože dodatkov ali se dokaže da mikroorganizem ne draži kože ali če ne obstaja možnost hudih kožnih
reakcij.
Napotek za testiranje
Test akutnega draženja kože se opravi v skladu s pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih
snovi (metoda B4).
7.2.2 Draženje oči
Namen testiranja
S testom se prikaže možnost draženja oči in reverzibilnost opaženih učinkov.
Okoliščine, v katerih se teste zahteva
Test draženja oči je obvezen, če obstaja sum, da dodatki dražijo oči, razen če mikroorganizem draži oči ali obstaja
možnost hudih poškodb oči.
Napotek za testiranje
Test se opravi v skladu s Pravilnikoma o razvrščanju,
pakiranju in označevanju nevarnih snovi (metoda B5).
7.2.3 Preobčutljivost kože
Namen testiranja
S testom se zagotovi dovolj podatkov za oceno možnosti, da FFS povzroča reakcije preobčutljivosti kože.
Okoliščine, v katerih se teste zahteva
Test je obvezen, če obstaja sum, da dodatki povzročajo
reakcije preobčutljivosti kože, razen če je znano, da mikroorganizem ali dodatki povzročajo reakcije preobčutljivosti kože.
Napotek za testiranje
Test se opravi v skladu s Pravilnikom o razvrščanju,
pakiranju in označevanju nevarnih snovi (metoda B6).
7.3 Podatki o izpostavljenosti
Tveganje uporabnikov je odvisno od fizikalnih, kemijskih in toksikoloških lastnosti FFS, od vrste FFS (razredčeno
oziroma nerazredčeno), formulacije ter od vrste, stopnje in
trajanja izpostavljenosti. Pridobljenih in predloženih mora biti
dovolj informacij in podatkov za oceno obsega izpostavljenosti FFS, ki se lahko pojavi v predlaganih pogojih uporabe.
Če obstaja, na podlagi podatkov o mikroorganizmu,
predloženih v skladu s točko 5 Priloge IB Pravilnika o zahtevani dokumentaciji za oceno aktivnih snovi ali te točke, posebna nevarnost sprejema preko kože, so potrebne dodatni
podatki o vnosu škodljivih snovi skozi kožo.
Predloži se podatke o spremljanju izpostavljenosti med
proizvodnjo ali uporabo FFS.
Predložene informacije in podatki morajo zagotoviti tudi
podlago za izbiro zaščitnih ukrepov in predvidene osebne
zaščitne opreme. Zaščitna oprema mora biti navedena v navodilih za uporabo.
7.4 Toksikološki podatki za dodatke
Za vsak dodatek se predloži kopijo notifikacije in varnostnega lista skladno s Pravilnikom o razvrščanju pakiranju
in označevanju nevarnih snovi. Predloži se tudi vse ostale
razpoložljive informacije.
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7.5 Dopolnilne študije za mešanice FFS
Namen testiranja
Če navodilo za uporabo FFS vključuje zahteve za uporabo FFS skupaj z drugimi FFS oziroma dodatki kot mešanice, je potrebno opraviti teste, navedene v točkah 7.1 do 7.2.3
te priloge tudi za mešanice. Ob upoštevanju rezultatov testov
akutne toksičnosti posameznega FFS, možnosti izpostavljenosti kombinaciji določenih FFS in informacij ali praktičnih
izkušenj z obravnavanimi ali podobnimi FFS, lahko pristojni
organ zahteva dodatne študije za vsak primer posebej.
7.6 Povzetek in ocena vpliva na zdravje ljudi
Predloži se povzetek ter podrobno in kritično oceno
vseh podatkov iz točk od 7.1 do 7.5 te priloge. Oceno teh
podatkov se oblikuje skladno z ustreznimi merili in napotki
za vrednotenje in odločanje, s posebnim poudarkom na možnem ali dejanskem tveganju za človeka in živali, ter obsegu,
kakovosti in zanesljivosti baze podatkov.
8 OSTANKI FFS V ALI NA TRETIRANIH PROIZVODIH, HRANI IN KRMI
Predloži se vse informacije in podatke, ki so predpisane
z določbami o ostankih FFS (točka 6 poglavja B priloge k
Pravilniku o zahtevani dokumentaciji za oceno aktivnih snovi). Podatki o ostankih FFS so obvezni, razen če je mogoča
podatke o ostankih FFS ekstrapolacirati iz podatkov o mikroorganizmu. Posebno pozornost je potrebno nameniti vplivu
dodatkov na ostanke in metabolitom.
9 OBNAŠANJE FFS V OKOLJU
Predloži se vse informacije in podatke, ki so predpisane
z določbami o obnašanju FFS v okolju (točka 7 poglavja B
priloge k Pravilniku o zahtevani dokumentaciji za oceno aktivnih snovi). Podatki o obnašanju FFS v okolju so obvezni,
razen če je mogoča podatke ekstrapolirati iz podatkov predloženih skladno s točko 7 poglavja B priloge k Pravilniku o
zahtevani dokumentaciji za oceno aktivnih snovi.
10. VPLIV NA NECILJNE ORGANIZME
Predložene informacije in podatki o mikroorganizmu,
morajo zadoščati za oceno vpliva predvidene uporabe FFS
na neciljne vrste (flora in favna). Vpliv je lahko posledica enkratne, večkratne ali dolgotrajne izpostavljenosti in je lahko
povraten ali nepovraten.
Izbira ustreznega mikroorganizma za testiranje vpliva
na okolje mora temeljiti na podatkih o mikroorganizmu, predloženimi v skladu s poglavjem B, priloge k Pravilniku o zahtevani dokumentaciji za oceno aktivnih snovi in podatkih o
dodatkih, predloženih v skladu s 1. do 9. točko te priloge.
Podatki o FFS in informacije ter podatki o mikroorganizmu, morajo zadoščati za:
– določitev grafičnih simbolov za nevarnost, črkovnih
znakov za nevarnost, standardnih opozoril in obvestil za
varovanje okolja, ki morajo biti na embalaži,
– oceno kratkotrajnega in dolgotrajnega tveganja za
neciljne vrste, populacije, združbe in procese,
– oceno potrebe po posebnih varnostnih ukrepih za
zaščito neciljnih vrst.
Navede se vse možne neželene vplive, ugotovljene med
rutinskim preučevanjem vpliva na okolje in oceni njihov pomen. Navede se podatke o dodatnih študijah, ki so potrebne
za preučevanje mehanizmov delovanja, ki pri tem nastopajo.
Če so podatki o izpostavljenosti potrebni za odločitev o
tem ali je študijo potrebno opraviti, se uporabi podatke, pridobljene v skladu z določbami 9. točke te priloge.
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Pri oceni izpostavljenosti organizmov se upošteva
informacije o FFS in aktivni snovi. Oceno se izdela na
podlagi uporabi parametrov, določenih v tem poglavju.
Če je iz podatkov razvidno, da je FFS bolj toksično kot
mikroorganizem, se mora za izračun relevantnega razmerja toksičnost/izpostavljenost, uporabiti podatke o toksičnosti
FFS.
Za ocenjevanje rezultatov različnih testov strupenosti se
uporabi isto raso oziroma sorto posamezne vrste.
10.1 Posledice za ptice
Če učinka FFS na ptice ni mogoče oceniti na osnovi
podatkov o mikroorganizmu, se predloži vse informacije
in podatke, ki so predpisani v točki 8.1 poglavja B priloge
k pravilniku o zahtevani dokumentaciji za oceno aktivnih
snovi, razen če se dokaže, da ptice temu FFS ne bodo izpostavljene.
10.2 Posledice za vodne organizme
Če učinka FFS na vodne organizme ni mogoče oceniti na osnovi podatkov o mikroorganizmu, se predloži vse
informacije in podatke, ki so predpisani v točki 8.2 poglavja
B, priloge k Pravilniku o zahtevani dokumentaciji za oceno
aktivnih snovi, razen če se dokaže, da vodni organizmi temu
FFS ne bodo izpostavljeni.
10.3 Posledice za čebele
Če učinka FFS na čebele ni mogoče oceniti na osnovi
podatkov o mikroorganizmu, se predloži vse informacije
in podatke, ki so predpisani v točki 8.3 poglavja B priloge
k Pravilniku o zahtevani dokumentaciji za oceno aktivnih
snovi, razen če se dokaže, da čebele temu FFS ne bodo
izpostavljene.
10.4 Posledice za druge členonožce
Če učinka FFS na druge členonožce ni mogoče oceniti na osnovi podatkov o mikroorganizmu, se predloži vse
informacije in podatke, ki so predpisani v točki 8.4 poglavja
B Priloge k Pravilniku o zahtevani dokumentaciji za oceno
aktivnih snovi, razen če se dokaže, da drugi členonožci temu
FFS ne bodo izpostavljeni.
10.5 Posledice za deževnike
Če učinka FFS na deževnike ni mogoče oceniti na
osnovi podatkov o mikroorganizmu, se predloži vse informacije in podatke, ki so predpisani v točki 8.5 poglavja B priloge k Pravilniku o zahtevani dokumentaciji za oceno aktivnih
snovi, razen če se dokaže, da deževniki temu FFS ne bodo
izpostavljeni.
10.6 Posledice za talne mikroorganizme
Če učinka FFS na talne mikroorganizme ni mogoče
oceniti na osnovi podatkov o mikroorganizmu, se predloži
vse informacije in podatke, ki so predpisani v točki 8.6 poglavja B priloge k Pravilniku o zahtevani dokumentaciji za
oceno aktivnih snovi, razen če se dokaže, da talni mikroorganizmi temu FFS ne bodo izpostavljeni.
10.7 Dodatne študije
Na podlagi strokovne presoje se določi, ali so potrebne
dodatne študije. Pri tem se upošteva podatke in informacije iz
te priloge in še posebej podatke o lastnostih mikroorganizma
in pričakovani izpostavljenosti. V pomoč pri strokovni odločitvi so tudi podatki, pridobljeni s testi učinkovitosti.
Posebno pozornost je treba nameniti učinkom na
naravno prisotne in izpuščene organizme, pomembne za
integrirano varstvo rastlin in še zlasti skladnosti FFS z načeli
integriranega varstva rastlin.
Dodatne študije lahko vključujejo preučevanja dodatnih
vrst ali študije višje stopnje, kot so npr. študije izbranih neciljnih organizmov.
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Pred začetkom študij mora vlagatelj pridobiti soglasje
pristojnega organa o vrsti in o pogojih izvedbe testiranj.
11 POVZETEK IN OVREDNOTENJE UČINKOV NA
OKOLJE
Oblika povzetka in ocen vseh podatkov o vplivu na
okolje, se pripravi in predloži v skladu z napotki pristojnega
organa. Vključevati mora podrobno in kritično oceno podatkov glede na predpisana merila in napotke za vrednotenje
in odločanje, s posebnim poudarkom na tveganju za okolje
in neciljne vrste, do katerih prihaja ali lahko pride ter s poudarkom na obsegu, kakovosti in zanesljivosti podatkov. Še
zlasti mora vsebovati:
– napoved porazdelitve FFS v okolju, načina in časovnega poteka razgradnje,
– določitev ogroženih neciljnih vrst in populacij, ter napoved obsega možne izpostavljenosti le-teh,
– določitev varnostnih ukrepov, potrebnih za zmanjševanje ali preprečitev onesnaževanja okolja in za zaščito
neciljnih vrst.
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Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala
in sadik hmelja

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena, osmega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 20. člena in dvanajstega
odstavka 22. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02) in 95. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o trženju razmnoževalnega materiala in sadik
hmelja*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen)
Ta pravilnik določa:
– kategorije razmnoževalnega materiala in sadik
hmelja;
– obveznosti in zahteve za dobavitelja;
– zahteve glede sorte in zahteve za trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja;
– postopek uradne potrditve posamezne kategorije razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, ter za posamezno
kategorijo določa zahteve za uradno potrditev ter roke in način prijave v uradno potrditev;
– vsebino, barvo in obliko uradnih etiket oziroma rastlinskih potnih listov;
– škodljive organizme, ki se uradno preverjajo v certifikacijski shemi za razmnoževalni material in sadike hmelja.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji
pomen:
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo št. 2000/29/ES o
zaščitnih ukrepih vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije
2003/116/ES.
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1. 'hmelj' so rastline vrste navadni hmelj, Humulus
lupulus L., ki:
– so namenjene za saditev in za pridelavo pridelka
hmelja, kot je opredeljen s predpisom, ki ureja certificiranje
pridelka hmelja in promet s hmeljem, ali
– se uporabljajo kot razmnoževalni material teh rastlin;
2. 'sorta' je skupina rastlin znotraj najnižje znane botanične razvrstitve, ki jo je mogoče:
– določiti z izraženimi lastnostmi, ki izhajajo iz določenega genotipa ali kombinacije genotipov,
– razločiti od katerekoli druge skupine rastlin po vsaj eni
od izraženih lastnosti in
– obravnavati kot enoto, če se te lastnosti med razmnoževanjem ne spreminjajo;
3. 'razmnoževalni material' so cele rastline ali deli rastlin hmelja, vključno s tkivnimi kulturami, ki so namenjeni za
nadaljnje razmnoževanje ali za pridelavo sadik hmelja;
4. 'sadike' so ukoreninjeni potaknjenci ali drugi ukoreninjeni deli rastlin hmelja, ki so pridobljeni iz razmnoževalnega
materiala in so namenjeni za saditev v pridelovalna hmeljišča
za pridelavo pridelka hmelja;
5. 'kategorije razmnoževalnega materiala in sadik
hmelja' so:
a) 'izvorni material' je razmnoževalni material hmelja:
– ki je bil pridelan po splošno uveljavljenih postopkih
selekcije in vzdrževanja z namenom ohranjanja sortne pristnosti, pivovarskih lastnosti sorte in preprečevanja širjenja
škodljivih organizmov,
– ki je namenjen pridelavi osnovnega materiala in
– za katerega je bilo s potrjevanjem uradno ugotovljeno,
da ustreza zahtevam za potrditev, predpisanim s tem pravilnikom, za kategorijo izvorni material;
b) 'osnovni material' je razmnoževalni material hmelja:
– ki je bil pridelan iz izvornega materiala ali iz osnovnega materiala I. stopnje z namenom ohranjanja genetske
pristnosti, pivovarskih lastnosti sorte in preprečevanja širjenja
škodljivih organizmov,
– ki je namenjen pridelavi osnovnega materiala II. stopnje ali certificiranega materiala in
– za katerega je bilo s potrjevanjem uradno ugotovljeno,
da ustreza zahtevam za potrditev, predpisanim s tem pravilnikom, za kategorijo osnovni razmnoževalni material;
c) 'certificiran material A' je razmnoževalni material
hmelja:
– ki je bil pridelan iz osnovnega materiala I. ali II. stopnje,
– ki je praviloma namenjen za pridelavo certificiranih
sadik B v matičnem hmeljišču in
– za katerega je bilo s potrjevanjem uradno ugotovljeno,
da ustreza zahtevam za potrditev, predpisanim s tem pravilnikom, za kategorijo certificiran material A;
d) 'certificirana sadika B' je sadika hmelja, ki:
– je pridelana iz certificiranega materiala A v matičnem
hmeljišču,
– je namenjena izključno za sajenje hmeljišč za pridelavo pridelka hmelja in
– je bilo zanjo s potrjevanjem uradno ugotovljeno, da
ustreza zahtevam za potrditev, predpisanim s tem pravilnikom za kategorijo certificirana sadika B;
6. 'brezvirusni razmnoževalni material in sadike' (v
nadaljnjem besedilu: 'b.v.' material) je oznaka za razmnoževalni material in sadike hmelja:
– za katere je bilo na podlagi uradnih testiranj in z uradnimi pregledi v času rasti ugotovljeno, da so brez virusov ali
virusom podobnih škodljivih organizmov, navedenih za 'b.v.'
material v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in ki se
vzdržujejo v razmerah, v katerih se preprečuje okužba s temi
virusi ali virusom podobnimi škodljivimi organizmi;
– ki so bili v skladu s tem pravilnikom na vegetativen
način pridelani neposredno iz 'b.v.' materiala iz prejšnje ali-
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nee, če je bilo z uradnimi pregledi in testiranjem v času rasti
ugotovljeno, da ne kažejo znakov okužb z virusi ali virusom
podobnimi škodljivimi organizmi, in če so bili pridelani ali če
se vzdržujejo v razmerah, v katerih se preprečuje okužba z
virusi ali virusom podobnimi škodljivimi organizmi, navedenimi v prilogi 1 za 'b.v.' material;
7. 'na viruse testiran razmnoževalni material in
sadike' (v nadaljnjem besedilu: 'v.t.' material) je oznaka za
razmnoževalni material in sadike hmelja:
– za katere je bilo na podlagi uradnih testiranj in z
uradnimi pregledi v času rasti ugotovljeno, da so brez
virusov ali virusom podobnih škodljivih organizmov, ki
lahko pomembno zmanjšajo uporabno vrednost razmnoževalnega materiala in sadik in so v prilogi 1 navedeni
za 'v.t.' material, in ki se vzdržujejo v razmerah, v katerih
se preprečuje okužba s temi virusi ali virusom podobnimi
škodljivimi organizmi;
– ki so bili v skladu s tem pravilnikom na vegetativen
način pridelani neposredno iz 'v.t.' materiala iz prejšnje
alinee, če je bilo z uradnimi pregledi in testiranjem rastlin v
času rasti ugotovljeno, da ne kažejo znakov okužb z virusi
ali virusom podobnimi škodljivimi organizmi in če so bili
pridelani ali če se vzdržujejo v razmerah, v katerih se preprečuje okužba z virusi ali virusom podobnimi škodljivimi
organizmi, navedenimi v prilogi 1 za 'v.t.' material;
8. 'organ za potrjevanje' je organ, ki je v skladu s
predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin
imenovan za vodenje postopka uradne potrditve razmnoževalnega materiala in sadik hmelja v skladu s tem
pravilnikom;
9. 'karantenski škodljivi organizmi' so organizmi,
katerih vnos in širjenje sta prepovedana v skladu s predpisi, ki urejajo postopke za preprečevanje vnosa, širjenja
in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, in so navedeni v prilogi
2, ki je sestavni del tega pravilnika;
10. 'imenovani laboratorij' je laboratorij, imenovan
za opravljanje diagnostičnih preiskav in drugih testov
razmnoževalnega materiala in sadik hmelja v skladu s
predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin ali
laboratorij, imenovan za opravljanje diagnostike škodljivih
organizmov v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno
varstvo rastlin;
11. 'mesto pridelave' je organizacijsko in poslovno
zaokrožena gospodarska celota, vključno z zemljišči, objekti, stroji in opremo, kjer se opravljajo pridelava, priprava
za trg in trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, in je lahko sestavljena iz več enot pridelave;
12. 'enota pridelave' so matična hmeljišča, ukorenišča, rastlinjaki, plastenjaki, mrežniki in drugi objekti ali
zemljišča, kjer se pridobiva ali prideluje razmnoževalni
material ali sadike hmelja;
13. 'varovalni pas' je območje, ki obdaja enoto pridelave razmnoževalnega materiala ali sadik hmelja, v katerem se izvajajo fitosanitarni ukrepi v skladu s predpisi,
ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin;
14. 'objekti' za pripravo za trg in trženje so zlasti
skladišča, zasipnice, pakirnice, mrežniki in podobno;
15. 'partija' je količina razmnoževalnega materiala
ali sadik iste vrste, sorte, kategorije in izvora, pridobljena
ali pridelana isto leto na istem mestu pridelave. Partija je
označena z referenčno oznako partije, ki omogoča razločevanje partij in se lahko deli na serije;
16. 'oznaka partije' je vsaka numerična ali alfanumerična oznaka, ki omogoča razločevanje in sledljivost
razmnoževalnega materiala in sadik;
17. 'dobavitelj razmnoževalnega materiala in sadik hmelja' (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) je fizična ali
pravna oseba, ki se ukvarja vsaj z eno od dejavnosti: pridelava z namenom trženja, priprava za trg, uvoz ali trženje
razmnoževalnega materiala oziroma sadik hmelja.
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3. člen
(zahteve glede dobavitelja)
(1) Dobavitelj, ki namerava pridelovati, pripravljati
za trg, uvažati oziroma tržiti razmnoževalni material ali
sadike hmelja, mora biti pri Fitosanitarni upravi Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uprava) za to dejavnost
vpisan v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: register dobaviteljev)
v skladu s predpisom, ki ureja vodenje registra dobaviteljev,
in v register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (v nadaljnjem besedilu:
register imetnikov) v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za
registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega
varstva rastlin.
(2) Dobavitelj, ki vzdržuje izvorne matične rastline in iz
njih pridobiva izvorni material za pridelavo osnovnega materiala, mora biti vpisan tudi v sortni listi kot vzdrževalec sorte
v skladu s predpisom, ki ureja postopek vpisa sorte v sortno
listo in vodenje sortne liste, ali imeti pooblastilo za vzdrževanje sorte od vzdrževalca sorte.
(3) Dobavitelj mora zaradi zagotavljanja skladnosti razmnoževalnega materiala z zahtevami iz tega pravilnika:
– imeti načrt pridelave, ki vsebuje kopijo katastrskega
načrta z natančno vrisanimi enotami pridelave vključno s
predpisanim pripadajočim varovalnim pasom, sadilni načrt
z označenimi matičnimi rastlinami, tehnološki načrt ter načrt
za obvladovanje škodljivih organizmov;
– pravočasno in kakovostno izvajati tehnološke postopke, predvidene v načrtu pridelave;
– redno in v skladu z načrtom pridelave izvajati nadzor
škodljivih organizmov, navedenih v prilogi 2 in prilogi 3, ki
je sestavni del tega pravilnika, na rastlinah ter v zemljiščih
oziroma objektih, kjer se razmnoževalni material in sadike
pridelujejo ali pripravljajo za trg;
– v primeru suma na pojav škodljivih organizmov iz
priloge 2 tega pravilnika obvestiti organ za potrjevanje ali
fitosanitarno inšpekcijo;
– v primeru pojava škodljivih organizmov iz priloge 3
tega pravilnika ali znakov okužb s temi škodljivimi organizmi,
razmnoževalni material ali sadike nemudoma ustrezno tretirati ali odstraniti v skladu z načrtom pridelave;
– zagotavljati, da so razmnoževalni material in sadike
med rastjo, ob izkopu ali rezanju z matičnih rastlin ter med
pakiranjem, skladiščenjem in prevozom ves čas v ločenih
serijah ali partijah in označeni z imenom sorte;
– izpolnjevati druge obveznosti po predpisih o semenskem materialu kmetijskih rastlin in predpisih o zdravstvenem
varstvu rastlin.
(4) Dobavitelj, ki vzdržuje izvorne in osnovne matične
rastline ter iz njih pridobiva razmnoževalni material, mora
upoštevati higienske smernice in zahteve, navedene v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Dobavitelj, ki vzdržuje certificirane matične rastline stopnje A ter iz njih prideluje
certificiran razmnoževalni material, mora upoštevati vsaj
zahteve iz 2. in 3. točke priloge 4 tega pravilnika.
(5) Dobavitelj mora voditi evidence o:
– materialu, uporabljenem pri zasaditvi matičnega
hmeljišča: sorti, kategoriji, referenčni oznaki partije, količini,
datumu prejema ali nakupa ter o njegovem izvoru (dobavitelju tega materiala ali mestu pridelave);
– izvedenem nadzoru nad škodljivimi organizmi iz prilog
2 in 3 ter tega pravilnika, o vsakem izvedenem ukrepu za preprečevanje njegovega širjenja, zlasti o odstranitvi rastlin, napadenih s škodljivimi organizmi iz priloge 2 tega pravilnika;
– datumu in načinu odvzema vzorcev rastlin ali zemlje
ter o rezultatih analiz ali testiranj;
– izvedenih tehnoloških postopkih (datum, vrsta izvedene operacije, način izvedbe) pri razmnoževanju ali pri
pridelavi sadik;
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– pridelavi v matičnem hmeljišču ali o nabavi razmnoževalnega materiala oziroma sadik: o sorti in kategoriji,
referenčni oznaki partije, izvoru, o količini ter datumu pridobitve;
– prodaji ali oddaji razmnoževalnega materiala ali sadik:
o sorti in kategoriji, referenčni oznaki partije, o količini ter
datumu prodaje ali oddaje.
(6) Dobavitelj mora evidence iz prejšnjega odstavka ter
dokazila, na podlagi katerih vodi evidence, hraniti najmanj
pet let po preteku leta, v katerem so evidence nastale.
(7) Dobavitelju, katerega dejavnost je izključno trženje
razmnoževalnega materiala in sadik, ki jih je pridelal, spakiral
in označil drug dobavitelj, ni potrebno izpolnjevati obveznosti
iz prve in tretje alinee tretjega odstavka ter prve in četrte alinee petega odstavka tega člena. Ne glede na prej navedeno
pa mora dobavitelj voditi evidence o nabavi in o prodaji ali
oddaji razmnoževalnega materiala in sadik: o vrsti, sorti, kategoriji in stopnji, oznaki partije, o količini in datumu nabave
in prodaje ali oddaje.
4. člen
(zahteve za trženje razmnoževalnega materiala in sadik)
Razmnoževalni material in sadike hmelja se lahko
tržijo, če:
– je sorta vpisana v sortno listo v skladu s predpisi, ki
urejajo vpis sorte v sortno listo in vodenje sortne liste;
– je organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve
ugotovil, da izpolnjujejo zahteve za uradno potrditev, predpisane s tem pravilnikom in jih je uradno potrdil kot izvorni,
osnovni ali certificiran material ali sadike;
– so v homogenih serijah ali partijah, zapakirani in
označeni z uradno etiketo na način, kot je določeno v 6. in
7. členu tega pravilnika.
II. URADNA POTRDITEV RAZMNOŽEVALNEGA
MATERIALA IN SADIK
1. Splošno
5. člen
(postopek uradne potrditve)
(1) Postopek uradne potrditve razmnoževalnega materiala in sadik hmelja izvaja organ za potrjevanje na podlagi
prijave dobavitelja, ki jo dobi pri organu za potrjevanje in vsebuje najmanj naslednje podatke:
– o dobavitelju: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež
ter neponovljivo registrsko številko dobavitelja;
– o mestu pridelave: naziv, naslov ter KMG-MID številko
mesta pridelave;
– o enoti pridelave: o objektu ali zemljišču, kjer se pridelujejo oziroma pridobivajo razmnoževalni material in sadike
hmelja (katastrsko občino in parcelne številke, na katerih je
objekt, ter površino) ali o matičnem hmeljišču (MID-hmeljišča
oziroma oznaka enote hmeljišča v obdelavi ter površina);
– o razmnoževalnem materialu ali sadikah, ki so prijavljeni v uradno potrditev (sorta, izvor, kategorija oziroma
stopnja, količina).
(2) Prijavi iz prejšnjega odstavka morajo biti priložena
dokazila, predpisana s tem pravilnikom za posamezno kategorijo razmnoževalnega materiala oziroma sadik.
(3) Organ za potrjevanje izvede postopek uradne
potrditve v skladu z zakonom, ki ureja semenski material
kmetijskih rastlin, v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno
varstvo rastlin, in v skladu s tem pravilnikom.
(4) Če so za potrditev izpolnjeni pogoji, predpisani s tem
pravilnikom, organ za potrjevanje uradno potrdi razmnoževalni material ali sadike v odgovarjajočo kategorijo in za uradno
potrjeni razmnoževalni material ali sadike izda uradne etikete
in potrdilo o uradni potrditvi iz 6. člena tega pravilnika.
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(5) Če organ za potrjevanje pri vizualnih pregledih ali
na podlagi rezultatov testiranja odvzetih vzorcev v postopku
uradne potrditve ugotovi navzočnost škodljivega organizma
iz priloge 2 tega pravilnika, mora o tem nemudoma obvestiti
pristojnega fitosanitarnega inšpektorja in upravo v skladu s
predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
(6) O prejetih prijavah iz prvega odstavka tega člena obvesti organ za potrjevanje fitosanitarno inšpekcijo in upravo
najkasneje do 31. maja tekočega leta. Organ za potrjevanje
najkasneje do 30. novembra tekočega leta pripravi in dostavi
Upravi poročilo o izvedenih postopkih potrditve in o količinah
uradno potrjenega razmnoževalnega materiala in sadik hmelja po sortah in kategorijah.
(7) Stroške postopka uradne potrditve, vključno z izdajo
uradnih etiket, nosi dobavitelj.
6. člen
(uradna etiketa in potrdilo o uradni potrditvi)
(1) Uradna etiketa, ki je obenem rastlinski potni list,
mora vsebovati:
– oznako 'Rastlinski potni list EU',
– oznako kode države 'SI',
– oznako organa za potrjevanje, ki izdaja uradno etiketo,
– neponovljivo registrsko številko dobavitelja,
– referenčno oznako partije, v primeru združene partije
referenčno oznako združene partije ali tedensko ali zbirno
številko pošiljke,
– botanično ime vrste,
– ime sorte,
– kategorijo in stopnjo razmnoževalnega materiala ali
sadik,
– oznako zdravstvenega statusa ('b.v.' ali 'v.t.'),
– količino razmnoževalnega materiala ali število sadik
v pakiranju, če je v enoti pakiranja več kot en kos razmnoževalnega materiala ali več kot ena sadika,
– leto pridelave.
(2) Uradna etiketa iz prejšnjega odstavka mora biti iz
primernega materiala, odpornega na vlago. Podatki na uradni
etiketi morajo biti natisnjeni z neizbrisljivo, fotostabilno barvo.
Za izvorni razmnoževalni material mora biti uradna etiketa
bele barve z vijolično črto, za osnovni razmnoževalni material bele barve, za certificiran razmnoževalni material 'A' in
certificirane sadike 'A' modre barve in za certificirane sadike
'B' rdeče barve. Uradna etiketa za vse kategorije uradno
potrjenega razmnoževalnega materiala ali sadik mora biti
zaporedno oštevilčena. Velikost uradne etikete mora biti
najmanj 110 x 67 mm.
(3) Potrdilo o uradni potrditvi mora poleg podatkov iz
prvega odstavka tega člena vsebovati tudi:
– skupno količino razmnoževalnega materiala ali sadik
v eni partiji ali seriji,
– datum izdaje.
(4) Vzorec uradne etikete in potrdila o uradni potrditvi,
ki ustrezata zahtevam tega člena, objavi uprava v svojem
uradnem glasilu in na svoji spletni strani.
7. člen
(uradna označitev)
(1) Vsako posamično pakiranje ali sveženj razmnoževalnega materiala ali sadik se na zunanji strani označijo z
uradno etiketo in sicer tako, da ga ni mogoče odpreti, ne da
bi bili na embalaži vidni poskusi odpiranja, oziroma tako, da
uradne etikete ni mogoče odstraniti in ponovno pritrditi, ne
da bi to bilo opazno.
(2) Pakiranja ali svežnje uradno potrjenega razmnoževalnega materiala ali sadik označi z uradno etiketo organ za
potrjevanje.
(3) Ponovno označevanje uradno potrjenega razmnoževalnega materiala ali sadik je možno le, če je uradno.
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8. člen
(označevanje pod uradnim nadzorom)
(1) Ne glede na prvi in tretji odstavek prejšnjega člena
lahko organ za potrjevanje dovoli dobavitelju, da sam uradno
označi razmnoževalni material ali sadike z uradnimi etiketami, če se dobavitelj zaveže, da bo razmnoževalni material ali
sadike z uradnimi etiketami označil v skladu z določbami tega
pravilnika, da je pripravljen prevzeti odgovornost v primeru
neustrezne ali napačne označitve in da bo omogočil organu
za potrjevanje, da kadarkoli izvede nadzor označevanja, ki
je predpisan v tretjem odstavku tega člena.
(2) Organ za potrjevanje izda dobavitelju dovoljenje iz
prejšnjega odstavka za tekoče leto.
(3) Organ za potrjevanje zagotovi uradni nadzor nad
označevanjem razmnoževalnega materiala in sadik z uradnimi etiketami tako, da strokovni delavec organa za potrjevanje
vsako leto pri najmanj 5% dobaviteljev, ki imajo dovoljenje
iz prvega odstavka tega člena, izvede naključni nadzor nad
označevanjem razmnoževalnega materiala in sadik.
1. Uradna potrditev izvornega materiala
9. člen
(nadzor dobaviteljev)
(1) Na podlagi obvestila o prejetih letnih prijavah iz
šestega odstavka 5. člena tega pravilnika, lahko fitosanitarni
inšpektor izvede naključni nadzor dobaviteljev uradno potrjenega razmnoževalnega materiala in sadik.
(2) Fitosanitarni inšpektor izvede nadzor iz prejšnjega
odstavka v obsegu in na način, ki je določen v navodilih v
priročniku fitosanitarne inšpekcije.
10. člen
(pridobivanje izvornega materiala)
(1) Izvorne matične rastline morajo izhajati iz odbranih
rastlin kandidatk za izvorne matične rastline (v nadaljnjem
besedilu: rastline kandidatke), ki morajo biti predhodno preverjene glede vitalnosti, genetske pristnosti sorte in glede
zdravstvenega stanja.
(2) Dobavitelj, ki namerava vzdrževati izvorne matične rastline (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalec izvornega
materiala), pri preverjanju zdravstvenega stanja rastline
kandidatke vizualno pregleda glede navzočnosti škodljivih
organizmov iz prilog 1, 2 in 3 tega pravilnika, in obvezno
posamično testira na škodljive organizme iz priloge 1 tega
pravilnika.
(3) Vzdrževalec izvornega materiala mora za preverjanje genetske pristnosti sorte iz vsake rastline kandidatke
vegetativno razmnožiti najmanj 3 rastline, ki jih opazuje v
referenčnem nasadu, ločenem od lokacije, kjer se vzdržujejo izvorne matične rastline. Vzdrževalec izvornega materiala
izvede pregled fenotipskih ter pivovarskih lastnosti rastlin v
referenčnem nasadu v času, ko so le-te za posamezno sorto
najbolj značilne.
(4) Iz vsake rastline kandidatke, ki na podlagi preverjanja iz drugega in tretjega odstavka tega člena izpolnjuje
pogoje iz 11. člena tega pravilnika, namnoži vzdrževalec
izvornega materiala v tkivni kulturi (in vitro) omejeno število
izvornih matičnih rastlin, ki jih zaporedno oštevilči in označi
z imenom sorte ter z oznako izvora, to je rastline, iz katere
so bile razmnožene.
(5) Rastline kandidatke in izvorne matične rastline se
morajo vzdrževati v ločenih enotah pridelave.
11. člen
(vzdrževanje izvornega materiala in uradna potrditev
izvornih matičnih rastlin)
(1) Izvorne matične rastline, pridobljene v skladu s prejšnjim členom, se vzdržuje v zavarovanih prostorih, ločeno od
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ostalih kategorij razmnoževalnega materiala in sadik hmelja
in v razmerah, ki preprečujejo vsako možnost okužbe preko
stikov korenin, nadzemnih delov, z zračnimi ali talnimi vektorji
(v steriliziranem rastnem substratu v posodah, na ustrezno
izoliranih tleh, v rastlinjakih, kjer je onemogočen vstop insektom, prenašalcem virusnih in virozam podobnih bolezni).
Rastlinjak mora biti opremljen s predprostorom oziroma z
dvojnim vhodom ter varen pred površinskimi in meteornimi
vodami. Notranjost rastlinjaka ter zunanji pas minimalno 2 m
okrog rastlinjaka mora biti čist oziroma brez plevelov.
(2) Vzdrževalec izvornega materiala mora redno vizualno pregledovati vse izvorne matične rastline na navzočnost
škodljivih organizmov iz prilog 1, 2 in 3 tega pravilnika ter na
morebitne genetske spremembe, zlasti tiste, ki so posledica
razmnoževanja v tkivni kulturi.
(3) Izvorne matične rastline uradno potrdi organ za potrjevanje na podlagi prijave, ki jo vloži vzdrževalec izvornega
materiala v skladu s prvim odstavkom 5. člena tega pravilnika. Prijava mora biti vložena najpozneje do 1. februarja v
letu zasaditve.
(4) V postopku uradne potrditve izvornih matičnih rastlin
izvede organ za potrjevanje:
– pregled, ali se izvorne matične rastline vzdržujejo v
pogojih iz prvega odstavka tega člena,
– vizualni pregled zdravstvenega stanja izvornih matičnih rastlin na simptome virusnih in virozam podobnih
bolezni ter drugih škodljivih organizmov iz prilog 1, 2 in 3
tega pravilnika,
– pregled izvornih matičnih rastlin glede sortne pristnosti, zlasti glede možnih genetskih sprememb,
– pregled evidenc o poreklu in načinu pridobitve rastlin
kandidatk za izvorne matične rastline,
– pregled poročil o rezultatih preverjanja rastlin kandidatk za izvorne matične rastline glede genetske pristnosti
sorte in glede zdravstvenega stanja,
– pregled zapiskov o razmnožitvi izvornih matičnih rastlin v tkivni kulturi pred sajenjem v zavarovani prostor,
– pregled zapiskov o izvedenih ukrepih za preprečevanje pojava in širjenja škodljivih organizmov in morebitnih
drugih ukrepih v objektih, kjer se vzdržujejo izvorne matične
rastline,
– pregled zapiskov o morebitnih vzorčenjih ter analizah
in testiranjih izvornih matičnih rastlin ali rastnega substrata
na zahtevo vzdrževalca izvornega materiala,
– pregled poročil o rezultatih analiz oziroma testiranj iz
prejšnje alinee,
– odvzem vzorcev za testiranje na viruse in virusom
podobne škodljive organizme v skladu s prilogo 3 tega pravilnika in v primeru suma, odvzem vzorcev na ostale škodljive
organizme iz priloge 2 tega pravilnika.
(5) Organ za potrjevanje potrdi matične rastline kot
izvorne matične rastline, če na podlagi pregledov oziroma
testiranj iz drugega odstavka tega člena ugotovi, da:
– so bile pridobljene v skladu s prejšnjim členom;
– se vzdržujejo v pogojih iz prvega odstavka tega člena;
– so brez škodljivih organizmov iz priloge 2 tega pravilnika in glede škodljivih organizmov iz priloge 3 tega pravilnika
niso presežene tolerance, navedene v tej prilogi;
– so sortno pristne.
(6) Za izvorne matične rastline, ki ne izpolnjujejo zahtev
iz tretjega odstavka tega člena, odredi organ za potrjevanje
takojšnjo odstranitev iz nasada izvornih matičnih rastlin.
Hkrati lahko odvzame vzorce oziroma odredi odstranitev
razmnoževalnega materiala, ki je bil morebiti že pridobljen
iz te izvorne matične rastline. Odstranjene izvorne matične
rastline oziroma material, ki je bil iz njih pridobljen, mora
vzdrževalec izvornega materiala uničiti.
(7) Uradna potrditev iz petega odstavka tega člena velja
do 31. decembra naslednjega leta po vložitvi prijave. Uradna
potrditev izvornih matičnih rastlin se vsako leto obnovi, če iz-
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vede organ za potrjevanje v objektu, kjer se vzdržujejo izvorne matične rastline, najmanj dvakrat letno uradne preglede iz
četrtega odstavka tega člena, s katerimi preveri, ali izvorne
matične rastline še izpolnjujejo pogoje za uradno potrditev.
Organ za potrjevanje izvede preglede, vzorčenja in testiranja na podlagi prijave, ki jo vzdrževalec izvornega materiala
vloži do 1. februarja tekočega leta in v kateri navede poleg
podatkov o dobavitelju – vzdrževalcu izvornega materiala ter
o mestu in enoti pridelave vsaj še številko in datum zadnjega
potrdila o potrditvi izvornih matičnih rastlin.
(8) Uradno potrjene izvorne matične rastline se lahko
razmnožujejo:
– in vitro z mikropropagacijo,
– in vivo z vegetativnim razmnoževanjem s potaknjenci.
(9) Vzdrževalec izvornega materiala mora zagotoviti, da
je izvorni material, ki se vzdržuje v in vitro pogojih, ločen od
materiala, ki je v karanteni ali postopku čiščenja.
12. člen
(potrditev materiala, pridobljenega iz izvornih matičnih
rastlin)
(1) Material, pridobljen iz izvornih matičnih rastlin, mora
biti pred premeščanjem ali trženjem uradno potrjen. Uradno
potrditev izvede organ za potrjevanje na podlagi prijave iz
prvega odstavka 5. člena tega pravilnika, ki jo vzdrževalec
izvornega materiala vloži pri organu za potrjevanje najmanj
10 dni pred predvidenim premeščanjem ali trženjem.
(2) Organ za potrjevanje izvede v postopku uradne
potrditve vizualni pregled zdravstvenega stanja razmnoževalnega materiala, pridobljenega iz izvornih matičnih rastlin,
na škodljive organizme iz prilog 2 in 3 tega pravilnika. Pri pregledu razmnoževalnega materiala, ki je namenjen premeščanju ali trženju, se izvede vzorčenje za ponovno testiranje
na viruse in virusom podobne škodljive organizme v skladu
s prilogo 3 tega pravilnika v obsegu do 100% od celotne
količine razmnoževalnega materiala.
(3) Organ za potrjevanje uradno potrdi razmnoževalni
material iz prvega odstavka tega člena kot izvorni material,
če ugotovi:
– da je bil pridobljen iz izvornih matičnih rastlin, ki so bile
uradno potrjene v skladu s prejšnjim členom;
– da je bilo na podlagi pregleda oziroma testiranja iz
prejšnjega odstavka ugotovljeno, da je brez škodljivih organizmov iz priloge 2 tega pravilnika in da glede škodljivih organizmov iz priloge 3 tega pravilnika niso presežene tolerance,
navedene v tej prilogi;
– da je nepoškodovan in primeren za nadaljnje razmnoževanje;
– da se vzdržuje najmanj v pogojih, ki so predpisani
za vzdrževanje izvornih matičnih rastlin v prvem odstavku
prejšnjega člena;
– da količina pridobljenega materiala ustreza stanju
nasada in številu izvornih matičnih rastlin, iz katerih je bil
pridobljen.
(4) Za uradno potrjen material iz prejšnjega odstavka
izda organ za potrjevanje ustrezno število uradnih etiket,
predpisanih v 6. členu tega pravilnika za izvorni material. Na
uradni etiketi se lahko izvorni material označi s: kategorija
'SE'.
2. Uradna potrditev osnovnega materiala
13. člen
(pridobivanje in vzdrževanje osnovnih matičnih rastlin)
(1) Za osnovne matične rastline I. stopnje se lahko
uporabi le izvorni material, ki je bil uradno potrjen v skladu
s prejšnjim členom. Za osnovne matične rastline II. stopnje
se lahko uporabi razmnoževalni material, ki je bil pridobljen
iz osnovnih matičnih rastlin I. stopnje in uradno potrjen kot
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osnovni material I. stopnje v skladu s 15. členom tega pravilnika.
(2) Osnovne matične rastline se vzdržuje v rastlinjaku v
pogojih iz prvega odstavka 11. člena tega pravilnika. Rastni
substrat mora biti predhodno steriliziran ali testiran na ogorčice, navedene v prilogi 2 tega pravilnika.
(3) Osnovne matične rastline se vzdržuje ločeno od matičnih rastlin drugih kategorij in od vseh drugih rastlin hmelja,
v homogenih skupinah glede na sorto, stopnjo ter izvor. Vsaka osnovna matična rastlina mora biti zaporedno oštevilčena
in označena z imenom sorte, z oznako kategorije in stopnje
ter z oznako partije. Osnovne matične rastline različnih
stopenj morajo biti praviloma v ločenih celicah rastlinjaka,
skupine rastlin iste sorte in partije pa morajo biti jasno ločene
od drugih skupin rastlin. Če so osnovne matične rastline različnih stopenj skupaj v isti celici rastlinjaka, morajo biti med
seboj ločene s čistim 1,5-metrskim varovalnim pasom.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so lahko
osnovne matične rastline različnih stopenj skupaj v isti celici
rastlinjaka ali plastenjaka, brez 1,5-metrskega varovalnega
pasu, če so namenjene za pridelavo certificiranega materiala stopnje 'A', vendar pa morajo biti posajene ločeno po
sortah.
14. člen
(uradna potrditev osnovnih matičnih rastlin)
(1) Uradno potrditev osnovnih matičnih rastlin izvede
organ za potrjevanje na podlagi prijave iz prvega odstavka
5. člena tega pravilnika, ki jo vloži vzdrževalec osnovnega
materiala vsaj 30 dni pred zasaditvijo nasada osnovnih matičnih rastlin, vendar najpozneje do 1. februarja v letu zasaditve. Vzdrževalec osnovnega materiala mora v prijavi navesti
tudi predvideni datum saditve in prijavi priložiti najmanj kopijo
načrta rastlinjaka ali plastenjaka oziroma katastrskega načrta z natančno označenimi površinami na katerih se nahaja
rastlinjak ali plastenjak.
(2) Organ za potrjevanje opravi pred zasaditvijo pregled prijavljenih objektov, če rastni substrat ni steriliziran, pa
tudi odvzem vzorcev substrata za testiranje na ogorčice. Na
podlagi pregleda oziroma rezultatov laboratorijskih testov
zapisniško ugotovi, ali so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(3) Po zasaditvi osnovnih matičnih rastlin izvaja organ
za potrjevanje postopek uradne potrditve osnovnih matičnih
rastlin, ki obsega:
– pregled, ali se osnovne matične rastline vzdržujejo v
pogojih iz prejšnjega člena,
– vizualni pregled zdravstvenega stanja osnovnih
matičnih rastlin na simptome virusnih in virozam podobnih
bolezni ter drugih škodljivih organizmov iz prilog 2 in 3 tega
pravilnika,
– pregled osnovnih matičnih rastlin glede sortne pristnosti,
– pregled evidenc in dokazil o poreklu in načinu pridobitve materiala, uporabljenega za vzgojo osnovnih matičnih
rastlin (uradne etikete oziroma potrdila o uradni potrditvi razmnoževalnega materiala),
– pregled zapiskov o ukrepih, izvedenih v objektih za
vzdrževanje osnovnih matičnih rastlin, zaradi preprečevanja
pojava in širjenja škodljivih organizmov in o morebitnih drugih
ukrepih v teh objektih,
– pregled zapiskov o morebitnih dodatnih vzorčenjih ter
analizah in testiranjih osnovnih matičnih rastlin ali rastnega
substrata,
– pregled poročil o rezultatih analiz oziroma testiranj iz
prejšnje alinee,
– odvzem vzorcev za ponovno testiranje na viruse in virusom podobne škodljive organizme v skladu s prilogo 3 tega
pravilnika in v primeru suma, odvzem vzorcev na škodljive
organizme iz priloge 2 tega pravilnika.
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(4) Organ za potrjevanje potrdi matične rastline kot
osnovne matične rastline I. stopnje ali kot osnovne matične
rastline II. stopnje, če na podlagi pregledov oziroma testiranj
iz prejšnjega odstavka ugotovi, da osnovne matične rastline
izpolnjujejo naslednje zahteve:
– so bile vzgojene iz razmnoževalnega materiala, ki
ustreza zahtevam iz prvega odstavka prejšnjega člena;
– so vzdrževane v pogojih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena;
– so brez škodljivih organizmov iz priloge 2 tega pravilnika in glede škodljivih organizmov iz priloge 3 tega pravilnika
niso presežene tolerance, navedene v tej prilogi;
– so sortno pristne.
(5) Za osnovne matične rastline, ki ne izpolnjujejo zahtev iz prejšnjega odstavka, odredi organ za potrjevanje
takojšnjo odstranitev iz nasada osnovnih matičnih rastlin.
Hkrati lahko odvzame vzorce oziroma odredi odstranitev
razmnoževalnega materiala, ki je bil morebiti že pridobljen iz
take osnovne matične rastline. Odstranjene osnovne matične rastline oziroma material, ki je bil iz njih pridobljen, mora
vzdrževalec osnovnega materiala uničiti.
(6) Uradna potrditev iz četrtega odstavka tega člena velja najpozneje do 31. decembra naslednjega leta po vložitvi
prijave. Uradna potrditev osnovnih matičnih rastlin se lahko
vsako leto obnovi, če organ za potrjevanje s pregledi iz tretjega odstavka tega člena, ki jih izvede najmanj dvakrat letno,
preveri, ali osnovne matične rastline še izpolnjujejo pogoje
za uradno potrditev. Organ za potrjevanje izvede preglede na
podlagi prijave iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika,
ki jo vzdrževalec osnovnega materiala vloži do 1. februarja
tekočega leta in v kateri navede poleg podatkov o dobavitelju
– vzdrževalcu osnovnega materiala ter mestu in enoti pridelave, vsaj še številko in datum zadnjega potrdila o potrditvi
osnovnih matičnih rastlin.
15. člen
(uradna potrditev materiala, pridobljenega iz osnovnih
matičnih rastlin)
(1) Material, pridobljen iz osnovnih matičnih rastlin,
mora biti pred premeščanjem ali trženjem uradno potrjen.
Uradno potrditev izvede organ za potrjevanje na podlagi prijave iz prvega odstavka 5. člena, ki jo vzdrževalec osnovnega materiala vloži pri organu za potrjevanje najmanj 10 dni
pred predvidenim premeščanjem ali trženjem.
(2) Organ za potrjevanje izvede v postopku uradne potrditve vizualni pregled zdravstvenega stanja razmnoževalnega materiala, pridobljenega iz osnovnih matičnih rastlin,
na škodljive organizme iz prilog 2 in 3 tega pravilnika. Pri
pregledu razmnoževalnega materiala, ki je namenjen premeščanju ali trženju se izvede vzorčenje za ponovno testiranje na viruse in virusom podobne škodljive organizme v
skladu s prilogo 3 tega pravilnika, v obsegu 100% od celotne
količine materiala.
(3) Organ za potrjevanje uradno potrdi razmnoževalni
material iz prvega odstavka tega člena kot osnovni material
I. stopnje ali kot osnovni material II. stopnje, če na podlagi
pregleda in testiranja iz prejšnjega odstavka ugotovi:
– da je bil pridobljen iz osnovnih matičnih rastlin I. stopnje ali osnovnih matičnih rastlin II. stopnje, uradno potrjenih
v skladu s prejšnjim členom;
– da je brez škodljivih organizmov iz priloge 2 tega
pravilnika in da glede škodljivih organizmov iz priloge 3 tega
pravilnika niso presežene tolerance, navedene v tej prilogi;
– da je nepoškodovan in primeren za nadaljnje razmnoževanje;
– da se vzdržuje v pogojih, predpisanih v prejšnjem
členu za vzdrževanje osnovnih matičnih rastlin;
– da količina pridobljenega razmnoževalnega materiala
ustreza stanju nasada in številu osnovnih matičnih rastlin, iz
katerih je bil pridobljen.
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(4) Za uradno potrjen razmnoževalni material iz prejšnjega odstavka izda organ za potrjevanje ustrezno število
uradnih etiket, predpisanih v 6. členu tega pravilnika za
osnovni razmnoževalni material. Na uradni etiketi se lahko
označi:
– osnovni material I. stopnje s: kategorija 'E 1',
– osnovni material II. stopnje s: kategorija 'E 2'.
(5) Ne glede na določbe tega člena potrdi organ za potrjevanje razmnoževalni material, ki izpolnjuje zahteve iz tega
člena, vendar je bil pridobljen iz osnovnih matičnih rastlin, ki
se vzdržujejo v pogojih iz četrtega odstavka 13. člena tega
pravilnika, kot certificiran material stopnje 'A' in zanj izda
ustrezne uradne etikete, predpisane v 6. členu tega pravilnika. Na uradni etiketi se tak razmnoževalni material lahko
označi s: kategorija 'CA'.
3. Uradna potrditev certificiranega razmnoževalnega
materiala in sadik
16. člen
(pridobivanje in uradna potrditev certificiranih matičnih
rastlin A)
(1) Za vzgojo certificiranih matičnih rastlin stopnje A (v
nadaljnjem besedilu: matične rastline 'CA') se lahko uporabi le
uradno potrjen osnovni razmnoževalni material I. stopnje ali
uradno potrjen osnovni razmnoževalni material II. stopnje.
(2) Matične rastline 'CA' se vzdržujejo v zavarovanem
prostoru v razmerah, ki preprečujejo možnost okužb z zračnimi ali talnimi vektorji. Rastni substrat mora biti steriliziran
ali pa predhodno testiran na ogorčice.
(3) Matične rastline 'CA' se vzdržuje ločeno od drugih
rastlin hmelja, v homogenih skupinah glede na sorto in izvor.
Vsaka matična rastlina 'CA' mora biti zaporedno oštevilčena
in označena vsaj z imenom sorte in oznako partije.
(4) Dobavitelj, ki namerava vzdrževati matične rastline
'CA' (v nadaljnjem besedilu: pridelovalec certificiranih sadik
'A'), mora pri organu za potrjevanje vložiti prijavo mesta
pridelave do 30. oktobra v letu pred zasaditvijo in prijavo iz
prvega odstavka 5. člena tega pravilnika najpozneje 30 dni
po zasaditvi razmnoževalnega materiala iz prvega odstavka
tega člena, vendar najpozneje do 1. februarja. Prijavi mora
priložiti najmanj:
– kopijo načrta zavarovanega prostora oziroma katastrskega načrta z natančno označenimi površinami, na katerih
se zavarovani prostor nahaja,
– kopijo uradnih etiket ali potrdil o uradni potrditvi razmnoževalnega materiala, uporabljenega pri zasaditvi.
(5) Organ za potrjevanje opravi pred zasaditvijo pregled
zavarovanega prostora, če rastni substrat ni steriliziran, pa
tudi odvzem vzorcev substrata za testiranje na ogorčice. Na
podlagi pregleda oziroma rezultatov laboratorijskih testov
zapisniško ugotovi, ali so izpolnjene zahteve iz prvega odstavka tega člena.
(6) Po zasaditvi matičnih rastlin 'CA' izvede organ za
potrjevanje preglede, da ugotovi, če matične rastline izpolnjujejo naslednje zahteve:
– so bile vzgojene iz razmnoževalnega materiala, ki
ustreza zahtevam iz prvega odstavka tega člena;
– se vzdržujejo v pogojih iz drugega in tretjega odstavka
tega člena;
– so brez škodljivih organizmov iz priloge 2 tega pravilnika in glede škodljivih organizmov iz priloge 3 tega pravilnika
niso presežene tolerance, navedene v tej prilogi;
– so sortno pristne.
(7) Matične rastline, ki izpolnjujejo zahteve iz prejšnjega
odstavka organ za potrjevanje uradno potrdi kot matične rastline 'CA' in dovoli rez potaknjencev za pridelavo certificiranih
sadik stopnje 'A'.
(8) Uradno potrditev matičnih rastlin 'CA' iz prejšnjega
odstavka je potrebno vsako leto obnoviti. V ta namen mora
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dobavitelj vložiti prijavo iz prvega odstavka 5. člena tega
pravilnika pri organu za potrjevanje, ki s pregledi preveri, ali
matične rastline še izpolnjujejo pogoje za uradno potrditev
kot matične rastline 'CA'. V prijavi, ki jo je treba vložiti do
1. februarja, navede pridelovalec certificiranih sadik 'A' poleg podatkov o dobavitelju ter mestu in enoti pridelave vsaj
še številko in datum zadnjega potrdila o potrditvi matičnih
rastlin 'CA'.
17. člen
(pridelava certificiranih sadik 'A')
(1) Razmnoževalni material, pridobljen iz uradno potrjenih matičnih rastlin 'CA', se uporabi za pridelavo ukoreninjenih
potaknjencev in sadik, ki se jih pred trženjem ali premeščanjem lahko uradno potrdi kot certificirane sadike 'A', če so za
uradno potrditev izpolnjeni pogoji iz tega člena.
(2) Ukoreninjeni potaknjenci se pridelajo v zavarovanih
prostorih, kot so rastlinjaki in plastenjaki in utrdijo ali donegujejo kot certificirane sadike 'A' v mrežnikih ali na prostem
oziroma v ukoreniščih.
(3) Za zavarovani prostor iz prejšnjega odstavka se
smiselno uporabljajo zahteve iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena.
(4) Za pridelovanje certificiranih sadik 'A' v mrežnikih
ali na prostem se smejo uporabiti le površine, ki ležijo na
uradno potrjenem neokuženem mestu oziroma enoti pridelave skladno s predpisi, ki urejajo preprečevanje širjenja in
zatiranje hmeljeve uvelosti. Okoli mrežnika oziroma površin
za pridelovanje certificiranih sadik 'A' mora biti:
– najmanj 2 m čistega pasu, brez vseh rastlin; če je ta
pas zaraščen, mora biti stalno košen,
– 250 m širok varovalni pas, v katerem ni znakov ali
ugotovljenih škodljivih organizmov iz priloge 2 tega pravilnika.
(5) Certificirane sadike 'A' morajo biti v mrežnikih ali na
prostem posajene tako, da se prepreči vsak stik korenin z
zemljo (v lončkih na foliji), sadike različnih sort hmelja morajo
biti med seboj ločene in označene vsaj z imenom sorte in
oznako partije.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko certificirane
sadike 'A' pridelujejo tudi v ukorenišču, če so bili pred sajenjem uradno odvzeti vzorci zemlje za testiranje na prisotnost
ogorčic in so rezultati testiranja negativni. V tem primeru
se rastline sadijo v vrste ločeno po sortah, tako da je med
različnimi sortami ena vrsta prazna, začetek in konec vsake
nove sorte mora biti jasno označen vsaj z imenom sorte in
oznako partije.
18. člen
(uradna potrditev certificiranih sadik 'A')
(1) Uradno potrditev certificiranih sadik 'A' izvede organ
za potrjevanje na podlagi prijave iz prvega odstavka 5. člena
tega pravilnika, ki jo pridelovalec certificiranih sadik 'A' vloži
pri organu za potrjevanje skupaj s prijavo za uradno potrditev
matičnih rastlin 'CA'. Prijavi mora priložiti kopijo katastrskega
načrta z natančno označenimi površinami na katerih se nahajajo mrežniki oziroma kjer se bodo utrjevale ali donegovale
certificirane sadike 'A'.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora pridelovalec
certificiranih sadik 'A', ki namerava certificirane sadike 'A'
pridelovati v ukorenišču, zaradi odvzema vzorcev zemlje za
testiranje na prisotnost ogorčic prijaviti površine, na katerih
bo ukorenišče, najpozneje do 31. oktobra v letu pred zasaditvijo.
(3) Organ za potrjevanje izvede v postopku uradne
potrditve:
– vizualne preglede razmnoževalnega materiala in sadik na škodljive organizme iz prilog 2 in 3 tega pravilnika,
– pregled izpolnjevanja pogojev za pridelavo certificiranih sadik 'A' iz prejšnjega člena,
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– preveritev genetske pristnosti na podlagi fenotipskih
značilnosti sorte,
– pregled evidenc o pridelavi certificiranih sadik (o načinu pridelave, o količinah uporabljenega razmnoževalnega
materiala in pridelanih sadik po sortah),
– pregled zapiskov o opravljenem nadzoru škodljivih
organizmov, ki ga izvaja pridelovalec certificiranih sadik 'A'
in o izvedenih ukrepih za preprečevanje pojava in širjenja
škodljivih organizmov in morebitnih drugih ukrepih na enoti
pridelave,
– pregled zapiskov o morebitnih dodatnih vzorčenjih ter
poročil o rezultatih analiz in testiranj rastlin ali zemljišča,
– preveritev, ali sadike izpolnjujejo kakovostne zahteve
za certificirane sadike 'A', predpisane v prilogi 5, ki je sestavni
del tega pravilnika.
(4) Preglede iz prve alinee prejšnjega odstavka opravi
v zavarovanem prostoru, med utrjevanjem ali donegovanjem
certificiranih sadik 'A' v mrežniku, na prostem ali v ukorenišču
ter pred trženjem ali premeščanjem certificiranih sadik 'A'.
Pri pregledu certificiranih sadik 'A' med utrjevanjem ali donegovanjem odvzame vzorce od 3% certificiranih sadik 'A'
za ponovno testiranje na viruse in virusom podobne škodljive organizme v skladu s prilogo 3 tega pravilnika. Obenem
lahko, če obstaja dvom pri prepoznavanju sorte, odvzame
vzorce za izvedbo molekulske analize za preveritev sortne
pristnosti certificiranih sadik 'A'.
(5) Zadnji pregled opravi organ za potrjevanje pred
premeščanjem ali trženjem na podlagi obvestila pridelovalca
certificiranih sadik 'A', ki ga posreduje organu za potrjevanje
najmanj 10 dni pred predvidenim premeščanjem ali trženjem.
V obvestilu navede poleg podatkov o dobavitelju in mestu ter
enoti pridelave, kjer so bile sadike pridelane, vsaj še datum
predvidenega premeščanja ali trženja, številko in datum
zapisnika o zadnjem pregledu sadik med rastjo ter količino
zahtevanih uradnih etiket.
(6) Organ za potrjevanje uradno potrdi certificirane
sadike 'A', če na podlagi zapisnikov o izvedenih pregledih in
testiranjih iz drugega in tretjega odstavka tega člena ugotovi
da:
– so bile pridelane iz uradno potrjenih matičnih rastlin
'CA';
– so bile pridelane v pogojih, predpisanih v prejšnjem
členu;
– so zdrave, nepoškodovane in primerne za nadaljnje
razmnoževanje;
– so sortno pristne;
– glede kakovosti izpolnjujejo zahteve iz priloge 5 tega
pravilnika;
– količina pridelanih certificiranih sadik 'A' ustreza stanju
nasada in številu osnovnih matičnih rastlin, iz katerih je bil
pridobljen.
(7) Za uradno potrjene sadike iz prejšnjega odstavka
izda organ za potrjevanje ustrezno število uradnih etiket,
predpisanih v 6. členu tega pravilnika. Na uradni etiketi se
certificirane sadike 'A' lahko označijo s 'CSA'. Ob izdaji uradnih etiket vnese organ za potrjevanje v zapisnik podatke o
skupni količini potrjenih certificiranih sadik 'A' po sortah, o
datumu izdaje ter o številu izdanih uradnih etiket, vključno s
serijskimi številkami uradnih etiket.
19. člen
(zahteve za matična hmeljišča)
(1) Matično hmeljišče je hmeljišče, ki je posajeno na
prostem v istem letu z uradno potrjenimi certificiranimi sadikami 'A' iste sorte in je namenjeno za pridelavo hmelja in za
pridelavo certificiranih sadik 'B', le-te pa za sajenje v proizvodna hmeljišča.
(2) Matično hmeljišče sme biti izključno na uradno potrjenem neokuženem območju, skladno s predpisi, ki urejajo
preprečevanje širjenja in zatiranje hmeljeve uvelosti.
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(3) Okoli matičnega hmeljišča mora biti 250 m širok varovalni pas, v katerem ni znakov ali ugotovljene prisotnosti
škodljivih organizmov iz priloge 2 tega pravilnika.
(4) Matično hmeljišče se lahko postavi le na površinah:
– na katerih, vključno z varovalnim pasom iz prejšnjega
odstavka, v zadnjih štirih rastnih dobah ni bila potrjena okužba s hmeljevo uvelostjo,
– ki ležijo na mestu pridelave, na katerem so bili vsaj
v zadnjih petih letih odvzeti vzorci zemlje za testiranje na
ogorčice in so bili rezultati testiranj negativni,
– na katerih najmanj 2 leti niso rasle hmeljne rastline in
so očiščene ostankov prejšnjih hmeljnih rastlin, in
– ki so ločene od ostalih površin, na katerih se pridelujejo gostiteljske rastline škodljivih organizmov iz priloge 2 tega
pravilnika; razdalja med njimi mora biti najmanj 5 m.
(5) Ne glede na določbo četrte alinee prejšnjega
odstavka, so lahko matična hmeljišča, ki so posajena s
certificiranimi sadikami 'A', v neposredni bližini, vendar pa
mora biti jasno označena vsaj vsaka prva in zadnja vrsta
posameznega hmeljišča.
20. člen
(uradna potrditev matičnih hmeljišč)
(1) Dobavitelj, ki namerava zasaditi matično hmeljišče
za pridelavo certificiranih sadik 'B' (v nadaljnjem besedilu:
pridelovalec certificiranih sadik 'B'), prijavi organu za potrjevanje vsako novo površino za matično hmeljišče najkasneje
do 31. oktobra v letu pred načrtovano saditvijo. Prijavi, ki
vsebuje podatke o dobavitelju (ime, priimek, in naslov ali
firmo in sedež, neponovljivo registrsko številko dobavitelja)
in o mestu ter enoti pridelave (KMG-MID mesta pridelave,
MID-hmeljišča in oznako enote hmeljišča v obdelavi ter velikost prijavljene površine) je treba priložiti najmanj:
– kopijo katastrskega načrta z natančno označenimi
zemljišči za matično hmeljišče in varovalnim pasom,
– izjavo, da na prijavljenih zemljiščih najmanj 2 leti niso
rasle hmeljne rastline.
(2) Na podlagi prijave iz prejšnjega odstavka opravi
organ za potrjevanje pregled, s katerim preveri, ali prijavljene
površine ustrezajo zahtevam iz prejšnjega člena ter odvzame
vzorce zemlje za testiranje na ogorčice, če testiranje še ni
bilo opravljeno ali če so analizni izvidi starejši od 5 let.
(3) Organ za potrjevanje v obliki zapisnika odobri zasaditev matičnega hmeljišča, potem ko na podlagi pregledov in
rezultatov testiranj ugotovi, da prijavljene površine ustrezajo
zahtevam iz prejšnjega člena in da so rezultati testiranj odvzetih vzorcev zemlje negativni.
(4) Pridelovalec certificiranih sadik 'B' sme zasaditi
matično hmeljišče šele potem, ko mu organ za potrjevanje
zapisniško odobri zasaditev matičnega hmeljišča. Po zasaditvi mora organu za potrjevanje prijaviti matično hmeljišče v
uradno potrditev. V prijavi iz prvega odstavka 5. člena tega
pravilnika, ki jo mora vložiti v roku 14 dni po zasaditvi oziroma najpozneje do 30. aprila v tekočem letu, mora navesti
količino certificiranih sadik 'A', uporabljenih za zasaditev
matičnega hmeljišča.
(5) Na podlagi prijave iz prejšnjega odstavka izvede
organ za potrjevanje uradne preglede zdravstvenega stanja,
sortnosti ter pregled dokazil in evidenc, ki jih vodi pridelovalec certificiranih sadik 'B', in sicer vsaj dvakrat v rastni
dobi rastlin.
(6) Pregled zdravstvenega stanja sestavljajo:
– vizualni pregled zdravstvenega stanja vseh rastlin
v matičnem hmeljišču in naključni pregled rastlin, gostiteljic škodljivih organizmov iz priloge 2 tega pravilnika, v
250-metrskem varovalnem pasu, v času, ki je najugodnejši
za ugotavljanje navzočnosti virusnih in virozam podobnih
bolezni ter drugih škodljivih organizmov iz priloge 3 tega
pravilnika,
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– odvzem vzorcev 10% rastlin za ponovno testiranje
na viruse in virusom podobne škodljive organizme v skladu
s prilogo 3 tega pravilnika,
– odvzem vzorcev, če rastline kažejo znake okužbe s
škodljivimi organizmi iz priloge 2 tega pravilnika.
(7) Preveritev sortne pristnosti se opravi v matičnem
hmeljišču z vizualnimi pregledi fenotipskih lastnosti posamezne sorte. Če obstaja dvom pri prepoznavanju sorte, se
lahko odvzame vzorce za izvedbo molekulske analize, s
katero se ugotovi sorta hmelja.
(8) Organ za potrjevanje pregleda naslednjo dokumentacijo o matičnem hmeljišču:
– dokazila o uradni potrditvi certificiranih sadik 'A',
uporabljenih za zasaditev matičnega hmeljišča,
– zapiske o opravljenem nadzoru škodljivih organizmov, ki ga izvaja pridelovalec certificiranih sadik 'B' in o
izvedenih ukrepih za preprečevanje pojava in širjenja škodljivih organizmov ter morebitnih drugih ukrepih v matičnem
hmeljišču,
– zapiske o morebitnih dodatnih vzorčenjih ter analizah in testiranjih rastlin ali zemljišča,
– poročila o rezultatih analiz oziroma testiranj iz prejšnje alinee,
– evidence o prodaji ali oddaji pridelanih certificiranih
sadik 'B'.
(9) Organ za potrjevanje uradno potrdi matično hmeljišče in dovoli pridobitev certificiranih sadik 'B', če na podlagi pregledov oziroma testiranj iz šestega, sedmega in
osmega odstavka tega člena ugotovi, da:
– so bile za njegovo zasaditev uporabljene uradno potrjene certificirane sadike 'A';
– so izpolnjene zahteve za matično hmeljišče iz prejšnjega člena;
– v hmeljišču niso bili ugotovljeni škodljivi organizmi iz
priloge 2 tega pravilnika in da glede škodljivih organizmov
iz priloge 3 tega pravilnika niso presežene tolerance, navedene v tej prilogi;
– je hmeljišče sortno pristno.
(10) Uradno potrditev matičnega hmeljišča iz prejšnjega odstavka je potrebno vsako leto obnoviti. V ta namen mora pridelovalec certificiranih sadik 'B' pri organu
za potrjevanje vložiti prijavo iz prvega odstavka 5. člena
tega pravilnika najpozneje do 30. aprila v tekočem letu. V
prijavi navede poleg podatkov o dobavitelju ter mestu in
enoti pridelave vsaj še številko in datum zadnjega potrdila
o potrditvi matičnega hmeljišča. Na podlagi prijave organ
za potrjevanje s pregledi preveri, ali matično hmeljišče še
izpolnjuje pogoje za uradno potrditev.
21. člen
(pridelava in uradna potrditev certificiranih sadik 'B')
(1) Certificirane sadike 'B' so podzemni deli stebel
hmelja z brsti, ki so pridobljeni iz matičnih hmeljnih rastlin v
uradno potrjenem matičnem hmeljišču.
(2) Certificirane sadike 'B' lahko prideluje pridelovalec certificiranih sadik 'B' izključno iz matičnih rastlin v
matičnem hmeljišču, ki je bil uradno potrjenem v skladu s
prejšnjim členom. Za uradno potrditev certificiranih sadik 'B'
mora pridelovalec certificiranih sadik 'B' organu za potrjevanje sporočiti datum rezi matičnih rastlin in lokacije matičnih
hmeljišč in skladišč za shranjevanje najmanj 10 dni pred
načrtovano rezjo.
(3) Organ za potrjevanje opravi na podlagi sporočila
iz prejšnjega odstavka v skladiščih, kjer se certificarne sadike 'B' pripravijo za premeščanje oziroma trženje, vizualni
pregled do 3% sadik hmelja, in sicer glede zdravstvenega
stanja in glede kakovosti certificiranih sadik 'B'. Ob pre-
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gledu lahko opravi tudi naključni pregled matičnih rastlin v
matičnem hmeljišču, s katerim preveri, ali količina pridelanih
certificiranih sadik 'B' odgovarja številu porezanih matičnih
rastlin.
(4) Organ za potrjevanje na podlagi pregleda iz prejšnjega odstavka uradno potrdi certificirane sadike 'B', če
ugotovi, da:
– so bile pridelane iz matičnih rastlin v uradno potrjenem matičnem hmeljišču;
– so brez škodljivih organizmov iz priloge 2 tega pravilnika;
– škodljivi organizmi iz priloge 3 tega pravilnika niso
navzoči nad toleranco, določeno v tej prilogi;
– glede kakovosti izpolnjujejo zahteve, predpisane v
prilogi 5 tega pravilnika za certificirane sadike ‘B’;
– je količina pridelanih sadik ustrezna glede na sorto
in stanje v matičnem hmeljišču.
(5) Za uradno potrjene certificirane sadike 'B' izda
organ za potrjevanje ustrezno število uradnih etiket, predpisanih v 6. členu tega pravilnika. Na uradni etiketi se certificirane sadike 'B' lahko označijo s 'CSB'. Ob izdaji uradnih
etiket vnese organ za potrjevanje v zapisnik podatke o
skupni količini potrjenih certificiranih sadik 'B' po sortah, o
datumu izdaje ter o številu izdanih uradnih etiket, vključno
s serijskimi številkami uradnih etiket.
III. URADNI PREGLED UKORENIŠČ
22. člen
(uradni pregled certificiranih sadik v ukorenišču)
(1) Pridelovalec hmelja, ki je pridobil uradno potrjene
certificirane sadike 'A' ali certificirane sadike 'B' za sajenje
proizvodnih hmeljišč na svojem mestu pridelave, lahko te
sadike pred sajenjem v proizvodno hmeljišče doneguje v
ukorenišču in jih najpozneje v naslednji rastni dobi presadi
na stalno mesto.
(2) Za hmeljne sadike iz ukorenišča se šteje, da izpolnjujejo zahteve za certificirane sadike 'A' ali certificirane
sadike 'B', če:
– so rasle v ukorenišču, za katerega je bilo uradno
potrjeno, da leži na neokuženem mestu ali enoti pridelave
skladno s predpisi, ki urejajo preprečevanje širjenja in zatiranje hmeljeve uvelosti;
– ukorenišče leži na mestu pridelave, na katerem so
bile vsaj v zadnjih petih letih odvzeti vzorci zemlje za testiranje na ogorčice in so bili rezultati testiranj negativni;
– so bile v ukorenišče posajene uradno potrjene certificirane sadike 'A' ali certificirane sadike 'B', ki so bile med
rastjo v ukorenišču uradno pregledane glede zdravstvenega
stanja, zlasti glede škodljivih organizmov iz priloge 2 in 3
tega pravilnika.
(3) Pridelovalec, ki želi donegovati certificirane sadike
'A' ali certificirane sadike 'B' v ukorenišču, mora shraniti dokazila o nabavi uradno potrjenih certificiranih sadik 'A' ali
certificiranih sadik 'B' skupaj z uradnimi etiketami, s katerimi
so bile le-te označene ob nabavi, da jih predloži organu za
potrjevanje.
(4) Uradne preglede iz prejšnjega odstavka izvede
organ za potrjevanje na podlagi prijave, ki jo pridelovalec
vloži najpozneje do 30. aprila v letu zasaditve in vsebuje
najmanj naslednje podatke:
– o pridelovalcu (ime, priimek in naslov),
– o mestu pridelave, kjer bo ukorenišče (KMG-MID,
naziv in naslov mesta pridelave),
– o ukorenišču (katastrska občina in parcelne številke,
na katerih leži, površina).
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(5) Prijavi iz prejšnjega odstavka mora pridelovalec
priložiti kopijo katastrskega načrta z natančno označenimi
zemljišči za matično hmeljišče in varovalnim pasom ter izjavo, da na prijavljenih zemljiščih najmanj 2 leti niso rasle
hmeljne rastline.
(6) Organ za potrjevanje na podlagi pregledov in testiranj iz drugega odstavka tega člena zapisniško ugotovi, ali
so izpolnjeni pogoji iz tega člena in, ali sadike iz ukorenišča
še izpolnjujejo zahteve za certificirane sadike 'A' ali certificirane sadike 'B'.
23. člen
(sajenje pridelovalnih hmeljišč)
(1) V pridelovalna hmeljišča, namenjena za pridelavo
hmelja v industrijske namene, je dovoljeno saditi le uradno
potrjene certificirane sadike ali sadike iz ukorenišč, za katere je bilo v skladu s prejšnjim členom zapisniško ugotovljeno, da še izpolnjujejo zahteve za certificirane sadike 'A'
ali certificirane sadike 'B'.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se sme v pridelovalna hmeljišča izjemoma saditi sadike hmelja, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev iz tega pravilnika, če je minister, pristojen za
kmetijstvo, v skladu s predpisom, ki ureja semenski material
kmetijskih rastlin, izjemoma dovolil pridelavo in trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, ki glede kakovosti
ne izpolnjujejo vseh zahtev za trženje po tem pravilniku.
IV. RAZMNOŽEVALNI MATERIAL IN SADIKE IZ UVOZA
24. člen
(uvoz uradno potrjenega razmnoževalnega materiala in
sadik hmelja)
(1) Razmnoževalni material in sadike hmelja se lahko
uvozijo, če so bile uradno potrjene v državi, v kateri so
zahteve za uradno potrditev in postopek uradne potrditve
enakovredne zahtevam in postopku, predpisanim s tem
pravilnikom.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja uprava na podlagi strokovnega mnenja organa za
potrjevanje.
(3) Razmnoževalni material in sadike hmelja, pridelane iz uvoženega razmnoževalnega materiala, ki izpolnjujejo
zahteve iz tega člena za uradno potrjen izvorni, osnovni ali
certificiran material 'A', se lahko prijavijo v uradno potrditev
in uradno potrdijo, če so za uradno potrditev izpolnjeni pogoji iz tega pravilnika.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(uradna potrditev matičnih rastlin, pridobljenih pred
uveljavitvijo tega pravilnika)
(1) Matične rastline, ki so bile pridobljene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko uradno potrdijo kot izvorne
matične rastline, osnovne matične rastline I. in II. stopnje
oziroma certificirane matične rastline, če organ za potrjevanje na podlagi evidenc in dokazil, ki jih predloži dobavitelj,
ugotovi, da izpolnjujejo pogoje in zahteve, predpisane s
tem pravilnikom za posamezno kategorijo oziroma stopnjo.
Organ za potrjevanje lahko pod enakimi pogoji uradno potrdi razmnoževalni material, pridobljen od teh matičnih rastlin
v letu 2003 in 2004.
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(2) Organ za potrjevanje potrdi matične rastline iz
prejšnjega odstavka in razmnoževalni material, ki je bil od
njih pridobljen, na podlagi prijave, ki jo dobavitelj vloži najpozneje 30 dni po uveljavitvi tega pravilnika. Prijavi, ki vsebuje podatke iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika, je
treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega
odstavka.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
lahko organ za potrjevanje uradno potrdi tudi matične rastline, ki so bile testirane vsaj na naslednje škodljive organizme iz priloge 1 tega pravilnika, če izpolnjujejo vse ostale
pogoje po tem pravilniku:
– na glivi hmeljeve uvelosti Verticillium alboatrum Reinke at Berthold in Verticillium dahliae Klebahn,
– na jablanov mozaik (Apple mosaic ilarvirus – hop
strain) in nekrotično obročkavost koščičarjev (Prunus necrotic ringspot ilarvirus).
(4) Matične rastline iz prejšnjega odstavka in razmnoževalni material, pridobljen od teh rastlin, se lahko uradno
potrjuje in trži kot uradno potrjen razmnoževalni material ali
sadike ustrezne kategorije, s statusom 'v.t.', in sicer do pridobitve izvornih rastlin posamezne sorte, ki izpolnjujejo vse
zahteve, predpisane v prilogi 1 tega pravilnika za material
z zdravstvenim statusom 'b.v.' ali z zdravstvenim statusom
'v.t.', vendar najpozneje do 31. 12. 2007.
26. člen
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati oziroma prenehajo
veljati)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za hmelj prenehajo uporabljati:
– pravilnik o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in
gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, 52/86),
– pravilnik o kakovostnih normah, pakiranju, plombiranju in deklariranju sadilnega materiala kmetijskih rastlin
(Uradni list SFRJ, št. 45/75 in 26/79),
– odločba o organizacijah združenega dela, ki izdajajo
certifikate o kakovosti izvoznega sadilnega materiala kmetijskih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 67/80 in 62/81).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika za hmelj preneha veljati:
– pravilnik o načinu odbiranja in potrjevanja matičnih
rastlin in enotnih metodah za opravljanje strokovne kontrole
nad pridelovanjem sadik (Uradni list SRS, št. 36/74),
– pregled organizacij združenega dela, ki so pooblaščene za opravljanje strokovne kontrole nad odbiranjem
matičnih rastlin za sadjarstvo, vinogradništvo in hmeljarstvo
(Uradni list SRS, št. 24/75).
(3) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati
prvi, drugi in tretji odstavek 20. člena pravilnika o ukrepih za
preprečevanje širjenja in za zatiranje hmeljeve uvelosti, ki jo
povzročata glivi Verticillium alboatrum Reinke at Berthold in Verticillium dahliae Klebahn (Uradni list RS, št. 65/01 in 117/02).
27. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-08-151/2004
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
EVA 2004-2311-0070
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: kodljivi organizmi, na katere se testira razmnoevalni material ob vklju�itvi
v certifikacijsko shemo (z zdravstvenim statusom 'b.v.' material ali v.t. material).
A) Obvezni testi
1. Virusi in virusom podobni kodljivi
organizmi

Jablanov mozaik (Apple mosaic ilarvirus - hop
strain) in nekroti�na obro�kavost ko�i�arjev
(Prunus necrotic ringspot ilarvirus)
Hmeljev mozaik (Hop mosaic carlavirus)
Repnjakov mozaik (Arabis mosaic nepovirus)
Virusna latentna bolezen hmelja (Hop latent
carlavirus)
Kumarni mozaik (Cucumber mosaic
cucumovirus)
�enjeva kodravost (Cherry leaf roll
nepovirus)
Zvezdasti mozaik (Petunia asteroid mosaic
tombusvirus / tomato bushy stunt virus petunia strain)
Tobakova nekroza (Tobacco necrosis virus TNV)
Viroidna latentna bolezen hmelja (Hop latent
viroid)

2. Glive

Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold in
Verticillium dahliae Klebahn

Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc.), anamorf
Fusarium sambucinum Fuckel

Status
materiala

Testne metode

ELISA

Testne
rastline*

+

+

+
+

+

**
**

+

+

-

**

+

+

+

**

+

+

+

**

+

+

+

**

+

+

+

**

-

-

+#

'b.v.'

'v.t.'

+

+

+
+

+
+

+

+

Status
materiala

Molekulske
tehnike

**

Testne metode

'b.v.'

'v.t.'

+

+

Klasi�na
metoda
Izolacija in
determinacija

Izolacija in
determinacija

+

Molekulske tehnike

PCR (specifi�ni
za�etni olionukleotidi)
AFLP
PCR (specifi�ni
za�etni olionukleotidi)

B) Dodatni testi, �e se v certifikacijsko shemo vklju�uje razmnoevalni material, ki izvira
iz drav, kjer je kodljivi organizem navzo� (z zdravstvenim statusom 'b.v.' in 'v.t.')
1. Virusi in virusom podobni kodljivi organizmi

Amerika latentna bolezen hmelja (American
Hop latent carlavirus)

Viroidna zakrnelost hmelja (Hop stunt viroid, HSVd)

ELISA

+
-

Testne metode
Testne
Molekulske
rastline*
tehnike

+
-

**

+#

* Na testne rastline Chenopodium quinoa in kumare (Cucumis sativus L.) se testirajo samo rastline
kandidatke za izvorni material; metodo testnih rastlin lahko opustimo, �e gredo rastline kandidatne
skozi postopek eliminacije kodljivih organizmov.
** Molekulske tehnike sluijo za potrditev seroloke detekcije virusov pri prvi najdbi ali dvomljivih
vrednostih.
# Uporabijo se lahko razli�ne molekulske tehnike: R-PAGE, ki ji sledi Northern blot, ali RNKhibridizacija z DIG ozna�eno cRNK (primerno za veliko tevilo vzorcev) ali RT-PCR, ki ji sledi
RFLP, ali TaqMan RealTime PCR.
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Priloga 2: Karantenski kodljivi organizmi, ki na razmnoevalnem materialu in sadikah
hmelja ter v zemlji�ih ali enotah pridelave ne smejo biti navzo�i; v primeru
najdbe se izvajajo ukrepi v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin.
kodljivi organizmi

Pregled in testiranje

Glivi hmeljeve uvelosti:
Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold in
Verticillium dahliae Klebahn
Ogor�ice koreninskih ik:
Meloidogyne chitwoodi Golden et al.; vse
populacije
Cistotvorne ogor�ice:
Globodera pallida (Stone) Behrens in
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
Virusonosne ogor�ice:
Xiphinema americanum Cobb sensu stricto
(neevropske populacije)

Uradno potrjeno neokueno mesto
oziroma enota pridelave, pregled rastlin
hmelja
Zemlji�e, 1 vzorec na ha

Zemlji�e, 1 vzorec na ha,
50 vbodov na vzorec

Zemlji�a, 1 vzorec na ha oziroma rastni
substrat, �e je izvor materiala v
neevropski dravi
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kodljivi organizmi, ki pomembno vplivajo na kakovost razmnoevalnega
materiala ali sadik hmelja in smejo biti na razmnoevalnem materialu
hmelja ter v zemlji�ih ali enotah pridelave navzo�i le v predpisani toleranci
ter metode pregledov in testiranja.

A) kodljivi organizmi, na katere je ponovno testiranje obvezno
kodljivi organizem
Jablanov mozaik (Apple mosaic
ilarvirus hop strain, ApMV),
Nekroti�na obro�kavost
ko�i�arjev (Prunus necrotic
ringspot ilarvirus, PNRSV)
Hmeljev mozaik (Hop mosaic
carlavirus, HMV)

Na�in prenosa

Ponovno testiranje*

Toleranca*

Mehansko

SE, E: 100%
CA: 100%
CSA: 3%
CB: 10%

SE, E: 0%
CA : 0%
CSA: 0,1%
CB: <1%
SE, E: 0%
CA: 0%
CSA: 0%

Listne ui

SE, E: 100%
CA: 100%
CSA: 3%
CB: simptomi (1)
SE, E: 100%
CA: 100%
CSA: 3%
CB: simptomi
SE, E: 100%
CA: 100%
SE in E; rastline, ki
ne grede skozi
postopek
termoterapije
SE in E; rastline, ki
ne grede skozi
postopek
termoterapije
SE

Neznan

SE

SE: 0%

Zoospore glive
Olpidium
brassicae
Listne ui

SE; rastline, ki ne
gredo skozi postopek
termoterapije
SE; ne glede na izvor
E, CSA; iz Amerike

SE: 0%

Listne ui
Phorodon humuli
(Schrank) in
druge vrste

Repnjakov mozaik (Arabis mosaic
nepovirus, ArMV)

Ogor�ice
Xiphinema
diversicaudatum

Viroidna latentna bolezen hmelja
(Hop latent viroid, HLVd)

Mehansko

�enjeva kodravost (Cherry leaf
roll nepovirus, CLRV)
Virusna latentna bolezen hmelja
(Hop latent carlavirus (HLV)
Kumarni mozaik (Cucumber
mosaic cucumovirus)
Zvezdasti mozaik (Petunia asteroid
mosaic tombusvirus, PAMV)
Tobakova nekroza (Tobacco
necrosis virus, TNV)
Amerika latentna bolezen hmelja
(American Hop latent carlavirus,
AHLV)
Viroidna zakrnelost hmelja (Hop
stunt viroid, HSVd)
(1) samo pri sorti Savinjski golding

S semenom in
pelodom
Listne ui

Mehansko

SE, E, CSA iz
Japonske oziroma
Azije: 100%

SE, E: 0%
CA: 0%
CSA: 0%
CB:<1%
SE, E: 0%
CA: 0%
SE, E: 0%

SE, E: 0%

SE: 0%

SE: 0%
E, CRM: 0%
SE, E, CSA: 0%
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B) kodljivi organizmi, ki se preverjajo pri rednih pregledih zdravstvenega stanja
kodljivi organizem

Na�in prenosa

Hmeljeva peronospora
(Pseudoperonospora humuli
(Miyabe & Takah.) G.W. Wils
Hmeljeva pepelovka (Sphaerotheca
humuli)
Bela trohnoba hmelja (Gibberella
pulicaris (Fr.:Fr.) Sacc.), anamorf.
Fusarium sambucinum Fuckel
Suha trohnoba hmelja (Phoma
herbarum Westend.)
�rna koreninska gniloba
(Phytophthora citricola Sawada =
P. cactorum (Lebert & Cohn) J.
Schröt. var. applanat F. Chester)
Mraznica (Armillaria mellea (Vahl:
Fr.) P. Kumm.), anamorf.
Rhizomorpha subcorticalis Pers.)
Koreninski rak (Agrobacterium
tumefaciens (Smith & Townsend)
Conn)
Bakterijsko odmiranje
(Corynebacterium sp./ Clavibacter
sp.)
Virusonosne ogor�ice:
- Xiphinema diversicaudatum
(Micoletzky) Thorne,
- X. americanum Cobb sensu lato
Ogor�ice koreninskih ik:
- Meloidogyne hapla Chitwood,
- M. incognita (Kofoid & White)
Chitwood,
- M. javanica (Treub) Chitwood
Hmeljev hro� (Neoplintus
porcatus Panz.)

Spore, rastlinski
ostanki

Navadna (hmeljeva) prica
(Tetranychus urticae Koch)

Pregled /
laboratorijska
analiza*
Vizualno / Rastline s
simptomi primarne
okube
Vizualno / Rastline s
simptomi
Vizualno / Rastline s
simptomi

Toleranca*

Spore, rastlinski
ostanki
Rastlinski
material, s
sporami

Vizualno / Rastline
simptomi
Vizualno / Rastline s
simptomi

<3%CSA,CB
<1% CSB
<3%CSA,CB
<1% CSB

Mehansko, s
sporami

Vizualno / Rastline s
simptomi

<3% CB
<1% CSB

Z obolelimi
rastlinami,
mehansko
Rastlinski ostanki

Vizualno / Rastline s
simptomi

<1% CB
<1% CSB

Spore
Trosi, ostanki,
zemlja,

Zemlja

Zemlja

Rastlinski ostanki
Rastlinski ostanki

Vizualno / Rastline s
simptomi
Zemlji�e, 1 vzorec
na ha pred
zasaditvijo, 50
vbodov na vzorec
Zemlja pred
zasaditvijo;
Vizualno / Korenine
s simptomi in
okolina zemlja
Vizualno / Rastline s
simptomi
Vizualno / Rastline s
simptomi

* Opombe:
SE  izvorne mati�ne rastline
E (E1, E2)  osnovne mati�na rastline (I. stopnje, II. stopnje)
CA  certificirane mati�ne rastline 'A'
CB  certificirane mati�ne rastline 'B' (v mati�nem hmelji�u)
CSA  certificiran razmnoevalni material 'A' in certificirane sadike 'A'
CSB  certificirane sadike 'B'

<3% CB,
<1% CSB
<3%CA, CSA
<3% CSA,CB
<1% CSB

0%
1/100 g

1/100 g

<2% CSA, CB,
CSB
<2% CA, CSA
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Higienske smernice in zahteve, ki jih je potrebno upotevati pri
vzdrevanju mati�nih rastlin in pridobivanju razmnoevalnega materiala
hmelja

1. Splone higienske smernice za rastlinjak:
- dvojna vhodna vrata,
- ve� lo�enih celic z vrati, ki se zaklepajo,
- lon�ki z mati�nimi rastlinami ali s potaknjenci nimajo stika z zemljo na tleh,
- protiinsektna mrea ali rastlinjak z nadtlakom,
- nekontaminiran vodni vir,
- �ista tla,
- predpranik ali korito z razkuilom irokega spektra ob vhodu,
- razkuena oprema in orodje, ki se uporablja le za razmnoevalni material hmelja,
- nezaposlenim prepovedan vstop v prostore, kjer se rastline kandidatke in izvorni
razmnoevalni material,
- vidno name�en napis 'Kajenje ni dovoljeno' ter druga opozorila in prepovedi.
2. Zahteve, ki jih je potrebno upotevati pri razmnoevanju materiala:
Pri razmnoevanju se uporabi nov ali steriliziran rastni substrat oziroma substrat, ki je
bil pred tem testiran na ogor�ice, novi ali razkueni PVC lon�ki, novi otni lon�ki.
Priporo�a se uporaba individualnih lon�kov; uporaba platojev je dovoljena, vendar se
ob ugotovljeni okubi zavre cel plato.
- Za pakiranje posajenih potaknjencev se uporabijo novi ali razkueni platoji.
- Podlona prekrivka se zamenja po vsakem turnusu.
- Prepre�evanje navzkrine kontaminacije s hormonskim prakom ali raztopino, roke in
orodje se razkuuje pred vsakim delom.
- Orodje za rezanje se med rezanjem razkuuje, e posebej med posameznimi skupinami
ali kategorijami potaknjencev.
- Zaposleni nosijo �iste, razkuene gumijaste kornje brez ostankov zemlje in �iste
delovne pla�e.
- Vsaka sorta, kategorija in stopnja ter izvor se jasno ozna�i in vzdruje lo�eno od
ostalih.
3. Zahteve, ki jih je potrebno upotevati pri gojenju in oskrbi:
- Skrb za redno prezra�evanje, oroevanje in namakanje, da se prepre�i stres.
- Redno zatiranje kodljivih organizmov s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki jih je potrebno
menjavati, da se prepre�i rezistenca.
- Uporaba fitofarmacevtskih sredstev, ki bi prikrili znamenja okube, ni dovoljena.
- Pri namakanju je treba prepre�evati nanos substrata na rastline.
- Pri oskrbi rastlin je potrebno prepre�evati vsakrne rane rastlin.
- Skrbeti je treba za �isto okolico brez nepotrebnih okrasnih rastlin in plevelov, ki so
lahko vir okub ali kontaminacije.
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Priloga 5: Zahteve, ki jih morajo glede kakovosti izpolnjevati sadike hmelja
A) certificirana sadika 'A':
-

podzemni del stebla mora biti zadebeljen  debelina mora biti najmanj 3 mm;
imeti mora najmanj 1 zadebeljeno korenino (premer najmanj 3 mm); korenine in
koreninice morajo prerasti zemeljsko grudo;
nadzemni del rastline pri spomladanskih sadikah mora imeti vidne brste, pri jesenskih
sadikah je lahko nadzemni del e v fazi odmiranja;
biti morajo brez kodljivih organizmov iz priloge 3.

B) certificirana sadika 'B':
-

biti mora dvoven�na; imeti mora 2 venca dobro razvitih brstov, ki so dolgi najmanj
10mm;
biti mora nepokodovana;
debelina sadike mora biti najmanj 10 mm;
zgornji del sadike mora biti gladko, poevno prirezan, 15 mm nad zgornjim vencem
brstov;
spodnji del sadike mora biti gladko, ravno prirezan, 15 mm pod spodnjim vencem
brstov.
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Pravilnik o razveljavitvi oziroma prenehanju
veljavnosti predpisov na področju kakovosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil

Na podlagi drugega odstavka 37. člena in drugega odstavka 64. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00,
52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o razveljavitvi oziroma prenehanju veljavnosti
predpisov na področju kakovosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil
1. člen
Ta pravilnik določa predpise, ki prenehajo veljati oziroma
se prenehajo uporabljati na področju kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil.
2. člen
(prenehanje veljavnosti)
1. Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o začimbah, začimbnih ekstraktih in začimbnih mešanicah
(Uradni list RS, št. 63/02).

ljati:

3. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporab-

1. Pravilnik o kakovosti juh, jušnih koncentratov za omake
in dodatkov jedem (Uradni list SFRJ, št. 5/82, 58/85, Uradni list
RS, št. 1/95 – Zsta, 30/99, 59/99 – ZTZPUS, 2/00);
2. Pravilnik o kakovosti pekovskega kvasa (Uradni list
SFRJ, št. 32/87, Uradni list RS, št. 1/95 – Zsta, 30/99, 59/99
– ZTZPUS, 2/00);
3. Pravilnik o kakovosti alkoholnih pijač (Uradni list SFRJ,
št. 16/88, 63/88, Uradni list RS, št. 1/95 – Zsta, 30/99, 59/99
– ZTZPUS, 2/00, 71/00, 50/03);
4. Pravilnik o kakovosti medu in drugih čebeljih pridelkov
ter o metodah za kontrolo njihove kakovosti (Uradni list SFRJ,
št. 4/85, Uradni list RS, št. 1/95 – Zsta, 30/99, 59/99 – ZTZPUS,
2/00);
5. Pravilnik o kakovosti beljakovinskih izdelkov in mešanic
beljakovinskih izdelkov za živilsko industrijo (Uradni list SFRJ,
št. 41/85, Uradni list RS, št. 1/95 – Zsta, 59/99 – ZTZPUS);
6. Pravilnik o kakovosti sadnih, zelenjavnih in gobjih izdelkov ter pektinskih preparatov (Uradni list SFRJ, št. 1/79,
20/82, 74/90, 79/90, Uradni list RS, št. 1/95 – Zsta, 30/99, 59/99
– ZTZPUS, 60/99, 2/00, 71/00, 9/01);
7. Pravilnik o kakovosti dalmatinskega žajbla, namenjenega za izvoz (Uradni list SFRJ, št. 34/76);
8. Pravilnik o kakovosti osvežilnih brezalkoholnih pijač
(Uradni list SFRJ, št. 52/83, 56/83, Uradni list RS, št. 1/95
– Zsta, 30/99, 59/99 – ZTZPUS, 2/00, 71/00).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-23/2004
Ljubljana, dne 18. marca 2004.
EVA 2004-2311-0162
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.
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Pravilnik o trženju semenskega krompirja

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena, osmega in devetega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, četrtega odstavka 12. člena, četrtega odstavka 14. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, drugega odstavka 26. člena in
petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu
kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o trženju semenskega krompirja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
vsebina
Ta pravilnik predpisuje v skladu z Direktivo Sveta
2002/56/ES o trženju semenskega krompirja (UL L 193,
20. 7. 2002) z vsemi spremembami, kategorije in stopnje
semenskega krompirja, ki se pridelujejo in uradno potrdijo
v Republiki Sloveniji, za posamezno kategorijo določa zahteve za trženje, zahteve glede velikosti gomoljev v partiji,
glede pakiranja, zapiranja in označevanja, barvo, obliko
in vsebino uradne etikete, izjeme glede zahtev za trženje,
postopek uradne potrditve semenskega krompirja, nadzor
dobaviteljev uradno potrjenega semenskega krompirja ter
naknadno kontrolo.
2. člen
uporaba
(1) Ta pravilnik se uporablja za pridelavo z namenom
trženja in za trženje semenskega krompirja v Skupnosti.
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za semenski krompir, ki je dokazljivo namenjen izvozu v tretje države.

men:

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

1. 'semenski krompir' ali 'seme krompirja' so gomolji
krompirja (Solanum tuberosum L.);
2. 'dobavitelj semenskega krompirja' (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) je fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja z
vsaj eno od naslednjih dejavnosti: pridelava, priprava za trg,
uvoz, ali trženje semenskega krompirja;
3. 'mesto pridelave' je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska enota, vključno z zemljišči, objekti,
stroji, in opremo, kjer se opravljajo pridelava, priprava za trg
in trženje semenskega krompirja. Mesto pridelave ima lahko
več enot pridelave;
4. 'enota pridelave' je vsak nasad semenskega krompirja (semenski nasad) ali drug objekt ali zemljišče, kjer se
pridobiva ali prideluje semenski krompir;
5. 'KMG-MID' je identifikacijska številka mesta pridelave, ki se jo mestu pridelave dodeli v skladu s predpisi, ki
urejajo vodenje registra kmetijskih gospodarstev in vodenje
registra dobaviteljev;
6. 'objekti za pripravo za trg in trženje' so zlasti skladišča, hladilnice, objekti za sortiranje, razkuževanje oziroma
pakiranje in podobni objekti;
7. 'partija' je količina semenskega krompirja iste sorte,
kategorije in izvora, pridobljena ali pridelana isto leto na istem
mestu pridelave;
8. 'oznaka partije' je vsaka numerična ali alfanumerična
oznaka, ki omogoča razločevanje in sledljivost partije;
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9. 'organ za potrjevanje' je organ ki je v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin pooblaščen
za vodenje postopka uradne potrditve semenskega krompirja
v skladu s tem pravilnikom;
10. 'karantenski škodljivi organizmi' so organizmi, katerih vnos in širjenje sta prepovedana in so določeni s predpisi,
ki urejajo postopke za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov;
11. 'imenovani laboratorij' je laboratorij, imenovan za
opravljanje diagnostičnih preiskav in drugih testov semenskega krompirja v skladu s predpisi, ki urejajo semenski
material kmetijskih rastlin ali laboratorij, imenovan za opravljanje diagnostike škodljivih organizmov v skladu s predpisi,
ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin;
12. 'oznaka »pravila in standardi ES«' pomeni, da semenski krompir izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika;
13. 'Skupnost' je oznaka za Evropsko skupnost.
4. člen
kategorije semenskega krompirja
Kategorije semenskega krompirja so:
1. 'osnovno seme' so gomolji krompirja:
– ki so bili pridelani v skladu z uveljavljeno metodo
vzdrževanja sorte in zdravstvenega stanja,
– ki so namenjeni predvsem za pridelavo certificiranega
semena,
– ki izpolnjujejo minimalne zahteve, predpisane za
osnovno seme krompirja v prilogi 1 in v prilogi 2, ki sta sestavni del tega pravilnika,
– za katere je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da
izpolnjujejo minimalne zahteve, navedene v tej točki;
2. 'certificirano seme' so gomolji krompirja:
– ki so bili pridelani neposredno iz osnovnega ali
certificiranega semena, ali iz generacije ali kategorije pred
osnovnim semenom, za katere je bilo z uradnimi pregledi
ugotovljeno, da izpolnjujejo zahteve za osnovno seme,
– ki so namenjeni predvsem za pridelavo krompirja, ki
ni semenski krompir,
– ki izpolnjujejo minimalne zahteve, predpisane za certificirano seme v prilogah 1 in 2,
– za katere je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da
izpolnjujejo minimalne zahteve, navedene v tej točki.
II. SPLOŠNE ZAHTEVE ZA TRŽENJE
5. člen
zahteve glede dobavitelja
Semenski krompir lahko prideluje, pripravlja za trg,
uvaža oziroma trži le dobavitelj, ki je pri Fitosanitarni upravi
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uprava) vpisan v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: register dobaviteljev) v
skladu s predpisom, ki ureja vodenje registra dobaviteljev
semenskega materiala kmetijskih rastlin, in v register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za
registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega
varstva rastlin.
6. člen
zahteve za semenski krompir
(1) Semenski krompir se lahko trži, če je bil uradno potrjen kot osnovno seme ali certificirano seme in izpolnjuje
vsaj zahteve iz prilog 1 in 2.
(2) Če semenski krompir iz prejšnjega odstavka na trgu
ne izpolnjuje vseh zahtev iz priloge 2, se ga sme ponovno
sortirati. Pred trženjem mora biti semenski krompir, ki po so-
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rtiranju ustreza vsem zahtevam iz priloge 2, ponovno uradno
pregledan in potrjen.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
se lahko v skladu s tem pravilnikom uradno potrdi in trži
tudi semenski krompir kategorije predosnovno seme, ki je
bil pridelan v skladu z eno od metod vzdrževalne selekcije,
predpisanih v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika,
in uradno potrjen v skladu z določbami III. poglavja tega
pravilnika.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
mora semenski krompir za trženje izpolnjevati zahteve, določene v predpisih, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
7. člen
stopnje kategorij
(1) Uradno potrjeno osnovno seme krompirja, ki izpolnjuje zahteve iz 1. točke 4. člena tega pravilnika ter dodatne
pogoje in zahteve, navedene v skladu z Direktivo Komisije
93/17/EGS (UL L 106, 30. 4. 1993) v prilogi 3, ki je sestavni
del tega pravilnika, se razdeli na naslednje stopnje Skupnosti za osnovni semenski krompir:
– stopnja 'ES 1',
– stopnja 'ES 2',
– stopnja 'ES 3'.
(2) Če je bilo izpolnjevanje zahtev in pogojev, navedenih v prejšnjem odstavku, ugotovljeno z uradnimi pregledi,
se ustrezna stopnja Skupnosti iz prejšnjega odstavka označi na uradni etiketi, predpisani za kategorijo osnovno seme
v 12. členu tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: uradna
etiketa) pod »stopnja«.
(3) Kategorije semenskega krompirja, ki je bil uradno
potrjen v skladu z določbami III. poglavja tega pravilnika, se
razdelijo na naslednje stopnje:
1. kategorija predosnovno seme se razdeli na:
– stopnjo 'IS' ali izvorno seme: to so rastline, mikrogomolji ter minigomolji, pridobljeni oziroma razmnoženi v
skladu z 'in vitro' metodo vzdrževalne selekcije, predpisano
v 2. točki priloge 4,
– stopnjo 'S 1': to so gomolji, pridelani iz izvornega
semena iz prejšnje alinee ali v skladu z metodo klonske
selekcije, predpisano v 3. točki priloge 4,
– stopnjo 'S 2': to so gomolji, pridelani iz semena
stopnje 'S 1';
2. kategorija osnovno seme se razdeli na:
– stopnjo 'SE 1': to so gomolji krompirja, pridelani iz
predosnovnega semena,
– stopnjo 'SE 2': to so gomolji krompirja, pridelani neposredno iz osnovnega semena stopnje 'SE 1',
– stopnjo 'E': to so gomolji, pridelani praviloma iz
osnovnega semena stopnje 'SE 2', lahko pa tudi iz osnovnega semena stopnje 'SE 1' ali iz predosnovnega semena,
če ne izpolnjujejo zahtev za potrditev v stopnjo 'SE 1' ali v
stopnjo 'SE 2';
3. kategorija certificirano seme se razdeli na:
– stopnjo 'A': to so gomolji, pridelani praviloma iz
osnovnega semena stopnje 'E', lahko pa tudi iz katerekoli
predhodne stopnje, če ne izpolnjuje zahtev za potrditev v
višjo stopnjo od stopnje 'A',
– stopnjo 'B': to so gomolji, pridelani praviloma iz
osnovnega semena stopnje 'E', lahko pa tudi iz katerekoli
predhodne stopnje, če ne izpolnjuje zahtev za potrditev v
višjo stopnjo od stopnje 'B',
– stopnjo 'C': to so gomolji, pridelani praviloma iz
osnovnega semena stopnje 'E', lahko pa tudi iz katerekoli
predhodne stopnje, če ne izpolnjuje zahtev za potrditev v
višjo stopnjo od stopnje 'C'.
(4) Semenski krompir, ki za uradno potrditev v posamezno kategorijo in stopnjo iz prejšnjega odstavka
izpolnjuje zahteve, predpisane za uradno potrditev v III.
poglavju tega pravilnika, se lahko trži z oznako ustrezne
kategorije in stopnje, ki se označita na uradni etiketi, pred-

Stran

3690 /

Št.

31 / 31. 3. 2004

pisani s tem pravilnikom za kategorijo predosnovno seme,
osnovno seme ali certificirano seme.
8. člen
zahteve glede sorte
Trži se lahko le uradno potrjen semenski krompir sort,
ki so vpisane v sortno listo v skladu s predpisi, ki urejajo
postopek vpisa sorte v sortno listo, oziroma v skupni katalog sort poljščin v skladu z Direktivo Sveta 2002/53/ES
(UL L 193, 20. 7. 2002), z vsemi spremembami.
9. člen
zahteve glede velikosti gomoljev
(1) Semenski krompir se pred trženjem kalibrira in
spakira.
(2) Gomolji semenskega krompirja, ki pri kalibriranju
padejo skozi kvadratno mrežo dimenzij 25 mm x 25 mm,
ne smejo biti dani na trg. Pri večjih gomoljih, ki ne padejo
skozi kvadratno mrežo dimenzij 35 x 35 mm, se določi
zgornja in spodnja mejna velikost gomoljev v partiji z
večkratnikom števila pet. Največja dovoljena razlika med
zgornjo in spodnjo mejno velikostjo gomoljev v partiji je
25 mm.
(3) Partija ne sme vsebovati več kot 3 utežne % gomoljev, ki so manjši od navedene spodnje mejne velikosti,
in ne več kot 3 utežne % gomoljev, ki so večji od navedene
zgornje mejne velikosti.
(4) Zahteve glede velikosti gomoljev iz tega člena ne
veljajo za predosnovno seme iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika, kadar se trži kot minigomolji, ki so bili
pridelani neposredno iz rastlin krompirja, vzgojenih v 'in
vitro' pogojih.
10. člen
zahteve glede pakiranja
Uradno potrjen semenski krompir kategorij predosnovno seme, osnovno seme in certificirano seme se
lahko trži le v homogenih partijah in zapakiran v vrečah,
zabojih ali kontejnerjih, ki morajo biti zaprti in označeni, kot
je predpisano v 11. členu tega pravilnika. Vreče morajo biti
nove, zaboji ali kontejnerji morajo biti čisti.
11. člen
zahteve glede zapiranja in označevanja
(1) Pakiranja uradno potrjenega semenskega krompirja iz prejšnjega člena morajo biti zaprta in označena
uradno ali pod uradnim nadzorom tako, da pakiranj ni
mogoče odpreti, ne da bi se pri tem poškodoval sistem
zapiranja oziroma ne da bi bilo opazno nepooblaščeno
spreminjanje uradne etikete ali pakiranja. Sistem zapiranja
mora omogočati, da se ob zapiranju pakiranj uradna etiketa vpne ali pritrdi z uradno plombo, razen če se uporablja
sistem zapiranja za enkratno uporabo.
(2) Na vsakem pakiranju uradno potrjenega semenskega krompirja iz prejšnjega člena mora biti na zunanji
strani pritrjena uradna etiketa. Če se uporabi uradna etiketa z luknjo za vrvico, mora biti njena pritrditev vedno
zavarovana z uradno plombo. Dovoljena je uporaba samolepilnih etiket, če je semenski krompir pakiran v embalažo,
s katere samolepilne etikete ni možno odstraniti. Če se
uradna samolepilna etiketa zamenja, mora biti to opazno
na uradni etiketi ali embalaži. Za uradno zapiranje in označevanje se sme uporabiti samo uradna etiketa, ki pred tem
še ni bila uporabljena.
(3) Vsako pakiranje uradno potrjenega semenskega
krompirja iz prejšnjega člena mora vsebovati uradni dokument iste barve kot je uradna etiketa, na njem pa morajo
biti navedeni vsaj podatki iz 3., 5. in 7. točke drugega odstavka 12. člena tega pravilnika.
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(4) Uradni dokument iz prejšnjega odstavka ni potreben, če so podatki neizbrisno natisnjeni na pakiranju ali če
se uporabi samolepilna etiketa iz drugega odstavka tega
člena ali etiketa iz materiala, ki se ne trga.
(5) Uradno zaprtih in označenih pakiranj se ne sme
ponovno zapirati in označevati drugače kot uradno ali pod
uradnim nadzorom. Pri ponovnem zapiranju in označevanju, se na uradni etiketi navede datum zadnjega ponovnega zapiranja in označevanja ter uradni organ, ki je za
to odgovoren.
12. člen
zahteve za uradno etiketo
(1) Uradna etiketa mora biti:
– bela za osnovno seme,
– modra za certificirano seme.
(2) Na uradni etiketi morajo biti navedeni vsaj naslednji podatki:
1. ‘Pravila in standardi ES’,
2. organ za potrjevanje in država članica ali njune
začetnice,
3. identifikacijska številka pridelovalca ali referenčna
številka partije,
4. mesec in leto zapiranja,
5. sorta, navedena najmanj v latinici,
6. država pridelave,
7. kategorija in stopnja,
8. velikost,
9. deklarirana neto masa.
(3) Minimalne dimenzije uradne etikete so: 110 mm
x 67 mm.
(4) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena
morajo biti na uradni etiketi, s katero se označi predosnovno seme, vsaj podatki iz 2., 3., 4., 5. in 7. točke drugega
odstavka tega člena ter botanično ime vrste, ki mora biti
vsaj v latinici. Uradna etiketa za predosnovno seme mora
biti bele barve z vijolično diagonalno črto.
13. člen
dodatne zahteve glede označevanja
(1) Na vseh etiketah, potrdilih ali drugih dokumentih,
uradnih ali neuradnih, ki so pritrjeni oziroma ki spremljajo
partije semenskega krompirja sort, ki so bile gensko spremenjene, mora biti jasno navedeno, da je sorta gensko
spremenjena.
(2) Če so bili gomolji semenskega krompirja tretirani
s fitofarmacevtskim ali drugim kemičnim sredstvom, mora
biti to sredstvo navedeno na uradni etiketi na pakiranju
oziroma na vsakem dobaviteljevem dokumentu, ki je na ali
v posameznem pakiranju semenskega krompirja.
14. člen
ostale zahteve za trženje
Semenski krompir se ne sme tržiti, če je bil pred tem
tretiran z inhibitorji kalitve.
15. člen
izjeme glede zahtev za trženje
(1) Semenski krompir, ki glede kategorije ali sorte
ne izpolnjuje vseh zahtev za trženje, predpisanih s tem
pravilnikom, se lahko začasno trži na podlagi dovoljenja,
ki ga izda Uprava v skladu s predpisi, ki urejajo semenski
material kmetijskih rastlin, in v skladu z odločbo ustreznega organa Skupnosti, izdano na podlagi prvega odstavka
22. člena Direktive Sveta 2002/56/ES. Tak semenski krompir mora biti označen z uradno etiketo, na kateri mora biti
navedeno: »Kategorija semenskega krompirja izpolnjuje
manj stroge zahteve od predpisanih.«
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(2) Uradna etiketa za semenski krompir iz prejšnjega
odstavka mora biti:
– enaka kot je predpisana za posamezno kategorijo
s tem pravilnikom, če semenski krompir ne izpolnjuje vseh
zahtev, predpisanih za to kategorijo s tem pravilnikom in z
Direktivo Sveta 2002/56/ES,
– rjave barve za semenski krompir sorte, ki ni vpisana
v sortno listo ali v skupni katalog sort poljščin, kot je zahtevano v 8. členu tega pravilnika.
16. člen
Semenski krompir, ki je dan na trg v skladu s tem pravilnikom, se lahko neomejeno trži na območju Skupnosti,
razen če trženja ne omejujejo predpisi Skupnosti.
III. POSTOPEK URADNE POTRDITVE SEMENSKEGA
KROMPIRJA
17. člen
postopek uradne potrditve – splošno
(1) Semenski krompir se po tem pravilniku uradno potrdi v naslednje kategorije: predosnovno seme, osnovno
seme in certificirano seme.
(2) Postopek uradne potrditve semenskega krompirja
vodi organ za potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja iz
20. ali 21. člena tega pravilnika, ki jo dobavitelj pridobi pri
organu za potrjevanje.
(3) Organ za potrjevanje vodi postopek uradne potrditve v skladu s predpisom, ki ureja semenski material
kmetijskih rastlin, s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo
rastlin in s tem pravilnikom.
(4) Organ za potrjevanje ne izvede postopka uradne
potrditve, če na podlagi vložene popolne prijave:
– ugotovi, da dobavitelj ni vpisan v register dobaviteljev, kot je določeno v 5. členu tega pravilnika,
– se prijava nanaša na sorto, ki ni vpisana v sortno
listo ali v skupni katalog sort poljščin, kot je določeno v
8. členu tega pravilnika, razen če je Uprava pred tem z
odločbo dovolila uradno potrditev semenskega materiala
sorte, ki je prijavljena v postopek vpisa v sortno listo, ali če
se semenski krompir te sorte prideluje za izvoz,
– je bilo na zemljišču, na katerega se nanaša prijava,
s pregledom iz prvega odstavka 19. člena tega pravilnika
ugotovljeno, da so v zemlji navzoče krompirjeve cistotvorne ogorčice, navedene v prilogi 5, ki je sestavni del tega
pravilnika (v nadaljnjem besedilu: krompirjeve cistotvorne
ogorčice),
– je iz prijave oziroma iz prilog k prijavi razvidno, da je
bil za zasaditev semenskega nasada uporabljen semenski
krompir kategorije ‘certificirano seme’, ali
– prijava ni bila vložena v roku, ki bi organu za potrjevanje omogočil, da bi opravil preglede in vzorčenja,
predpisane s tem pravilnikom, v rokih, določenih v prilogi
6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Dobavitelj lahko nepopolno prijavo dopolni v roku,
ki ga določi organ za potrjevanje, vendar najpozneje do
prvega uradnega pregleda semenskih nasadov.
(6) Organ za potrjevanje ne potrdi semenskega krompirja, če v postopku uradne potrditve ugotovi, da zahteve,
predpisane v tem poglavju pravilnika in v zahtevah za potrditev v prilogi 5 tega pravilnika, niso izpolnjene.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek z odločbo zavrne
uradno potrditev tudi, če:
– pri prvem uradnem pregledu semenskega nasada
ugotovi, da sega semenski nasad preko površin zemljišča,
ki je bilo v skladu z 19. členom tega pravilnika pregledano
na prisotnost krompirjevih cistotvornih ogorčic,
– ugotovi, da morebitni nasadi krompirja v 100 – metrskem izolacijskem pasu glede zdravstvenega stanja ne
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izpolnjujejo zahtev za potrditev semenskega krompirja
kategorije certificirano seme, stopnje 'A',
– pri drugem uradnem pregledu ugotovi, da je zaradi
okužbe s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans de
Bary) oziroma črno listno pegavostjo (Alternaria solani)
prizadetega več kot 30% semenskega nasada oziroma je
uničenih več kot 5% rastlin,
– je bila zaradi napada škodljivih organizmov, ki niso
navedeni v zahtevah za potrditev v prilogi 5, zaradi poškodb, ki so posledica nepravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ter zaradi vremenskih ali drugih dejavnikov
močneje uničena listna površina, tako da ni bilo mogoče
izvajati postopkov potrjevanja,
– je bil semenski nasad močno zapleveljen,
– krompirjevka ni bila uničena v roku, ki ga je organ
za potrjevanje določil dobavitelju pri predzadnjem pregledu.
(8) Razloge, zaradi katerih zavrne uradno potrditev
semenskega krompirja, organ za potrjevanje obvezno navede v odločbi o zavrnitvi uradne potrditve.
(9) O prejetih prijavah iz prvega odstavka tega člena
obvesti organ za potrjevanje fitosanitarno inšpekcijo in
Upravo najpozneje do 30. aprila tekočega leta. Skupaj z
obvestilom o prejetih prijavah mora organ za potrjevanje
dostaviti Upravi poročilo o izvedenih postopkih potrditve in
o količinah uradno potrjenega semenskega krompirja po
sortah, kategorijah in stopnjah v preteklem letu.
18. člen
obvezna prijava za pregled zemljišč
(1) Dobavitelj prijavi do 1. avgusta tekočega leta
organu za potrjevanje zemljišča, na katerih namerava v
naslednjem letu pridelovati semenski krompir za testiranje
zemlje na krompirjeve cistotvorne ogorčice.
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati
zlasti naslednje podatke:
– o dobavitelju (ime, priimek in naslov ali firmo in sedež, neponovljivo registrsko številko dobavitelja);
– o mestu pridelave (naziv in naslov mesta pridelave,
KMG-MID);
– o enoti pridelave, to je o zemljiščih, na katerih namerava v naslednjem letu pridelovati semenski krompir
(katastrska občina in številke parcel, na katerih se bo prideloval semenski krompir, ter skupna površina).
19. člen
pregled zemljišč
(1) Organ za potrjevanje na prijavljenih zemljiščih
odvzame vzorce zemlje za testiranje na krompirjeve cistotvorne ogorčice.
(2) Če so rezultati testiranj negativni, organ za potrjevanje zapisniško odobri saditev semenskega krompirja na
prijavljenih površinah ter zemljišču dodeli številko, s katero
dobavitelj v naslednjem letu označi semenski nasad.
(3) Če se s testiranjem ugotovi, da je zemljišče okuženo s krompirjevimi cistotvornimi ogorčicami, organ za
potrjevanje o najdbi takoj obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja in dobavitelja.
20. člen
prijava za uradno potrditev predosnovnega semena
(1) Ne glede na določbe 5. člena tega pravilnika lahko
vloži prijavo za uradno potrditev predosnovnega semena
pri organu za potrjevanje le dobavitelj, ki je:
– vpisan kot vzdrževalec sorte v sortni listi, ki se vodi
v skladu s predpisi, ki urejajo postopek vpisa sorte v sortno
listo in vodenje sortne liste, oziroma v skupnem katalogu
sort poljščin, predpisanim z Direktivo Sveta 2002/53/ES,
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– izhodiščni material za pridelavo predosnovnega
semena pridobil od vzdrževalca sorte iz prejšnje alinee.
(2) Prijava, ki jo dobavitelj vloži pri organu za potrjevanje najpozneje do 1. aprila tekočega leta, mora poleg
podatkov o dobavitelju, mestu in enoti pridelave iz drugega
odstavka 18. člena tega pravilnika vsebovati vsaj še naslednje podatke:
– o objektih ali zemljiščih, kjer prideluje predosnovno
seme,
– o načinu pridobitve (o uporabljeni metodi vzdrževalne selekcije),
– o predhodnih posevkih (kulturah/poljščinah) na prijavljenem zemljišču za pretekla 4 leta,
– o semenskem nasadu v objektu ali na tem zemljišču: o sorti, kategoriji in stopnji uporabljenega semena,
o količini uporabljenega semena, roku saditve in gostoti
sajenja,
– o načinu pridobitve (o uporabljeni metodi vzdrževalne selekcije) ali o poreklu uporabljenega semena, če je
dobavitelj izhodiščni material pridobil od vzdrževalca sorte (o vzdrževalcu sorte, od katerega je pridobil izhodiščni
material; če je vzdrževalec iz druge države, tudi o državi
pridelave in o organu, ki je opravil uradni pregled),
– številko in datum zapisnika o odobritvi saditve semenskega krompirja iz drugega odstavka 19. člena tega
pravilnika.
(3) Če se semenski krompir prideluje v rastlinjaku,
podatkov iz tretje in šeste alinee prejšnjega odstavka ni
potrebno navesti v prijavi.
(4) Dobavitelj mora prijavi iz drugega odstavka tega
člena priložiti:
– kopijo katastrskega načrta z natančno vrisanimi
zemljišči, na katerih so semenski nasadi, ki so prijavljeni
v potrjevanje,
– popis vseh drugih nasadov krompirja, ki pripadajo
mestu pridelave.
21. člen
prijava za uradno potrditev osnovnega in certificiranega
semena
(1) Dobavitelj iz 5. člena tega pravilnika vloži pri organu za potrjevanje prijavo za uradno potrditev osnovnega
in certificiranega semenskega krompirja najkasneje do
1. aprila za tekoče leto. Prijava mora poleg podatkov o
dobavitelju, mestu in enoti pridelave iz drugega odstavka
18. člena tega pravilnika vsebovati vsaj še naslednje podatke:
– številko in datum zapisnika o odobritvi saditve semenskega krompirja iz drugega odstavka 19. člena tega
pravilnika,
– o predhodnih posevkih (kulturah/poljščinah) na tem
zemljišču za pretekla 3 leta,
– o semenskem nasadu na tem zemljišču: o sorti,
kategoriji in stopnji uporabljenega semena; o količini uporabljenega semena, roku saditve in gostoti sajenja,
– o poreklu uporabljenega semena: številko partije
uporabljenega semena in serijske številke uradnih etiket,
s katerimi je bilo uporabljeno seme označeno; če je dobavitelj uporabil lastno seme, številko in datum potrdila
o uradni potrditvi uporabljenega semena; če seme ni bilo
uradno potrjeno v Republiki Sloveniji, državo pridelave semena, organ, ki je odgovoren za uradno potrditev (naziv
organa in država), oznako partije semenskega krompirja iz
uradne etikete ali drugega uradnega dokumenta,
– o posebnih zahtevah glede potrjevanja, če gre za
pridelavo semena zavarovane sorte oziroma če gre za pridelavo semena, ki se razmnožuje za tujega naročnika.
(2) Prijavi iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti:
– popis vseh drugih nasadov krompirja ki pripadajo
mestu pridelave,
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– kopije uradnih dokazil o uporabljenem semenskem
krompirju, če seme ni bilo uradno potrjeno v Republiki Sloveniji,
– kopijo odločbe, s katero je Uprava dovolila uradno
potrditev semenskega materiala sorte, ki je prijavljena v postopek vpisa v sortno listo ali katere seme se prideluje za izvoz, če se prijava nanaša na sorto, ki ni vpisana v sortno listo
ali v skupni katalog sort poljščin, kot je določeno v 8. členu
tega pravilnika.
22. člen
obveznosti dobavitelja
(1) Dobavitelj, ki pri organu za potrjevanje vložil prijavo
za uradno potrditev semenskega krompirja, mora semenski
nasad označiti s številko, ki mu jo je dodelil organ za potrjevanje v skladu z drugim odstavkom 19. člena tega pravilnika.
(2) Ukrepe, ki jih odredi organ za potrjevanje ob uradnih
pregledih, mora izvesti v najkrajšem možnem času, najkasneje pa do naslednjega uradnega pregleda.
(3) Dobavitelj mora voditi evidence o pridelavi semenskega krompirja. Vsak semenski nasad se v evidenci vodi
pod oznako, ki mu jo dodeli organ za potrjevanje. V evidenco
se vpišejo po datumih agrotehnični in drugi ukrepi, izvedeni
v nasadu, datumi nastopa pomembnejših faz razvoja rastlin,
datumi pojava škodljivih organizmov ter druge opombe in
opažanja. Vpiše se datum spravila, količina pridelka ter lokacija skladiščenja krompirja iz posameznega semenskega
nasada.
(4) Semenski krompir mora po izkopu uskladiščiti v
za ta namen primernem skladišču, ki mora biti pred tem
očiščeno in dezinficirano. Skladišče, v katerem se skladišči
semenski krompir, mora biti ločeno od skladišča, v katerem
se nahaja drugi (jedilni) krompir. Ves čas skladiščenja je potrebno vzdrževati ustrezno čistočo skladišča.
(5) Partije semenskega krompirja morajo biti v skladišču med seboj fizično ločene. Seme ene partije se lahko
skladišči – odvisno od skupne količine semena v partiji – v
eni ali več skladiščnih enotah (celica, paletni zaboj, zabojnik, jumbo vreča, vreča). Vsaka skladiščna enota mora biti
označena in sicer tako, da je na oznaki jasno vidno: sorta,
kategorija in stopnja, leto pridelave, oznaka partije, skupna
količina semenskega krompirja iz tega semenskega nasada, količina semena v skladiščni enoti. Če je bil semenski
krompir pred skladiščenjem tretiran s fitofarmacevtskimi
sredstvi, mora biti sredstvo navedeno na oznaki. Način
skladiščenja mora omogočati dostop do vsake posamezne
partije.
(6) Dobavitelj mora voditi skladiščno evidenco po partijah semenskega krompirja. V skladiščno evidenco se vpišejo
tudi datum sortiranja in pakiranja, način pakiranja, količina
sortiranega in pakiranega semenskega krompirja, pripravljenega za trženje, ter količina odpadka. V evidenco se vpišejo
vsi ukrepi, izvedeni v času skladiščenja.
(7) Evidence iz tretjega in šestega odstavka tega člena
mora dati na zahtevo organu za potrjevanje na vpogled.
(8) Dobavitelj mora hraniti dokazila o poreklu semenskega krompirja, uporabljenega za zasaditev semenskega
nasada, skupaj z uradnimi etiketami, ki so bile pritrjene na
embalaži uporabljenega semena v prijavljenih semenskih in
vseh drugih nasadih krompirja, in sicer najmanj do 1. aprila
naslednjega leta od leta prijave. Dobavitelj mora hraniti tudi
vsa dokazila, na podlagi katerih vodi evidence iz tretjega in
šestega odstavka tega člena. Na njegovo zahtevo jih mora
dati na vpogled organu za potrjevanje.
23. člen
pregledi objektov za pridelavo predosnovnega semena
(1) Na podlagi prijave iz drugega odstavka 20. člena
tega pravilnika izvede organ za potrjevanje najmanj dvakrat v rastni dobi preglede:
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– objektov in opreme ter rastnega substrata v enoti
pridelave, kjer se prideluje predosnovno seme,
– evidenc o izvajanju vzdrževalne selekcije v skladu z
eno od metod vzdrževalne selekcije iz priloge 4 (o poreklu
izvornih rastlin, o izvedenih postopkih preverjanja sortne
pristnosti, o številu razmnoženih rastlin, mikrogomoljev in
minigomoljev, razmnoženih po metodi in vitro, o količini
gomoljev, pridelanih po metodi klonske selekcije),
– evidenc o izvedenih ukrepih za preprečevanje pojava in širjenja škodljivih organizmov, in morebitnih drugih
ukrepih v objektih in na zemljiščih, kjer se izvaja predpisana vzdrževalna selekcija,
– zapiskov o morebitnih dodatnih vzorčenjih ter analizah in testiranjih rastlin, gomoljev ali rastnega substrata,
– poročil o rezultatih analiz oziroma testiranj iz prejšnje alinee.
(2) Pri pregledih odvzema vzorce za testiranje rastlin, gomoljev in rastnega substrata na prisotnost škodljivih
organizmov, kot je določeno pri posamezni metodi vzdrževalne selekcije v prilogi 4.
(3) Če se predosnovno seme prideluje v mrežniku ali
pod prekrivno tkanino, izvede organ za potrjevanje poleg
pregledov in vzorčenj iz prvega in drugega odstavka tega
člena tudi pregled 100-metrskega izolacijskega pasu v
skladu z drugim odstavkom 24. člena tega pravilnika.
24. člen
pregledi semenskih nasadov za pridelavo osnovnega in
certificiranega semena krompirja
(1) Na podlagi prijave iz prvega odstavka 21. člena
izvede organ za potrjevanje v semenskih nasadih, v katerih se prideluje osnovno ali certificirano seme krompirja,
praviloma štiri (4) preglede. Pregledi sestojijo iz pregleda
dokumentacije in evidenc pri dobavitelju, pregledov nasada semenskega krompirja in površin v oddaljenosti 100 m
od nasada (v nadaljnjem besedilu: 100-metrski izolacijski
pas). Preglede izvede v skladu s postopki in metodami,
opredeljenimi v prilogi 6 (v nadaljnjem besedilu: metoda
potrjevanja semenskih nasadov). Pri pregledih upošteva posebne zahteve glede potrjevanja, če so bile le-te
navedene na prijavi iz prvega odstavka 21. člena tega
pravilnika.
(2) Organ za potrjevanje s pregledi ugotavlja, ali semenski nasadi krompirja izpolnjujejo zahteve za potrditev,
predpisane s tem pravilnikom za posamezno kategorijo in
stopnjo v prilogi 5. Prisotnost škodljivih organizmov, ki v
skladu z zahtevami za potrditev ne smejo biti prisotni na
rastlinah, ugotavlja v semenskem nasadu in v 100-metrskem izolacijskem pasu.
(3) V skladu z metodo potrjevanja semenskih nasadov iz priloge 6 jemlje vzorce rastlin med rastjo ter
gomoljev krompirja za kontrolo zdravstvenega stanja po
izkopu.
(4) V primeru suma na prisotnost karantenskega
škodljivega organizma, odvzame vzorce in jih pošlje v
analizo imenovanemu laboratoriju ter o tem takoj obvesti
pristojnega fitosanitarnega inšpektorja ter dobavitelja.
(5) Pri pregledih preveri tudi, ali dobavitelj izpolnjuje
obveznosti iz 22. člena tega pravilnika
25. člen
zapisnik o izvedenih pregledih objektov in semenskih
nasadov
(1) Organ za potrjevanje vodi zapisnik o opravljenih
pregledih objektov in semenskih nasadov za pridelavo semenskega krompirja, in sicer za vsak objekt ali semenski
nasad posebej. Pri predzadnjem pregledu oceni skupni
pridelek semenskega krompirja v pregledanem objektu
ali semenskem nasadu. Oceno pridelka vnese v zapisnik
skupaj z lokacijo skladišča, kjer bo organ za potrjevanje
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lahko odvzel vzorce semenskega krompirja za kontrolo
zdravstvenega stanja po izkopu.
(2) Organ za potrjevanje na podlagi zapisnikov o
opravljenih pregledih in rezultatih testiranj odvzetih vzorcev gomoljev po izkopu ugotovi, ali so objekti ali semenski
nasadi izpolnjevali zahteve za uradno potrditev, predpisane s tem pravilnikom.
(3) Če organ za potrjevanje ugotovi, da obstajajo
razlogi za zavrnitev uradne potrditve, navedeni v šestem
ali sedmem odstavku 17. člena tega pravilnika, z odločbo
zavrne uradno potrditev. V nasprotnem primeru dovoli
dobavitelju, da semenski krompir, pridobljen v objektih
ali semenskih nasadih, ki so ustrezali, dodela in pripravi
za trženje. V dovoljenju, ki ga izda v obliki zaznamka na
zapisniku o opravljenih uradnih pregledih objektov in semenskih nasadov, navede tudi:
– kategorijo in stopnjo, v katero se lahko potrdi semenski krompir,
– oceno skupnega pridelka semenskega krompirja.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda organ za
potrjevanje najpozneje do konca oktobra leta pridelave.
26. člen
izdaja uradnih etiket pred dokončno ugotovitvijo
kakovosti
(1) Organ za potrjevanje izda na zahtevo dobavitelja,
ki namerava pripraviti za trg semenski krompir, za katerega je organ za potrjevanje izdal dovoljenje v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena, ustrezno število uradnih
etiket, ki so obenem rastlinski potni list v skladu s predpisi,
ki urejajo pogoje za izdajo rastlinskih potnih listov.
(2) Zahtevek za izdajo uradnih etiket vloži dobavitelj
najpozneje 5 delovnih dni pred začetkom priprave posamezne partije semenskega krompirja za trg. Zahteva za
izdajo etiket je obenem zahteva za pregled semenskega
krompirja pred trženjem iz 28. člena tega pravilnika.
(3) Na zahtevku za izdajo uradnih etiket navede dobavitelj poleg podatkov o dobavitelju (ime, priimek in naslov ali firmo in sedež ter neponovljivo registrsko številko
dobavitelja) podatke o:
– nasadu, v katerem je bil semenski krompir pridelan
(številka nasada, ki mu jo je dodelil organ za potrjevanje
v skladu z drugim odstavkom 19. člena tega pravilnika,
številka in datum zapisnika o ustreznosti semenskega nasada oziroma dovoljenja iz tretjega odstavka prejšnjega
člena),
– sorti, kategoriji in stopnji semenskega krompirja
(kategorija in stopnja se prepišeta iz dovoljenja iz tretjega
odstavka prejšnjega člena),
– količini semenskega krompirja, ki ga namerava pripraviti za trg,
– velikosti gomoljev v partiji (navede se zgornja in
spodnja mejna velikost gomoljev),
– vrsti in velikosti embalaže ter masi semenskega
krompirja v enoti pakiranja,
– zahtevanem številu etiket in načinu zapiranja embalaže,
– lokaciji obrata in predvidenem času priprave semenskega krompirja za trg,
– uporabljenem fitofarmacevtskem sredstvu, če je
semenski krompir tretiran.
(4) Organ za potrjevanje izda za posamezno kategorijo semenskega krompirja uradne etikete, ki so obenem rastlinski potni list in ki poleg podatkov iz drugega
odstavka 12. člena tega pravilnika vsebuje še naslednje
podatke:
– oznako 'Rastlinski potni list EU',
– botanično ime: Solanum tuberosum L.
(5) Na zahtevo dobavitelja se na uradni etiketi,
predpisani za kategorijo osnovno seme, poleg stopnje
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iz 2. točke tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika navede tudi ustrezna oznaka stopnje Skupnosti iz prvega
odstavka 7. člena tega pravilnika, če organ za potrjevanje
na podlagi zapisnikov o opravljenih pregledih iz prejšnjega
člena ugotovi, da semenski krompir kategorije osnovno
seme izpolnjuje tudi pogoje in zahteve za eno od stopenj
skupnosti.
(6) Uradne etikete morajo biti označene s serijskimi
(zaporednimi) številkami.
(7) Organ za potrjevanje mora izdati uradne etikete
do datuma, ki je na zahtevku naveden kot predvideni datum priprave semenskega krompirja za trg.
27. člen
priprava za trg in označevanje pod uradnim nadzorom
(1) Semenski krompir, za katerega je bilo izdano dovoljenje iz tretjega odstavka 25. člena tega pravilnika in
za katerega je organ za potrjevanje izdal uradne etikete
iz prejšnjega člena, se dodela in pripravi za trženje tako,
da ustreza določbam 9. in 10. člena tega pravilnika ter
zahtevam iz priloge 5.
(2) Pakiranja semenskega krompirja označi z uradnimi etiketami iz 26. člena tega pravilnika dobavitelj
sam v skladu z 11. členom tega pravilnika. Nadzor nad
označevanjem izvede organ za potrjevanje pri pregledu
semenskega krompirja pred trženjem iz 28. člena tega
pravilnika.
28. člen
pregled partij semenskega krompirja pred trženjem
(1) Pred trženjem mora biti vsaka partija semenskega
krompirja pregledana. Organ za potrjevanje opravi pregled
na podlagi obvestila dobavitelja o končani pripravi semenskega krompirja za trg.
(2) Organ za potrjevanje pri pregledu pred trženjem
semenskega krompirja:
– pregleda skladiščne evidence dobavitelja iz šestega odstavka 22. člena tega pravilnika,
– preveri količine semenskega krompirja, pripravljenega za trženje in prevzame morebitne neuporabljene
etikete,
– od vsake partije odvzame vzorec, da ugotovi, ali
semenski krompir ustreza predpisanim zahtevam za potrditev iz priloge 5 in ali so izpolnjeni pogoji za trženje iz
9., 10., 11., 13. in 14. člena tega pravilnika, in
– odvzame vzorce za naknadno kontrolo v skladu s
33. členom tega pravilnika.
(3) Embalažo, ki je bila že uradno zaprta in označena
in je bila zaradi vzorčenja ponovno odprta, organ za potrjevanje ponovno uradno zapre tako, da na uradno etiketo
odtisne besedilo 'URADNO PREGLEDANO' in žig organa
za potrjevanje.
(4) Če organ za potrjevanje pri pregledu pred trženjem ugotovi, da semenski krompir ne ustreza zahtevam
tega pravilnika, zavrne neustrezno partijo semenskega
krompirja tako, da za to partijo izda odločbo, s katero zavrne uradno potrditev semenskega krompirja. V odločbi
naloži dobavitelju, da nemudoma vrne organu za potrjevanje uradne etikete, s katerimi je označena zavrnjena
partija semenskega krompirja.
(5) Dobavitelj lahko zavrnjeno partijo semenskega
krompirja ponovno dodela v skladu z drugim odstavkom
6. člena tega pravilnika in po dodelavi ponovno zahteva izdajo uradnih etiket v skladu s 26. členom tega pravilnika.
(6) Če semenski krompir tudi po ponovni dodelavi ne
ustreza zahtevam tega pravilnika, organ za potrjevanje dokončno zavrne neustrezno partijo semenskega krompirja
ter z odločbo naloži dobavitelju, da krompir izločenih partij
odstrani iz skladišča semenskega krompirja.
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29. člen
izdaja potrdila o uradni potrditvi semenskega krompirja
(1) Organ za potrjevanje izda za semenski krompir,
za katerega je s pregledom pred trženjem ugotovil, da
izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika, potrdilo o uradni potrditvi semenskega krompirja najpozneje 3 delovne dni po
opravljenem pregledu.
(2) Potrdilo o uradni potrditvi mora poleg podatkov iz
drugega odstavka 12. člena tega pravilnika vsebovati še
naslednje podatke:
– botanično ime: Solanum tuberosum L.,
– skupno količino semenskega krompirja v partiji,
– število pakiranj v partiji,
– datum izdaje potrdila.
(3) Semenski krompir se sme tržiti od dneva izdaje
potrdila o uradni potrditvi.
30. člen
ponovno zapiranje in označevanje
(1) Semenskega krompirja, ki je bil uradno zaprt in
označen v skladu s tem pravilnikom, ni mogoče ponovno
zapreti in označiti brez vednosti organa za potrjevanje.
(2) Če dobavitelj prepakira uradno zaprto in označeno partijo oziroma del partije semenskega krompirja, ne
sme uporabiti starih uradnih etiket za označitev. V tem
primeru mora zahtevati izdajo novih uradnih etiket v skladu z 26. členom tega pravilnika. Zahtevku za izdajo novih
uradnih etiket mora priložiti etikete, ki so bile izdane za
partijo semenskega krompirja, ki jo želi prepakirati.
(3) Organ za potrjevanje izda za prepakirani semenski
krompir nove uradne etikete, opravi pregled prepakiranega
semenskega krompirja pred trženjem v skladu z 28. členom tega pravilnika in če so izpolnjene zahteve za trženje
po tem pravilniku, izda tudi potrdilo o uradni potrditvi.
31. člen
izjema za majhna pakiranja
(1) Za majhna pakiranja semenskega krompirja z neto
maso do vključno 10 kg določbe 10. in 11. člena ter drugega
in tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika ne veljajo.
(2) Dobavitelj v zahtevku za izdajo uradnih etiket iz
26. člena tega pravilnika posebej navede, da namerava
semenski krompir, na katerega se nanaša zahtevek, spakirati in dati na trg v obliki majhnih pakiranj.
(3) Organ za potrjevanje izda dobavitelju ustrezno
število uradnih etiket za označitev majhnih pakiranj. Velikost uradne etikete v tem primeru ni predpisana. Uradne
etikete morajo v barvi, ki je predpisana za posamezno
kategorijo s tem pravilnikom, na njih morajo biti natisnjeni
vsaj naslednji podatki:
– 'Rastlinski potni list EU',
– koda države: 'SI',
– oznaka organa za potrjevanje,
– identifikacijska številka dobavitelja,
– številka partije semena,
– botanično ime vrste: Solanum tuberosum L.,
– sorta,
– kategorija in stopnja,
– količina v enoti pakiranja,
– izjava: 'Trženje dovoljeno le na območju Republike
Slovenije'.
(4) Ne glede na določbe 28. in 29. člena tega pravilnika za semenski krompir v majhnih pakiranjih pregled partij
pred trženjem in izdaja potrdila o uradni potrditvi nista obvezna. Vendar pa mora v tem primeru organ za potrjevanje
izvesti pregled pri dobaviteljih v času, ko pripravljajo za trg
semenski krompir v majhnih pakiranjih. Pri pregledu organ
za potrjevanje preveri, ali semenski krompir v majhnih pakiranjih izpolnjuje zahteve iz 9. člena tega pravilnika in iz
priloge 5, ter od partij semenskega krompirja, za katere
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je izdal uradne etikete v skladu s tem členom, odvzame
vzorce za naknadno kontrolo v skladu s 33. členom tega
pravilnika.
IV. NADZOR IN NAKNADNA KONTROLA
32. člen
nadzor dobaviteljev
(1) Na podlagi obvestila o prejetih prijavah za uradno
potrditev iz prvega odstavka 20. člena in prvega odstavka 21. člena tega pravilnika, lahko fitosanitarni inšpektor
izvede naključni nadzor dobaviteljev uradno potrjenega
semenskega krompirja.
(2) Fitosanitarni inšpektor izvede nadzor iz prejšnjega
odstavka v obsegu in na način, ki je določen v navodilih v
priročniku fitosanitarne inšpekcije.
33. člen
naknadna kontrola
(1) Za preverjanje skladnosti semenskega krompirja,
ki se uradno potrdi oziroma trži na območju Republike
Slovenije, z zahtevami, predpisanimi s tem pravilnikom,
se uradno odvzamejo vzorci za naknadno kontrolo sortne
pristnosti in čistosti ter zdravstvenega stanja.
(2) Organ za potrjevanje odvzame vzorce:
– od vseh partij semenskega krompirja, ki jih je uradno potrdil kot predosnovno seme ali osnovno seme,
– od določenega deleža partij semenskega krompirja,
ki jih je uradno potrdil kot certificirano seme.
(3) Pristojni inšpektor odvzame vzorce od določenega
deleža partij semenskega krompirja, ki so dane na trg, ne
glede na kategorijo in stopnjo oziroma ne glede na državo
pridelave oziroma uradne potrditve.
(4) Delež odvzetih vzorcev iz druge alinee drugega
odstavka tega člena in iz prejšnjega odstavka je odvisen
od rezultatov naknadne kontrole iz preteklega leta, kot je
razvidno iz naslednje tabele:
Delež vzorcev, ki v preteklem letu niso
Delež uradno potrjenih partij, ki se
ustrezali (glede na skupno število odvzetih vključijo v naknadno kontrolo v
vzorcev za naknadno kontrolo)
tekočem letu

manj kot 0,5%
od 0,5% do vključno 3,0%
več kot 3,0%

5%
10%
20%

(5) Ne glede na prejšnji odstavek je delež uradno potrjenih partij, ki se vključijo v naknadno kontrolo prvo leto
po uveljavitvi tega pravilnika, 10%.
(6) Vzorci za naknadno kontrolo se odvzamejo v skladu z metodo, predpisano v točki C priloge 6.
(7) Vzorci, odvzeti v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena, se preverijo v poskusih na polju in z
laboratorijskimi testi, ki jih opravita izvajalec preizkušanja
sort in laboratorij, imenovana v skladu s predpisom, ki
ureja semenski material kmetijskih rastlin.
V. EVIDENCA UVOŽENEGA SEMENSKEGA
KROMPIRJA
34. člen
evidenca uvoženega semenskega krompirja
(1) Uprava vodi evidenco uvoženega semenskega
krompirja, v kateri se za vsako partijo semenskega krompirja iz uvoza, ki je večja od 2 kg, vodijo podatki o:
– vrsti,
– sorti,
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– kategoriji,
– državi pridelave in organu, ki je izvedel nadzor,
– državi pošiljateljici,
– uvozniku,
– količini semenskega krompirja.
(2) Uprava vodi evidenco iz prejšnjega odstavka na
podlagi podatkov iz odločb o dovolitvi uvoza, ki jih izda ob
uvozu pristojni fitosanitarni inšpektor v skladu s predpisi,
ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
uradna potrditev semenskega krompirja v letu 2004
Prijava pridelave semenskega krompirja za leto 2004,
ki je bila v skladu s Pravilnikom o potrjevanju zdravstvenega stanja in kakovosti semenskega kromprija ter o prometu
s semenskim krompirjem (Uradni list RS, št. 111/00) do
1. aprila 2004 posredovana na Kmetijski inštitut Slovenije,
Ljubljana, se šteje kot prijava za uradno potrditev iz 20. ali
21. člena tega pravilnika. Semenski krompir, za katerega
je bila vložena prijava v skladu s tem členom, se uradno
potrdi v skladu s tem pravilnikom.
36. člen
trženje semenskega krompirja, pridelanega oziroma
uradno potrjenega pred uveljavitvijo pravilnika
(1) Za semenski krompir, ki je bil pridelan v letu 2003
in za katerega je Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana,
pred uveljavitvijo tega pravilnika izdal uradne etikete ter
spričevalo o semenskem krompirju v skladu s Pravilnikom
o potrjevanju zdravstvenega stanja in kakovosti semenskega kromprija ter o prometu s semenskim krompirjem,
se šteje, da je uradno potrjen in da izpolnjuje pogoje za
trženje tudi v skladu s tem pravilnikom.
(2) Semenski krompir, ki je bil pridelan v letu 2003
in za katerega je Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana do
31. oktobra 2003 v skladu s 15. členom Pravilnika o potrjevanju zdravstvenega stanja in kakovosti semenskega
kromprija ter o prometu s semenskim krompirjem izdal
poročilo o potrjevanju pridelave semenskega krompirja,
se lahko po uveljavitvi tega pravilnika dodela, spakira in
uradno potrdi v skladu s tem pravilnikom.
(3) Semenski krompir, ki je bil pred uveljavitvijo
tega pravilnika dan na trg v majhnih pakiranjih v skladu z
18. členom Pravilnika o potrjevanju zdravstvenega stanja
in kakovosti semenskega kromprija ter o prometu s semenskim krompirjem, se lahko trži najpozneje do 1. julija
2004.
37. člen
prenehanje veljavnosti
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o potrjevanju zdravstvenega stanja in kakovosti
semenskega kromprija ter o prometu s semenskim krompirjem (Uradni list RS, št. 111/00).
38. člen
začetek veljavnosti
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 321-08-153/2004
Ljubljana, 11. marca 2004.
EVA 2004-2311-0069
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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PRILOGA 1
MINIMALNE ZAHTEVE, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI SEMENSKI KROMPIR
1.

Osnovno seme mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) število rastlin, okuženih s črno nogo, ob uradnem pregledu rastlin v rasti ne sme presegati 2 %;
b) število rastlin, ki niso sortno pristne, v neposrednem potomstvu ne sme presegati 0,25 %, in število
rastlin druge sorte ne sme presegati 0,1 %;
c) število rastlin, ki kažejo simptome blagih ali težkih virusnih okužb, v neposrednem potomstvu ne
sme presegati 4 %.

2.

Certificiran semenski krompir mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) število rastlin, prizadetih s črno nogo, ob uradnem pregledu rastlin v rasti ne sme presegati 4 %;
b) število rastlin, ki niso sortno pristne, v neposrednem potomstvu ne sme presegati 0,5 %, in število
rastlin druge sorte ne sme presegati 0,2 %;
c) število rastlin, ki kažejo simptome težkih virusnih okužb, v neposrednem potomstvu ne sme
presegati 10 %. Blagi mozaik, ki povzroči le razbarvanje, ne pa deformacije listov, se ne upošteva.

3.

Pri ocenjevanju potomstva sorte, okužene s kronično virusno boleznijo, se manjši simptomi, ki jih je
povzročil ta virus, ne upoštevajo.

4.

Dovoljena odstopanja iz točk 1.c), 2.c) in 3. se uporabljajo le, če virusne bolezni povzročajo virusi, ki
so navzoči v Evropi.

5.

Zemlja, kjer se prideluje semenski krompir, ne sme biti okužena z Globodera rostochiensis
(Wollenweber, 1923) Behrens, 1975.

6.

Nasad ne sme biti okužen s:
a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,
b) Clavibacter michiganensus ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. 1984.

PRILOGA 2
MINIMALNE ZAHTEVE ZA KAKOVOST PARTIJE SEMENSKEGA KROMPIRJA
A. Za semenski krompir so glede primesi, poškodb in bolezni dovoljena naslednja odstopanja:
1. prisotnost zemlje in tujih primesi

2 utežna %

2. suha trohnoba in mokra gniloba, razen če jo povzroča Synchytrium
endobioticum (Schilb.) Percival, Clavibacter michiganensus ssp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. 1984 ali
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

1 utežni %

3. zunanje poškodbe, npr. zmaličeni ali poškodovani gomolji

3 utežne %

4. navadna krastavost krompirja: gomolji prizadeti po več kot tretjini površine

5 utežnih %

Skupno dovoljeno odstopanje za točke od 2 do 4.

6 utežnih %

B. Semenski krompir ne sme biti okužen z Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens, 1975,
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, Clavibacter michiganensus ssp. sepedonicus (Spieckermann et
Kotthoff) Davis et al. 1984 in Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.
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PRILOGA 3
POGOJI IN ZAHTEVE ZA STOPNJE SKUPNOSTI ZA OSNOVNI SEMENSKI KROMPIR v skladu z
Direktivo Komisije 93/17/EGS o določitvi stopenj Skupnosti za osnovni semenski krompir, skupaj s pogoji
in oznakami, ki se uporabljajo za te stopnje
A) Splošni pogoji in zahteve
1. Semenski krompir mora glede zdravstvenega varstva rastlin izpolnjevati pogoje in zahteve, določene v:
– Direktivi Sveta 69/464/EGS (UL L 323, 24.12.1969),
– Direktivi Sveta 69/465/EGS (UL L 323, 24.12.1969),
– Direktivi Sveta 77/93/EGS (UL L 26, 31.1.1977),
– Direktivi Sveta 80/665/EGS (UL L 180, 14.7.1980).
2. Semenski krompir mora izvirati iz materiala, ki izpolnjuje zahteve iz dela B te priloge in dodatne ali strožje
zahteve iz dela C te priloge.
3. Osnovni semenski krompir se razvrsti v posamezno stopnjo Skupnosti:
- v 'ES stopnjo 1', če so poleg splošnih zahtev iz 1. točke tega dela izpolnjene zahteve iz dela B te priloge,
razen zahteve iz druge alinee 3.3. točke dela B te priloge, ter iz 1. točke dela C te priloge;
- v 'ES stopnjo 2', če so poleg splošnih zahtev iz 1. točke tega dela izpolnjene zahteve iz dela B te priloge,
razen zahteve iz prve alinee 3.3. točke dela B te priloge, ter iz 2. točke dela C priloge;
- v 'ES stopnjo 3', če so poleg splošnih zahtev iz 1. točke tega dela izpolnjene zahteve iz dela B te priloge,
razen zahteve iz prve alinee 3.3. točke dela B te priloge, ter iz 3. točke dela C.
B) Zahteve, ki jih mora izpolnjevati material, iz katerega se pridobi semenski krompir, ki se razvršča v stopnje
Skupnosti za osnovni semenski krompir
1.

Če se uporabljajo metode mikrorazmnoževanja, vključno z meristemsko tehniko:
1.1. izvorni gomolj mora biti brez naslednjih škodljivih organizmov:
- Erwinia carotovora var. Atroseptica
- Erwrinia chrysanthemi
- virus zvijanja krompirjevih listov
- krompirjev virus A
- krompirjev virus M
- krompirjev virus S
- krompirjev virus X
- krompirjev virus Y.
Izpolnjevanje zgornjih zahtev se ugotovi z uradnim preizkušanjem ali preizkušanjem pod uradnim
nadzorom v skladu s primernimi metodami;
1.2.

material, ki je iz izvornega gomolja razmnožen in vitro, mora izpolnjevati zahteve iz 1.1. točke tega
dela, razen zahteve glede obveznega uradnega preizkušanja ali preizkušanja pod uradnim nadzorom.

2.

Kjer se uporabi metoda klonske selekcije, mora biti izvorna rastlina in gomolji, ki izvirajo neposredno iz
nje:
- brez škodljivih organizmov, naštetih v 1.1. točki tega dela; izpolnjevanje zahtev iz tretje do osme
alinee 1.1. točke tega dela se ugotovi z uradnim preizkušanjem ali preizkušanjem pod uradnim
nadzorom v skladu s primernimi metodami;
- vzgojeni v nasadu, ki izpolnjuje zahteve iz 3. točke tega dela.

3.

Nasad mora:
3.1. biti na zemljišču, na katerem se vsaj tri leta ni prideloval krompir;
3.2. biti izoliran od pridelka nižjega statusa z ustrezno izolacijsko razdaljo; izpolnjevanje te zahteve se
preveri z uradnim poljskim pregledom;
3.3. glede črne noge:
- za 'ES stopnjo 1' biti brez črne noge;
- za 'ES stopnjo 2' in 'ES stopnjo 3': imeti največ 0,25 % rastlin, ki jih je napadla črna noga;
izpolnjevanje te zahteve se preverja z uradnim poljskim pregledom;
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imeti največ 0,1 % rastlin, ki kažejo znake okužbe z virusi; izpolnjevanje te zahteve se preverja z
uradnim poljskim pregledom, ki se ob dvomu dopolni z laboratorijskimi preizkusi na listih v skladu s
primerno metodo;
biti vsaj dvakrat uradno pregledan v primerih, pri katerih je predpisan uradni poljski pregled;
biti predmet določitve čim nižjega maksimalnega števila množitev ob upoštevanju pogojev pridelave.

C) Dodatne ali strožje zahteve, ki jih mora izpolnjevati nasad in partije semenskega krompirja,ki se razvrščajo
v stopnje Skupnosti za osnovni semenski krompir
1.

'EGS-stopnja 1'
1.1. Nasad mora:
1.1.1. biti na zemljišču, na katerem se vsaj tri leta ni prideloval krompir;
1.1.2. biti brez rastlin, ki jih je napadla črna noga; izpolnjevanje te zahteve se preverja z uradnim
poljskim pregledom;
1.1.3. imeti največ 0,5 % rastlin, ki kažejo znake okužbe z virusi; izpolnjevanje te zahteve se preverja
z uradnim poljskim pregledom, ki se v primeru dvoma dopolni z laboratorijskimi testiranji
listov v skladu s primerno metodo;
1.1.4. biti vsaj dvakrat uradno pregledan v primerih, pri katerih je predpisan uradni poljski pregled;
1.1.5. biti predmet določitve čim nižjega maksimalnega števila množitev ob upoštevanju pogojev
pridelave.
1.2. Partije ne smejo:
1.2.1
vsebovati več kakor 1 utežni % zemlje in tujih snovi; izpolnjevanje te zahteve se preverja z
uradnim pregledom;
1.2.2
vsebovati več kakor 0,5 % teže gomoljev, okuženih s suho ali mokro gnilobo; izpolnjevanje te
zahteve se preverja z uradnim pregledom.

2. 'EGS-stopnja 2'
Veljajo zahteve, določene v 1. točki tega dela, razen zahteve iz 1.1.2. točke.
Glede črne noge velja naslednja zahteva: največ 0,5 % prizadetih rastlin.
3. 'EGS-stopnja 3'
Veljajo zahteve, določene v 1. točki tega dela, razen zahtev iz 1.1.2. in 1.1.3. točke.
Glede črne noge velja naslednja zahteva: največ 1 % prizadetih rastlin.
Glede okužb z virusi velja naslednja zahteva: največ 1 % rastlin, ki kažejo znake okužbe.

PRILOGA 4
METODE VZDRŽEVALNE SELEKCIJE IN PRIDELOVANJE PREDOSNOVNEGA SEMENA PO
METODI IN VITRO ALI S KLONSKO SELEKCIJO
1. Cilj
Za zagotavljanje kakovostnega predosnovnega semenskega krompirja, ki je sortno pristen in v katerem določeni
škodljivi organizmi niso prisotni oziroma so prisotni v mejah predpisanih v zahtevah za potrjevanje v prilogi 5,
mora vzdrževalec sorte izvajati vzdrževalno selekcijo, predpisano s to metodo. Predpisana metoda vzdrževalne
selekcije je del postopka uradne potrditve semenskega krompirja.
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2. Vzdrževalna selekcija in pridelava predosnovnega semena po metodi in vitro
2.1. Izbor kandidatk za izvorne rastline
Kandidatke za izvorne rastline izberemo iz semenskega nasada, za katerega je bil uporabljen potrjen semenski
krompir kategorije predosnovno seme stopnje 'S' ali višje vzgojne stopnje. Pri novih sortah izberemo kandidatke
za izvorne rastline iz najkakovostnejšega žlahtniteljskega materiala. Odberemo gomolje ali rastline, ki morajo
biti na pogled sortno pristni. Če smo odbrali gomolje, jih najprej posadimo in iz njih vzgojimo rastline. Na
odbranih rastlinah ali gomoljih ne smejo biti navzoči škodljivi organizmi, navedeni v zahtevah za potrditev v
točki A priloge 5.
2.2. Potrditev izvornih rastlin
Odbranim rastlinam in rastlinam, ki so zrasle iz odbranih gomoljev, odstranimo rastne vršičke in jih po
sterilizaciji prenesemo v in vitro pogoje. Po vnosu v in vitro pogoje testiramo kandidatke za izvorne rastline na
škodljive organizme, navedene v zahtevah za potrditev v točki A.2 priloge 5.
Vzorce rastlin kandidatk za testiranje na prisotnost navedenih škodljivih organizmov odvzame organ za
potrjevanje. Odvzete vzorce testira imenovani laboratorij.
Če se s testiranjem potrdi navzočnost katerega koli škodljivega organizma, se kandidatke za izvorne rastline
zavrže in uniči. Kandidatke za izvorne rastline, pri katerih so vsi rezultati testov negativni, se potrdijo kot
izvorne rastline, če so izpolnjene zahteve za izvorni material iz točke A priloge 5.
2.3. Razmnoževanje izvornih rastlin in vitro
Posamezne potrjene izvorne rastline prenesemo v laboratorij v posebne prostore, ki so namenjeni izključno
razmnoževanju rastlin in vitro. Prostori morajo zagotavljati aseptične (sterilne) pogoje za delo, da ostanejo
rastline, ki se razmnožujejo, brez škodljivih organizmov in v skladu z zahtevami za izvorni material iz točke A
priloge 5.
Vsaka rastlina kandidatka in njeno potomstvo, razmnoženo in vitro, predstavlja svoj izvor. Izvore razmnožujemo
ločeno na 4 do 6 tednov tako, da del rastline razrežemo na nodije, iz katerih vzgojimo rastlinice ali
mikrogomolje. Razmnoževanje ne sme potekati tako, da se tvorijo kalusi. Izvore obnavljamo vsake 2 do 3 leta.
Med razmnoževanjem rastlin in vitro jemlje organ za potrjevanje vzorce rastlin za testiranje na škodljive
organizme iz točke A.2 priloge 5. Vzorčenje opravi najmanj dvakrat letno. Testiranje odvzetih vzorcev izvedejo
imenovani laboratoriji. Če se s testiranjem potrdi navzočnost škodljivega organizma iz točke A.2 priloge 5, se
ves material, razmnožen iz posameznega izvora, zavrže in uniči.
Sortno pristnost preverjamo najmanj vsaki dve leti. Organ za potrjevanje pošlje vzorce za testiranje sortne
pristnosti imenovanemu izvajalcu preizkušanja RIN, ki v poskusu posadi vsaj po 10 rastlin, razmnoženih iz
posameznega izvora, in 10 rastlin, razmnoženih iz standardnega vzorca semenskega materiala. Sortna pristnost
se ugotavlja s pomočjo uradnega opisa sorte, ki je bil podlaga za vpis sorte v sortno listo.
2.4. Pridelava predosnovnega semena po metodi in vitro
Rastline in mikrogomolje, ki smo jih razmnožili in vitro, posadimo v zaščiten prostor (rastlinjak, plastenjak,
mrežnik), ki naj bo zgrajen tako, da preprečuje dostop prenašalcem virusnih bolezni. Pred sajenjem moramo
izvesti ukrepe, s katerimi zagotovimo, da v substratu oziroma v zemlji niso prisotni škodljivi organizmi iz točke
A.3 priloge 5. Prisotnost krompirjevih cistotvornih ogorčic v zemlji oziroma v substratu preverimo s testiranjem
vzorcev, ki ga opravi diagnostični laboratorij. Rastline in mikrogomolje enega izvora sadimo ločeno, tako da
predstavlja vsak izvor svoj semenski nasad. Če sadimo rastline in mikrogomolje istega izvora v različnih
objektih, so to različni semenski nasadi.
Med rastjo izvajamo v nasadih priporočene agrotehnične ukrepe in ukrepe za preprečevanje pojava in širjenja
škodljivih organizmov, kot so: uporaba ustreznih fitofarmacevtskih sredstev, uporaba zaščitnih oblačil,
razkuževanje ali menjava obleke in obutve, razkuževanje orodja in opreme, uporaba vode iz vodovoda.
Iz rastlin in mikrogomoljev pridelamo minigomolje, ki jih lahko v zaščitenem prostoru še enkrat razmnožimo in
ob ustrezni tehnologiji ponovno pridelamo minigomolje.
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Organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve minigomoljev izvede v nasadih v zaščitenem prostoru
zdravstvene preglede, ki obsegajo ugotavljanje škodljivih organizmov, navedenih v zahtevah za potrditev
semenskega krompirja v točki B.I priloge 5 in v razpredelnici 1. točke B.II priloge 5 (predosnovno seme stopnje
IS), ter naključni odvzem vzorcev najmanj 20 % rastlin za testiranje na viruse PVA, PVM, PVS, PVX, PVY in
PLRV. Pri tem lahko posamezne odvzete vzorce združi v združene vzorce. Po izkopu odvzame vzorce
minigomoljev za naknadno kontrolo zdravstvenega stanja po izkopu. Minigomolji, pridelani v prvem ali v
drugem letu, se potrdijo kot predosnovno seme stopnje IS, če ustrezajo zahtevam za potrditev.
3. Vzdrževalna selekcija in pridelava predosnovnega semena s klonsko selekcijo
Postopek pridelave predosnovnega semena s klonsko selekcijo se prične z odvzemom kandidatk za izvorne
rastline iz semenskega nasada, v katerem se prideluje semenski krompir najmanj kategorije predosnovno seme
stopnje S2. Kriteriji za izbiro so enaki kot kriteriji za izbiro rastlin kandidatk za izvorne rastline, navedeni v točki
2.1. Kandidatke za izvorne rastline testiramo oziroma vizualno ugotovimo prisotnost škodljivih organizmov iz
točke A zahtev za potrditev.
Potrjene izvorne rastline razmnožujemo ločeno. Iz vsake izvorne rastline pridelamo v prvem letu klon I., nato
klon II. in v tretjem letu klon III. Kloni III. se združijo kot združeni kloni III.
Organ za potrjevanje izvaja preglede nasadov klona I., klona II. in klona III., in sicer enako kot pri uradni
potrditvi semenskega krompirja. Vizualno ugotavlja prisotnost škodljivih organizmov, navedenih v zahtevah za
potrditev semenskega krompirja v točk B.I. in v razpredelnici 1. točke B.II. za predosnovno seme stopnje IS. Če
se v nasadu klona I., klona II. ali klona III. ugotovi ena okužena rastlina, se cel klon izloči. Pri posameznih
klonih se kontrola zdravstvenega stanja po izkopu ne izvaja, vzorec za naknadno kontrolo zdravstvenega stanja
po izkopu se odvzame iz združenih klonov III. Združeni kloni III. se potrdijo praviloma kot predosnovno seme
stopnje S1, lahko pa tudi nižje stopnje, če zahteve za potrditev v stopnjo S1 niso izpolnjene.
4. Metode testiranja vzorcev zemlje oziroma substrata, rastlin in gomoljev
Za testiranje navzočnosti škodljivih organizmov v vzorcih zemlje oziroma substrata, rastlin ali gomoljev se
uporabljajo metode, ki jih priporoča Evropska in mediteranska organizacija za varstvo rastlin (EPPO) oziroma
druge mednarodno priznane metode.
5. Vodenje evidenc
V vseh fazah vzdrževalne selekcije vodimo evidence o izvedenih postopkih in ukrepih, o vzorčenjih in rezultatih
testiranj na prisotnost škodljivih organizmov ter o številu vzgojenih rastlin ali mikrogomoljev, o številu
pridelanih minigomoljev. Evidence se vodijo posebej za vsak izvor oziroma za vsak semenski nasad v
zaščitenem prostoru. Evidence je potrebno dati na vpogled organu za potrjevanje, ki izvaja preglede v postopku
uradne potrditve izvornega semena.

PRILOGA 5
ZAHTEVE ZA URADNO POTRDITEV SEMENSKEGA KROMPIRJA
A) Zahteve za izvorni material
1.

Izvorni material za pridelovanje predosnovnega semenskega krompirja (izvorne rastline ter rastline in
mikrogomolji, vzgojeni in vitro) mora biti sortno pristen, brez znamenj prisotnosti katerihkoli
bakterijskih, glivičnih ali virusnih škodljivih organizmov.

2.

Z obveznim testiranjem kandidatk za izvorne rastline in s periodičnim testiranjem izvornega materiala
oziroma z vizualnim pregledom mora biti ugotovljeno, da v njem niso navzoči naslednji škodljivi
organizmi:
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- bakterije Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Erwinia spp.
- virusi in viroidi PSTVd, PLRV, PVA, PVM, PVS, PVX, PVY, PVV, TBRV, AMV, CMV, PAMV,
PMTV, TMV, TNV, TRV, ToMV, TSWV, Potato latent virus in TVNV.
3.

V substratih, ki se uporabljajo pri razmnoževanju izvornega materiala, ne smejo biti navzoče ogorčice
Globodera rostochiensis, Globodera pallida, Ditylenchus destructor, Meloidogyne chitwoodi,
Meloidogyne fallax in gliva Synchytrium endobioticum.

4.

Pri preverjanju sortne pristnosti ne smejo biti ugotovljene rastline z lastnostmi, ki bistveno odstopajo od
uradnega opisa sorte.

Razlaga oznak virusov, imena škodljivih organizmov, njihove razvrstitev v skupine, oziroma bolezni, ki jih
povzročajo so navedene v točki C. te priloge.
B) Zahteve za semenske nasade in za partije semenskega krompirja na trgu
I. Škodljivi organizmi, ki v zemljišču, v semenskih nasadih in v partijah semenskega krompirja na trgu ne
smejo biti navzoči
1.

S testiranjem v imenovanem laboratoriju mora biti potrjeno, da v zemljišču niso navzoče krompirjeve
cistotvorne ogorčice Globodera rostochiensis in Globodera pallida.

2.
-

V semenskih nasadih, v zemljišču in v partijah semenskega krompirja na trgu ne smejo biti navzoči:
bakterije: Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in Ralstonia solanacearum,
glive: Synchytrium endobioticum,
virusi in viroidi: neevropski virusi, Potato spindle tuber viroid (PSTVd),
ogorčice: Globodera rostochiensis, Globodera pallida, Ditylenchus destructor, Meloidogyne chitwoodi
in Meloidogyne fallax,
žuželke: Phthorimaea operculella.

3.

V semenskih nasadih, oziroma v zemljiščih ali v partijah semenskega krompirja na trgu ne smejo biti
navzoči škodljivi organizmi iz seznamov škodljivih organizmov, ki na določenem območju še niso
prisotni, oziroma je njihova prisotnost posebej nadzorovana in je krompir lahko njihov pomemben
gostitelj, kot so Phoma andina, Puccinia pitteriana, Thechaphora solani, Potato stolbur phytoplasma in
Tomato spotted wilt tospovirus (TSWV).

II. Škodljivi organizmi, ki so v semenskih nasadih in v partijah semenskega krompirja na trgu lahko navzoči
do določenega odstotka, in druge zahteve za potrditev
1.

Z vizualnimi pregledi semenskih nasadov mora biti ugotovljeno, da so škodljivi organizmi v semenskih
nasadih navzoči največ do odstotka, določenega za posamezno kategorijo in stopnjo semenskega
krompirja v razpredelnici 1 (Zahteve za uradno potrditev semenskega krompirja), in da so izpolnjene
druge minimalne zahteve, določene v razpredelnici 1 za potrditev semenskega krompirja v določeno
kategorijo in stopnjo.

2.

S kontrolo zdravstvenega stanja po izkopu mora biti ugotovljeno, da virusi, določeni v razpredelnici 1 v
točki 2., niso navzoči nad odstotkom, določenim v tej razpredelnici za posamezno kategorijo in stopnjo.
Zdravstveno stanje se ugotavlja vizualno, pri predosnovnem in pri osnovnem semenu pa tudi s
testiranjem. Pri predosnovnem semenu se s testiranjem preveri navzočnost virusov PVA, PVM, PVS,
PVX, PVY, PLRV, pri osnovnem semenu pa samo virusov PVY in PLRV. Pri certificiranem semenu se
navzočnost virusov le izjemoma ugotavlja s testiranjem.

3.

Pri pregledu pred trženjem mora biti ugotovljeno, da so za posamezno kategorijo in stopnjo semenskega
krompirja izpolnjene zahteve, navedene v razpredelnici 2. (Zahteve za partije semenskega krompirja na
trgu).

Razlaga oznak virusov, imena škodljivih organizmov, njihove razvrstitev v skupine, oziroma bolezni, ki jih
povzročajo so navedene točki C. te priloge.
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C. Oznake virusov, imena škodljivih organizmov, razvrstitev škodljivih organizmov v skupine in bolezni,
ki jih škodljivi organizmi povzročajo
1. Bakterije:
-

Ralstonia solanacearum (Smith, 1896) Yabbuchi et al.) - rjava gniloba krompirja
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.) - obročkasta
gniloba krompirja
Erwinia carotovora subsp. atroseptica (van Hall) Dye), Erwinia.carotovora subsp. carotovora (Jones)
Bergey et al. in Erwinia chrysantemi Burkholder et al. - črna noga in mehka gniloba krompirjevih
gomoljev

2. Glive:
-

Synchitrium endobioticum (Schilb.) Perc. - krompirjev rak
Thanatephorus cucumeris (Frank.) Donk (=Rhisoctonia solani Kühn) - bela noga
Pythium ultimum Trow. - mokra gniloba krompirjevih gomoljev
Fusarium spp. - bela trohnoba krompirja
Phytophthora infestans de Bary - krompirjeva plesen
Streptomyces scabies (ex Thaxter, 1892) - navadna krastavost krompirja
Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. - prašnata krastavost
Colletotrichum coccodes (Wallr.) Hughes - črna pikavost gomoljev
Spondylocladium atrovirens Harz. – srebrolikost
Verticilium albo-atrum Reinke in Berth
Verticilium dahliae Kleb
Phoma andina Turkensteen
Thecaphora solani Barrus
Puccinia pitteriana Hennings

3. Virusi, viroidi in fitoplazme:
-

PSTVd (Potato spindle tuber viroid) - viroid vretenatosti krompirja
PLRV (Potato leafroll luteovirus) - virus zvijanja krompirjevih listov
PVA (Potato A potyvirus) - krompirjev virus A
PVM (Potato M carlavirus) - krompirjev virus M
PVS (Potato S carlavirus) - krompirjev virus S
PVX (Potato X potexvirus) - krompirjev virus X
PVY (Potato Y potyvirus) - krompirjev virus Y
TBRV (Tomato black ring nepovirus)
TSWV (Tomato spotted wilt tospovirus)
AMV (Alfalfa mosaic alfamovirus = sin. Potato Calico virus) - virus lucerninega mozaika
CMV (Cucumber mosaic cucumovirus) - virus kumaričnega mozaika
PAMV (Potato aucuba mosaic potexvirus) - krompirjev aukuba mozaični virus
PMTV (Potato mop-top furovirus) - krompirjev mop top virus
PVV (Potato V potyvirus) - krompirjev virus V
TMV (Tobacco mosaic tobamovirus) - virus tobačnega mozaika
TNV (Tobacco necrosis necrovirus) - tobačni nekrotični virus
TRV (Tobacco rattle tobravirus) - tobačni rattle virus
ToMV (Tomato mosaic tobamovirus)
TVNV (Tobacco veinal necrosis)
Potato stolbur phytoplasma

4. Ogorčice
-

Globodera pallida (Stone) Behrens - bela cistotvorna krompirjeva ogorčica
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens - rumena ali zlata cistotvorna krompirjeva ogorčica
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. - kolumbijska ogorčica koreninskih šišk
Meloidogyne fallax Karssen
Ditylenchus destructor Thorne

5. Žuželke
- Phthorimaea operculella Zeller - krompirjev molj
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Razpredelnica 1: Zahteve za semenske nasade
Kategorija

Predosnovno
seme

Stopnja

IS

Osnovno seme

S 1, S 2 SE 1, SE
2

1. Pregled semenskega nasada

Certificirano seme

E

A

B

C

% rastlin

Sortna čistost - rastline tujih sort:

0

0

0,05

0,05

0,1

0,1

0,1

b) Črna noga in mehka gniloba
krompirjevih gomoljev (Erwinia spp)
c) Bela noga (Thanatephorus cucumeris
= Rhisoctonia solani)
d) Druge bolezni venenj (Colletotrichum
coccodes, Verticilium albo-atrum,
Verticilium dahliae, Fusarium spp.)
skupaj:
e) Virusi skupaj:
- od tega
- znamenja težkega mozaika in
črtavosti (PVY, PVA, PVX in/ali
PVX) in znamenja virusa zvijanja
listov (PLRV) skupaj največ :
- znamenja blagega mozaika (PVA,
PVM, PVX ali PVS) skupaj največ:
- PAMV in AMV skupaj največ:

0

0

0

0,1

0,5

1

1

0

1

2

3

6

8

12

0

2

2

3

4

8

8

0

0,03

0,05

0,5

2

3

6

0

0,03

0,03

0,1

0,25

0,5

1,5

0

0,03

0,05

0,5

2

3

6

0

0

0

0

0,01

0,01

0,01

-

1

2

3

5

10

15

10

10

10

10

10

10

3

4

8

15

30

65

0,5

0,5

2

4

7

10

a)

f) Prazna mesta:
g) Zapleveljenost (%)

(1)

h) Vrednostno število (največ)

(2)

2. Kontrola po izkopu gomoljev
(3)

0
(% rastlin)
0

(1) odstotek pokritosti površine s plevelnimi rastlinami
(2) število se ugotovi tako, da se ugotovljeni odstotek pomnoži s faktorjem:
- težke viroze: 25
- blagi mozaik in druge viroze: 2
- ostalo: 1
(3) podrobnejša opredelitev kriterijev pri kontroli po izkopu:
- predosnovno seme: stopnja okužbe se določi z metodo ELISA in sicer za krompirjeve viruse A, X, S,
M, Y in virus zvijanja krompirjevih listov,
- osnovno seme: stopnja okužbe se določi z vizualno oceno težkih in blagih mozaikov in znakov zvijanja
listov povzročenih z virusi ter dodatno z metodo ELISA za krompirjev virus Y ter virus zvijanja
krompirjevih listov,
- certificirano seme: stopnja okužbe se določi z vizualno oceno težkih mozaikov mozaikov in znakov
zvijanja listov povzročenih z virusi, blagih mozaikov, ki ne povzročajo zvijanja listnega roba ne
štejemo ter dodatno po potrebi z metodo ELISA za krompirjev virus Y ter virus zvijanja krompirjevih
listov.
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Razpredelnica 2: Zahteve za partije semenskega krompirja na trgu

Kategorija
Stopnja

Osnovno seme in
certificirano seme
vse stopnje

Predosnovno seme
IS
S 1, S 2
v utežnih % gomoljev
0

(1)

0,5

0

(1)

Bela noga (Thanatephorus cucumeris=Rhisoctonia solani)

(1)

10(2)

1 gomolj na 100 kg (>35 mm)
1 gomolj na 50 kg (<35 mm)
25(2)

Srebrolikost (Spondylocladium atrovirens)

(1)

5 (3)

10 (3)

Navadna krastavost krompirja (Streptomyces scabies)

(1)

1,5 (4)

2,5 (4)

Prašnata krastavost (Spongospora subterranea)

0

(1)

1,5 (4)

Nekroze, vključno zaradi okužb s TRV ali MTV, ki
obsegajo do 1/10 preseka gomolja
Poškodbe zaradi nizkih ali visokih temperatur

0

0

2

0

0

0

Gomoljev drugih sort

0

0

osn.s. 0,05, cert. s 0,1

0,5

1

1

3

3

3

Mokra gniloba krompirjevih gomoljev, bela trohnoba
krompirja, krompirjeva plesen (Pythium ultimum,
Fusarium spp., Phytophthora infestans) skupaj
- od tega krompirjeva plesen največ

Primesi (%)
Deformacije gomoljev, površinske poškodbe

(1) praviloma se ne pojavlja, izjemoma je mogoče najti posamezen gomolj z znaki
(2) gomolji s površino pokrito s sklerociji do 5 % po skali za belo nogo objavljeni v prilogi VIII, UNECE
STANDARD S-1 za semenski krompir
(3) gomolji s prizadeto površino nad 25 %, ostali pod to mejo
(4) ocena po skali za navadno krastavost:
1,5 – gomolji so pokriti s krastami do 1/16 površine (33 % gomoljev brez krastic, ostali
imajo 2 do 4 plitve kraste)
2,5 – gomolji so pokriti s krastami do 1/8 površine (večina gomoljev s krastami, na vsakem gomolju je
lahko od 5 do 10 krast)
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PRILOGA 6
URADNA POTRDITEV SEMENSKEGA KROMPIRJA
POSTOPKI IN METODE DELA PRI PREGLEDIH SEMENSKIH NASADOV, PREGLEDIH PARTIJ
SEMENSKEGA KROMPIRJA PRED TRŽENJEM
Preglede v postopku uradne potrditve semenskega krompirja kategorij osnovno seme in certificirano seme
opravlja en potrjevalec, kategorije predosnovno seme pa dva potrjevalca.
A) Pregledi semenskih nasadov
1. Postopki
Pregled semenskega nasada obsega pregled dokumentacije in evidenc, preglede semenskega nasada in zemljišč v
100- metrskem izolacijskem pasu, pregled morebitnih drugih nasadov krompirja, ki pripadajo mestu pridelave,
odvzem vzorcev rastlin in zemlje v primeru suma na prisotnost karantenskih škodljivih organizmov, odvzem
vzorcev gomoljev za kontrolo zdravstvenega stanja po izkopu ter sestavo zapisnika o opravljenih pregledih. Pri
pridelovanju semenskega krompirja pod prekrivno tkanino stopnje IS opravi potrjevalec preglede v skladu z
možnostmi, ki jih prekrivalo dopušča.
1.1. Pregled dokumentacije
Pregled dokumentacije sestoji iz pregleda:
- dokazil o poreklu uporabljenega semena (uradnih etiket, potrdil o uradni potrditvi oziroma drugih
uradnih dokumentov o semenskem krompirju),
- evidenc o nasadu, uporabljeni tehnologiji pridelave in izvedenih agrotehničnih in drugih ukrepih v
nasadu.
1.2. Pregledi semenskega nasada in 100- metrskega izolacijskega pasu
V vsakem semenskem nasadu se opravijo najmanj štirje pregledi. Potrjevalec prilagodi čas in obseg
posameznega pregleda razvojni fazi rastlin v nasadu. Glede na stanje nasada opravi po potrebi dodatne preglede.
Pri posameznem pregledu semenskega nasada in 100 - metrskega izolacijskega pasu lahko potrjevalec:
- ugotovi dejansko površino semenskega nasada in preveri ali je semenski nasad v celoti na zemljišču, ki
je bilo predhodno pregledano na navzočnost krompirjevih cistotvornih ogorčic,
- ugotovi gostoto saditve (priporočena gostota saditve je 55 do 60.000 rastlin/ha, odvisno od sorte) in
preveri, ali so bili gomolji pred sajenjem rezani,
- ugotovi odstotek praznih mest in oceni izenačenost nasada,
- ugotovi sortno pristnost in čistost,
- preveri izolacijo semenskega nasada,
- vizualno ugotovi zdravstveno stanje (prisotnost škodljivih organizmov) v nasadu in v 100-metrskem
izolacijskem pasu,
- iz nasada ali 100-metrskega izolacijskega pasu odvzame vzorce zemlje, rastlin oziroma gomoljev za
testiranje v primeru suma na navzočnost karantenskih škodljivih organizmov,
- oceni splošno stanje semenskega nasada in zapleveljenost,
- preveri, če so bili v semenskem nasadu odrejeni ukrepi pravočasno in pravilno izvedeni,
- izvede poskusni izkop gomoljev, da ugotovi njihovo zdravstveno stanje, določi rok za uničenje
krompirjevke in oceni pridelek semenskega krompirja,
- ugotovi, ali je bilo uničenje krompirjevke izvedeno in oceni kakovost in pravočasnost uničenja, oziroma
- odvzame vzorce gomoljev za kontrolo zdravstvenega stanja po izkopu semenskega krompirja.
1.3. Drugi pregledi
Na mestu pridelave lahko potrjevalec opravi še naslednje preglede:
- pregled morebitnih drugih nasadov krompirja, ki pripadajo mestu pridelave,
- pregled skladišča semenskega krompirja.
2. Metode
2.1. Ugotavljanje izolacije semenskega nasada
Izolacijo semenskega nasada ugotovi potrjevalec tako, da v 100 - metrskem izolacijskem pasu pregleda zlasti
morebitne druge nasade krompirja in gostiteljske rastline za krompirjeve škodljive organizme. Izolacija
semenskega nasada je ustrezna, če nasadi krompirja v 100 – metrskem izolacijskem pasu glede prisotnosti
škodljivih organizmov ustrezajo zahtevam za certificirano seme stopnje A, navedenim v zahtevah za potrditev
semenskega krompirja v točki B.I. in v razpredelnici 1. točke B.II priloge 5.
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2.2. Ugotavljanje sortne čistosti, odstotka rastlin z znamenji škodljivih organizmov, gostote saditve in odstotka
praznih mest, določitev kontrolnih enot
Sortno čistost, odstotek rastlin z znamenji škodljivih organizmov, gostoto saditve in odstotek praznih mest
ugotovi potrjevalec na kontrolni enoti. Kontrolna enota je naključno izbran del nasada s 400 rastlinami
krompirja, in sicer tako, da posamezna vrsta v kontrolni enoti šteje od 20 do 40 rastlin, odvisno od dolžine in
širine nasada.
Kontrolne enote določi potrjevalec na različnih mestih nasada tako, da predstavljajo povprečje nasada. Število
kontrolnih enot, ki jih določi in pregleda, je odvisno od velikosti nasada. V nasadih, velikih do 5 ha, pregleda
najmanj eno kontrolno enoto na hektar, v nasadih, večjih od 5 ha, pregleda vsaj 6 kontrolnih enot.
Mesta v semenskem nasadu, kjer so rasle okužene rastline krompirja, ki so bile pred pregledom odstranjene iz
nasada, šteje potrjevalec kot prazna mesta.
Mesta, kjer so po odstranitvi okuženih rastlin v tleh ostali gomolji, šteje potrjevalec kot močno okužene rastline.
2.3. Odvzem vzorcev gomoljev semenskega krompirja za kontrolo zdravstvenega stanja po izkopu
Potrjevalec odvzame vzorce gomoljev semenskega krompirja za kontrolo zdravstvenega stanja po izkopu
najkasneje do 1. avgusta. Vzorce odvzame praviloma v skladišču, lahko pa tudi iz semenskega nasada, če
vzorčenje v skladišču zaradi neizkopanega krompirja še ni mogoče.
Potrjevalec odvzame reprezentativni vzorec za kontrolo po izkopu v skladišču tako, da iz vsake partije
semenskega krompirja odvzame enega ali več vzorcev po 110 gomoljev. Število vzorcev je odvisno od velikosti
partije in od kategorije semenskega krompirja. Pri predosnovnem semenu stopnje S1 in S2 ter pri osnovnem
semenu odvzame po en vzorec na vsakih 10.000 kg, pri certificiranem semenu pa po en vzorec na vsakih 20.000
kg. Vzorce jemlje iz naključno izbranih skladiščnih enot (zabojnikov, zabojev, vreč), in sicer po 10 gomoljev iz
enote, če jemlje vzorce iz večjih zabojev ali zabojnikov (po 700 do 1000 kg), oziroma po 5 gomoljev, če jemlje
vzorce iz vreč ali manjših zabojev.
Reprezentativni vzorec za kontrolo po izkopu odvzame iz semenskega nasada tako, da odvzame enega ali več
vzorcev po 110 gomoljev, in sicer po en gomolj od naključno izbranih rastlin na različnih mestih nasada, pri
čemer morajo biti zajete tudi rastline v robnih vrstah, ki so v bližini drugih nasadov krompirja. Število odvzetih
vzorcev je odvisno od površine nasada in od kategorije semenskega krompirja. Pri predosnovnem semenu
stopnje S1 in S2 ter pri osnovnem semenu odvzame 2 vzorca, če je površina semenskega nasada do 1 ha, 3
vzorce iz nasada velikosti od 1 do 3 ha, 5 vzorcev iz nasada velikosti od 3 do 10 ha. Iz nasada, ki je večji od 10
ha, odvzame najmanj 6 vzorcev. Pri certificiranem semenu odvzame 1 vzorec iz nasada velikosti do 1 ha, 2
vzorca iz nasada velikosti 1 do 3 ha, 5 vzorcev iz nasada velikosti od 3 do 10 ha, iz nasada, ki je večji od 10 ha,
pa najmanj 6 vzorcev.
Pri predosnovem semenu stopnje IS (pridelava minigomoljev v zaščitenem prostoru) se iz vsakega semenskega
nasada oziroma iz vsake partije semena odvzame po 1 vzorec po 110 gomoljev na do 20.000 gomoljev oziroma
po 2 vzorca po 110 gomoljev pri večjem številu gomoljev.
2.4. Ugotavljanje zdravstvenega stanja semenskega krompirja po izkopu
S posebnim nožem izrežemo apikalni del gomoljev in jih za 15 minut potopimo v raztopino giberelinske kisline
(1 ppm GA3), da prekinemo obdobje mirovanja. Za tretiranje 100 gomoljev porabimo 1,5 ml raztopine.
Gomolje, ki smo jih čez noč posušili, posadimo tako, da so gomolji enega vzorca nedvoumno ločeni od
gomoljev drugega vzorca. Posamezne gomolje istega vzorca posadimo ločeno v lonce ali v zemljo v razmaku
vsaj 10 cm.
Gomolje sadimo v začetku avgusta. Ko so rastline primerno razvite, ugotavljamo vizualno na vseh vzorcih
prisotnost škodljivih organizmov, navedenih v Zahtevah za potrditev v točki B. I. in v razpredelnici 1. točke B.II
priloge 5. Preglede opravimo dva do trikrat. Pri vzorcih, odvzetih iz osnovnega semena, opravimo tudi testiranje
na prisotnost virusov PLRV in PVY. Pri vzorcih, odvzetih iz predosnovnega semena, je poleg vizualnega
ugotavljanja škodljivih organizmov obvezno testiranje na viruse PVA, PVM, PVS, PVX, PVY in PLRV.
Vsa testiranja opravi imenovani laboratorij.
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B) Pregled partij semenskega krompirja pred trženjem – postopek in metode
1. Postopek
Potrjevalec pregleda vsako partijo dodelanega semenskega krompirja. Pri pregledu odvzame vzorce gomoljev,
da ugotovi, ali semenski krompir ustreza zahtevam za trženje.
Pregled partije dodelanega semenskega krompirja pred trženjem obsega:
- pregled dokumentacije in evidenc,
- pregled skladišča in odvzem vzorcev gomoljev,
- ugotavljanje prisotnosti škodljivih organizmov na gomoljih, poškodb oziroma deformacij gomoljev,
- ugotovitev izpolnjevanja drugih zahtev za potrditev partij semenskega krompirja,
- sestavo zapisnika o opravljenem pregledu.
2. Metoda
Odvzem in pregled vzorcev gomoljev semenskega krompirja
Vzorci gomoljev se iz partije dodelanega semenskega krompirja odvzamejo po naslednjih pravilih:
- če je enota pakiranja v partiji semenskega krompirja neto mase do vključno 50 kg (vreče), se pregleda
vsaka dvajseta enota, praviloma ne manj kot 3 in ne več od 10 enot;
- če so vreče naložene na paletah, se pregleda ena naključno izbrana vreča na paleto (vreče na paleti se po
potrebi preložijo, da se omogoči dostop do naključno izbrane vreče);
- če je enota pakiranja v partiji semenskega krompirja neto mase nad 50 kg, se pregleda vsaka četrta
enota, praviloma ne manj kot 2 in ne več kot 5 enot; zagotovljen mora biti dostop do vseh pakirnih enot.
Iz vsake pregledane enote pakiranja se odvzame vzorec 200 gomoljev, preveri velikost gomoljev in ugotovi
delež primesi, gomoljev drugih sort, poškodovanih oziroma deformiranih gomoljev ter gomoljev, na katerih so
prisotni škodljivi organizmi. Pred pregledom je potrebno gomolje oprati z vodo. Za ugotavljanje določenih
škodljivih organizmov oziroma napak v mesu gomoljev se prereže najmanj 100 gomoljev.
C) Naknadna kontrola
Za naknadno kontrolo se v skladu s 33. členom tega pravilnika od določenega števila partij semenskega
krompirja odvzame vzorce po 110 gomoljev za naknadno kontrolo. V naslednji vegetacijski sezoni se od tega
vzorca posadi po 100 gomoljev v vegetacijskem poskusu. Posamezen vzorec se posadi na parcelico, v štiri vrste
po 25 rastlin, gostota saditve je 5 rastlin/m2. Priprava tal in tehnologija pridelovanja naj bo v skladu s
priporočeno tehnologijo pridelovanja krompirja v Sloveniji. Ocenjevanje rastlin naj poteka v času, ko so
škodljivi organizmi na rastlinah najbolje vidni, vendar pred pojavom primarnih okužb z virusi. Pri ocenjevanje
se ugotovi sortno pristnost, sortno čistost, vznik, odstotek rastlin z znamenji črne noge, bele noge, virusa zvijanja
krompirjevih listov, težkega in lahkega mozaika. Po potrebi se opravi testiranje rastlin na prisotnost virusov
PVA, PVM, PVS, PVX, PVY, PLRV.
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mag. Franc But l. r.
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za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o aromah

Na podlagi petega odstavka 6. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živili in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00) in 37. člena zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in
58/02 – ZMR-1), izdajata minister za zdravje in minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
aromah
1. člen
V pravilniku o aromah (Uradni list RS, št. 77/01) se
besedilo 1. člena nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ta pravilnik določa pogoje čistosti, definicije in označevanje arom, ki so namenjene za uporabo v/na živilih,
pozitivni seznam aromatičnih snovi, ki se uporabljajo v/na
živilih, postopek oziroma splošna merila za njihovo ovrednotenje glede vpisa v register ter potrebne ukrepe za sprejetje programa za ovrednotenje.«.
2. člen
Besedilo 5. člena pravilnika se nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Pri proizvodnji arom se mora upoštevati pozitivni
seznam (register) aromatičnih snovi, ki se uporabljajo v/na
živilih, kot je določeno v Odločbi Komisije 1999/217/ES, nazadnje spremenjeni z Odločbo Komisije 2002/113/ES.
Splošna merila za uporabo aromatičnih snovi iz prejšnjega odstavka, zlasti zahteva, da ne pomenijo tveganja za
zdravje potrošnika ter da njihova uporaba ne zavaja potrošnika, so določena v Uredbi Komisije št. 2232/96/ES.
Postopki za sprejetje programa ovrednotenja ustreznosti aromatičnih snovi iz prvega odstavka so določeni v
Uredbi Komisije št. 1565/2000/ES.
Skrajni rok za predložitev podatkov za ovrednotenje
ustreznosti aromatičnih snovi iz prvega odstavka je določen
v Uredbi Komisije št. 622/2002/ES.
Uporaba arom dima, ki se uporabljajo v ali na živilih, je
določena v Uredbi Komisije št. 2065/2003/ES.«
3. člen
Predpisi EU, na katere se sklicuje ta pravilnik, so do
objave v Uradnem listu EU v slovenskem jeziku, dostopni
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvu za zdravje.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-38/00
Ljubljana, dne 1. marca 2004.
EVA 2004-2311-0007

1349.

Pravilnik o obliki in vsebini obrazcev in vlog v
zvezi s kvotami za mleko

Na podlagi drugega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 12. člena, sedmega odstavka 13. člena, sedmega odstavka 17. člena in četrtega
odstavka 18. člena uredbe o uvedbi kvot za mleko in mlečne
proizvode za kvotno leto 2004/2005 (Uradni list RS, št. 22/04)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o obliki in vsebini obrazcev in vlog v zvezi s
kvotami za mleko
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino:
– vloge za izbiro referenčnega leta za dodelitev individualne kvote – priloga 1 tega pravilnika;
– obrazca za izbiro odkupovalca – priloga 2 tega pravilnika;
– obrazca za zamenjavo odkupovalca – priloga 3 tega
pravilnika;
– obrazca in izjave za registracijo odkupovalca – priloga
4 tega pravilnika;
– mesečnega poročila odkupovalcev o oddaji mleka
– priloga 5 tega pravilnika;
– obrazca za dnevno evidenco o neposredni podaji mleka oziroma mlečnih proizvodov – priloga 6 tega pravilnika;
– izjave o neposredni prodaji mleka oziroma mlečnih
proizvodov – priloga 7 tega pravilnika;
– obrazca za prenos individualne kvote z zemljo – priloga 8 tega pravilnika.

nika.

2. člen
Priloge iz prejšnjega člena so sestavni del tega pravil-

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-87/2004
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
EVA 2004-2311-0203
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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Za ARSKTRP:

Priloga "

Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana

MK "0"

IZJAVA O IZBIRI REFEREN!NEGA LETA
ZA DODELITEV INDIVIDUALNE KVOTE
1 Proizvajalec mleka nosilec kmetijskega gospodarstva:

ime / firma

2 Naslov ali sede:
3 Potna tevilka in pota:
4 Telefon, e-pota:
5 Mati!na t.:

mati!na t.

en. v sestavi

6 KMG-MID:

" 0 0

8 Dav!na t.:

7 EMO:

IZBIRA REFEREN!NEGA LETA

Ozna!ite samo eno referen!no leto, ki bo podlaga za dodelitev individualne kvote za oddajo oziroma
individualne kvote za neposredno prodajo!
9

200" / 2002

10

2002 / 2003

11

2003 / 2004

POMEMBNO OPOZORILO!

"e vrnete nepravilno ozna!eno izjavo (ozna!eno ve! kot eno referen!no leto ali neozna!eno referen!no
leto), ali izjave ne posredujete na ARSKTRP do 30. aprila 2004, vam bomo na ARSKTRP izdali odlo!bo
za individualno kvoto na podlagi podatkov 2003/2004. "e v letu 2003/2004 niste proizvajali mleka, niste
upravi!eni do individualne kvote.

12 Datum:

.

. 2 0 0 4

13 Podpis (ig):

Obr. 101 MK-REF
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Uradni list Republike Slovenije

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
»IZJAVA O IZBIRI REFEREN!NEGA LETA ZA DODELITEV INDIVIDUALNE KVOTE«

V rubrike, ozna!ene z naslednjimi tevilkami, vpiite podatke kot sledi:
1

Vpiite ime in priimek proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva (velja za fizi!ne osebe in
samostojne podjetnike - posameznike) ali firmo (velja za pravne osebe), ki izbira referen!no leto.

2

Vpiite naslov (ulico, hino tevilko in dodatek k hini tevilki, naselje) stalnega bivali!a ali sedea
proizvajalca mleka, ki izbira referen!no leto.

3

Vpiite potno tevilko in napiite ime pote stalnega bivali!a ali firme proizvajalca mleka, ki izbira
referen!no leto.

4

Vpiite telefonsko tevilko in/ali naslov elektronske pote proizvajalca mleka, ki izbira referen!no leto.

5

Vpiite mati!no tevilko in enoto v sestavi proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva (velja
za pravne osebe).

6

Vpiite KMG-MID tevilko proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva.

7

Vpiite EMO proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva (velja za fizi!ne osebe oz.
samostojne podjetnike  posameznike).

8

Vpiite dav!no tevilko proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva.

9

Z X ozna!ite polje pred letom 2001/2002, !e to obdobje elite izbrati kot referen!no leto za dodelitev
mle!ne kvote.

10

Z X ozna!ite polje pred letom 2002/2003, !e to obdobje elite izbrati kot referen!no leto za dodelitev
mle!ne kvote.

11

Z X ozna!ite polje pred letom 2003/2004, !e to obdobje elite izbrati kot referen!no leto za dodelitev
mle!ne kvote.

12

Vpiite datum izpolnitve obrazca.

13

Podpiite obrazec. Pravne osebe in samostojni podjetniki - posamezniki obrazec tudi igosajte.

Obr. 101 MK-REF
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Za ARSKTRP:

Priloga 2

Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana

MK 102

IZBIRA ODKUPOVALCA MLEKA
1 Proizvajalec mleka nosilec kmetijskega gospodarstva:

ime / firma

2 Naslov ali sede:

3 Potna tevilka in pota:

4 Telefon, e-pota:

5 Mati!na t.:

mati!na t.

en. v sestavi

6 KMG-MID:

1 0 0

8 Dav!na t.:

7 EMO:

Odkupovalec, ki je odgovoren za vodenje in pripravo podatkov, poro!anje na AKTRP in zbiranje dajatve:
9 Mati!na t.:

mati!na t.

en. v sestavi

10 EMO:

11 Dav!na t.:

12 Ime ali firma:
13 Naslov ali sede:

14 Potna tevilka in pota:

Odkupovalec, ki mu oddajamo mleko poleg odgovornega odkupovalca:
15 Mati!na t.:

mati!na t.

en. v sestavi

16 EMO:

17 Dav!na t.:

18 Ime ali firma:

19 Naslov ali sede:

20 Potna tevilka in pota:

21 Datum:

.

. 2 0

22 Podpis (ig):

Obr. 102 MK-IZB
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Uradni list Republike Slovenije

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
»IZBIRA ODKUPOVALCA MLEKA«

V rubrike, ozna!ene z naslednjimi tevilkami, vpiite podatke kot sledi:
1

Vpiite ime in priimek proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva (velja za fizi!ne osebe
in samostojne podjetnike - posameznike) ali firmo (velja za pravne osebe), ki izbira odkupovalca.

2

Vpiite naslov (ulico, hino tevilko in dodatek k hini tevilki, naselje) stalnega bivali!a ali sedea
proizvajalca mleka, ki izbira odkupovalca.

3

Vpiite potno tevilko in napiite ime pote stalnega bivali!a ali sedea proizvajalca mleka, ki izbira
odkupovalca.

4

Vpiite telefonsko tevilko in/ali naslov elektronske pote proizvajalca mleka, ki izbira odkupovalca.

5

Vpiite mati!no tevilko in enoto v sestavi proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva
(velja za pravne osebe).

6

Vpiite KMG-MID tevilko proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva.

7

Vpiite EMO proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva (velja za fizi!ne osebe oz.
samostojne podjetnike  posameznike).

8

Vpiite dav!no tevilko proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva.

9

Vpiite mati!no tevilko in enoto v sestavi odkupovalca, ki ga boste pooblastili za vodenje in pripravo
podatkov, za poro!anje na ARSKTRP in za zbiranje dajatve (samo, !e je odkupovalec pravna oseba).
tevilko vam je dolan povedati odkupovalec.

10

Vpiite EMO odkupovalca, ki ga boste pooblastili za vodenje in pripravo podatkov, za poro!anje na
ARSKTRP in za zbiranje dajatve (samo, !e je odkupovalec fizi!na oseba ali samostojni podjetnik posameznik). tevilko vam je dolan povedati odkupovalec.

11

Vpiite dav!no tevilko odgovornega odkupovalca. tevilko vam je dolan povedati odkupovalec.

12

Vpiite ime ali firmo odgovornega odkupovalca.

13

Vpiite naslov ali sede (ulico, hino tevilko in dodatek k hini tevilki, naselje) odgovornega
odkupovalca.

14

Vpiite potno tevilko in napiite ime pote odgovornega odkupovalca.
Polja od 15 do 20 izpolnjujete, !e imate poleg odgovornega odkupovalca e drugega odkupovalca.

15

Vpiite mati!no tevilko in enoto v sestavi drugega odkupovalca, ki mu oddajate mleko poleg
odgovornega odkupovalca (samo, !e je odkupovalec pravna oseba).

16

Vpiite EMO drugega odkupovalca, ki mu oddajate mleko poleg odgovornega odkupovalca (samo,
!e je odkupovalec fizi!na oseba ali samostojni podjetnik - posameznik).

17

Vpiite dav!no tevilko drugega odkupovalca. tevilko vam je dolan povedati odkupovalec.

18

Vpiite ime ali firmo drugega odkupovalca.

19

Vpiite naslov ali sede (ulico, hino tevilko in dodatek k hini tevilki, naselje) drugega
odkupovalca.

20

Vpiite potno tevilko in napiite ime pote drugega odkupovalca.

21

Vpiite datum izpolnitve obrazca.

22

Podpiite obrazec. Pravne osebe in samostojni podjetniki - posamezniki obrazec tudi igosajte.

Obr. 102 MK-IZB
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Za ARSKTRP:

Priloga 3

Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana

MK 103

ZAMENJAVA ODKUPOVALCA MLEKA
1 Proizvajalec mleka nosilec kmetijskega gospodarstva:

ime / firma

2 Naslov ali sede:
3 Potna tevilka in pota:
4 Telefon, e-pota:
5 Mati!na t.:

mati!na t.

en. v sestavi

7 EMO:

6 KMG-MID:

1 0 0

8 Dav!na t.:

1. DOSEDANJI ODKUPOVALEC
je odgovoren za vodenje in pripravo podatkov, poro!anje na AKTRP in zbiranje dajatve:
10 Mati!na t.:

mati!na t.

en. v sestavi

9
DA

NE

16
DA

NE

11 EMO:

12 Dav!na t.:
13 Ime ali firma:
14 Naslov ali sede:
15 Potna tevilka in pota:

2. NOVI ODKUPOVALEC
je odgovoren za vodenje in pripravo podatkov, poro!anje na AKTRP in zbiranje dajatve:
17 Mati!na t.:

mati!na t.

en. v sestavi

18 EMO:

19 Dav!na t.:
20 Ime ali firma:

21 Naslov ali sede:
22 Potna tevilka in pota:

23 Datum:

.

. 2 0

24 Podpis (žig):

Obr. 103 MK-ZAM
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Uradni list Republike Slovenije

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
»ZAMENJAVA ODKUPOVALCA MLEKA«
V rubrike, ozna!ene z naslednjimi tevilkami, vpiite podatke kot sledi:
1

Vpiite ime in priimek proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva (velja za fizi!ne osebe
in samostojne podjetnike - posameznike) ali firmo (velja za pravne osebe) , ki zamenjuje odkupovalca.

2

Vpiite naslov (ulico, hino tevilko in dodatek k hini tevilki, naselje) stalnega bivali!a ali sedea
proizvajalca mleka, ki zamenjuje odkupovalca mleka.

3

Vpiite potno tevilko in napiite ime pote stalnega bivali!a ali sedea proizvajalca mleka, ki
zamenjuje odkupovalca mleka.

4

Vpiite telefonsko tevilko in/ali naslov elektronske pote proizvajalca mleka, ki zamenjuje
odkupovalca mleka.

5

Vpiite mati!no tevilko in enoto v sestavi proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva
(velja za pravne osebe).

6

Vpiite KMG-MID tevilko proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva.

7

Vpiite EMO proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva (velja za fizi!ne osebe oz.
samostojne podjetnike  posameznike).

8

Vpiite dav!no tevilko proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva.

9

Z X ozna!ite polje ob DA, !e je bil dosedanji odkupovalec poobla!en za vodenje in pripravo
podatkov, poro!anje agenciji in za zbiranje dajatve, oziroma z X ozna!ite polje ob NE, !e dosedanji
odkupovalec ni bil poobla!en za ta opravila.

10

Vpiite mati!no tevilko in enoto v sestavi dosedanjega odkupovalca, ki ga zamenjujete z novim (!e
je dosedanji odkupovalec pravna oseba). tevilko vam je dolan povedati odkupovalec.

11

Vpiite EMO dosedanjega odkupovalca, ki ga zamenjujete z novim (!e je dosedanji odkupovalec
fizi!na oseba ali samostojni podjetnik - posameznik).

12

Vpiite dav!no tevilko dosedanjega odkupovalca. tevilko vam je dolan povedati odkupovalec.

13

Vpiite ime ali firmo dosedanjega odkupovalca.

14

Vpiite naslov ali sede (ulico, hino tevilko in dodatek k hini tevilki, naselje) dosedanjega
odkupovalca.

15

Vpiite potno tevilko in napiite ime pote dosedanjega odkupovalca.

16

Z X ozna!ite polje ob DA, !e bo novi odkupovalec poobla!en za vodenje in pripravo podatkov,
poro!anje agenciji in za zbiranje dajatve, oziroma z X ozna!ite polje ob NE, !e novi odkupovalec
ne bo poobla!en za ta opravila.

17

Vpiite mati!no tevilko in enoto v sestavi novega odkupovalca (!e je dosedanji odkupovalec pravna
oseba). tevilko vam je dolan povedati odkupovalec.

18

Vpiite EMO novega odkupovalca (!e je dosedanji odkupovalec fizi!na oseba ali samostojni
podjetnik - posameznik).

19

Vpiite dav!no tevilko novega odkupovalca. tevilko vam je dolan povedati odkupovalec.

20

Vpiite ime ali firmo novega odkupovalca.

21

Vpiite naslov ali sede (ulico, hino tevilko in dodatek k hini tevilki, naselje) novega
odkupovalca.

22

Vpiite potno tevilko in napiite ime pote novega odkupovalca.

23

Vpiite datum izpolnitve obrazca.

24

Podpiite obrazec. Pravne osebe in samostojni podjetniki - posamezniki obrazec tudi igosajte.
Obr. 103 MK-ZAM

Uradni list Republike Slovenije

Št.

31 / 31. 3. 2004 /

Stran

Za ARSKTRP:

Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Priloga 4
MK 104

REGISTRACIJA ODKUPOVALCA MLEKA
1 Odkupovalec mleka:

ime / firma

2 Naslov ali sede:
3 Potna tevilka in pota:
4 Telefon, e-pota:
5 Odgovorna oseba (za kvote):

ime in priimek

6 Mati!na t.:

7 Enota v sestavi:

8 EMO:

9 Dav!na t.:

IZJAVA

S podpisom potrjujemo, da izpolnjujemo vse predpisane pogoje, ki jih za
odkupovalca dolo!ajo predpisi, ki urejajo kvote za mleko in mle!ne proizvode,
in da bomo izpolnjevali obveznosti, ki so dolo!ene v teh predpisih.

10 Datum:

.

. 2 0

11 Podpis (žig):
Obr. 104 MK-ROM
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Št.

31 / 31. 3. 2004

Uradni list Republike Slovenije

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
»REGISTRACIJA ODKUPOVALCA MLEKA«
V rubrike, ozna!ene z naslednjimi tevilkami, vpiite podatke kot sledi:
1

Vpiite podatke odkupovalca mleka: ime in priimek (velja za fizi!ne osebe in samostojne podjetnike 
posameznike) ali firmo (velja za pravne osebe).

2

Vpiite naslov (ulico, hino tevilko in dodatek k hini tevilki, naselje) stalnega bivali!a ali sedea
odkupovalca mleka.

3

Vpiite potno tevilko in napiite ime pote odkupovalca mleka.

4

Vpiite telefonsko tevilko in/ali naslov elektronske pote odkupovalca mleka.

5

Vpiite ime in priimek osebe, ki bo pri odkupovalcu mleka odgovorna za delo z mle!nimi kvotami.

6

Vpiite mati!no tevilko odkupovalca mleka (velja za pravne osebe oz. samostojne podjetnike 
posameznike).

7

Vpiite enoto v sestavi odkupovalca mleka (velja za pravne osebe oz. samostojne podjetnike 
posameznike).

8

Vpiite EMO odkupovalca mleka (velja za fizi!ne osebe).

9

Vpiite dav!no tevilko odkupovalca mleka.

10

Vpiite datum izpolnitve obrazca.

11

Podpiite obrazec. Pravne osebe in samostojni podjetniki - posamezniki obrazec tudi igosajte.
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Za ARSKTRP:

Priloga 5

Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeelja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana

MK 105

MESE!NO PORO!ILO ODKUPOVALCA O ODDAJI MLEKA
1

ZA MESEC:

____________________

2 Odkupovalec mleka:

20 ___

ime / firma

3 Naslov ali sede:

4 Potna tevilka in pota:

5 Telefon, e-pota:

6 Mati!na t.:

7 Enota v sestavi:

8

9 Dav!na t.:

EMO:

PODATKI O ODKUPLJENEM MLEKU
10

KMG-MID
proizvajalca

11

priimek
in ime

12

dav!na
tevilka

13

skupna koli!ina
odkupljenega
mleka (v kg)*

14

povp. vsebnost
ma!obe
(v g/kg)**

*1 liter mleka = 1,03 kg mleka
** navesti povpre!ne dejanske vsebnosti mle!ne ma!obe

15 Datum:

.

. 2 0

16 Podpis (ig):
Obr. 105 MK-MPO
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
»MESE!NO PORO!ILO ODKUPOVALCA O ODDAJI MLEKA«
V rubrike, ozna!ene z naslednjimi tevilkami, vpiite podatke kot sledi:
1 Vpiite mesec in leto, na katerega se podatki nanaajo.
2 Vpiite podatke odkupovalca mleka: ime in priimek (velja za fizi!ne osebe in samostojne podjetnike 

posameznike) ali firmo (velja za pravne osebe).

3 Vpiite naslov (ulico, hino tevilko in dodatek k hini tevilki, naselje) stalnega bivali!a ali sedea

odkupovalca mleka.

4 Vpiite potno tevilko in napiite ime pote odkupovalca mleka.

5 Vpiite telefonsko tevilko in/ali naslov elektronske pote odkupovalca mleka.
6 Vpiite mati!no tevilko odkupovalca mleka (velja za pravne osebe oz. samostojne podjetnike 

posameznike).

7 Vpiite enoto v sestavi odkupovalca mleka (velja za pravne osebe oz. samostojne podjetnike 

posameznike).

8 Vpiite EMO odkupovalca mleka (velja za fizi!ne osebe).

9 Vpiite dav!no tevilko odkupovalca mleka.
10 Vpiite KMG-MID tevilko nosilca kmetijskega gospodarstva, za katerega poro!ate.
11 Vpiite priimek in ime nosilca kmetijskega gospodarstva, za katerega poro!ate.

12 Vpiite dav!no tevilko nosilca kmetijskega gospodarstva, za katerega poro!ate.
13 Vpiite skupno koli!ino odkupljenega mleka po posameznem kmetijskem gospodarstvu (v kg).
14 Vpiite povpre!ne dejanske vsebnosti mle!ne ma!obe po posameznem kmetijskem gospodarstvu (v g/kg).
15 Vpiite datum izpolnitve obrazca.
16 Podpiite obrazec. Pravne osebe in samostojni podjetniki - posamezniki obrazec tudi igosajte.
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Priloga 6 EVIDENCA NEPOSREDNE PRODAJE MLEKA
MK 106

1

OZIROMA MLE!NIH PROIZVODOV

ZA MESEC: ________________ 20 ___

2 Proizvajalec mleka:

ime / firma

3 Naslov ali sede:
4 Potna tevilka in pota:
5 Dav!na t.:

6 KMG-MID:

NEPOSREDNA PRODAJA
dan

mleko
l

maslo
kg

smetana
kg

trdi sir
kg

poltrdi sir
kg

skuta,
svei sir
kg

jogurt,
kisl.mleko
kg

1 0 0

sadni
jogurt
kg

drugo (v kg):

7

____________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
8

Podpis (ig):
Obr. 106 MK-DEV

Stran

3720 /

Št.

31 / 31. 3. 2004

Uradni list Republike Slovenije

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
»EVIDENCA NEPOSREDNE PRODAJE MLEKA OZIROMA MLE!NIH PROIZVODOV«
V rubrike, ozna!ene z naslednjimi tevilkami, vpiite podatke kot sledi:
1 Vpiite mesec in leto, na katerega se podatki nanaajo.
2 Vpiite podatke proizvajalca mleka: ime in priimek (velja za fizi!ne osebe in samostojne podjetnike 

posameznike) ali firmo (velja pravne osebe).

3 Vpiite naslov (ulico, hino tevilko in dodatek k hini tevilki,naselje) stalnega bivali!a ali sedea

proizvajalca mleka.

4 Vpiite potno tevilko in napiite ime pote stalnega bivali!a ali sedea proizvajalca mleka.

5 Vpiite dav!no tevilko proizvajalca mleka.
6 Vpiite KMG-MID tevilko kmetijskega gospodarstva proizvajalca mleka.
7 "e vpisujete mle!ni proizvod, ki ni naveden v drugih rubrikah, napiite, za kateri proizvod navajate

podatke.

8 Podpiite obrazec. Pravne osebe in samostojni podjetniki - posamezniki obrazec tudi igosajte.

Obr. 106 MK-DEV
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Za ARSKTRP:

Priloga 7

Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana

MK "07

IZJAVA PROIZVAJALCA O NEPOSREDNI PRODAJI
MLEKA OZIROMA MLE!NIH PROIZVODOV
1 Proizvajalec mleka nosilec kmetijskega gospodarstva:

ime / firma

2 Naslov ali sede:

3 Potna tevilka in pota:
4 Telefon, e-pota:
5 Mati!na t.:

mati!na t.

6 KMG-MID:

en. v sestavi

7 EMO:

" 0 0

8 Dav!na t.:

". OBDOBJE
9

od ". aprila 20 ___ do 3". marca 20 ___

2. PODATKI O KOLI!INI MLEKA OZIROMA MLE!NIH PROIZVODOV
PROIZVOD

NEPOSREDNA PRODAJA

enota mere

MLEKO

l

MASLO

kg

SMETANA ( _____ % mle!ne ma!obe)*

kg

TRDI SIR

kg

POLTRDI SIR

kg

SKUTA / SVEI SIR

kg

JOGURT / KISLO MLEKO

kg

SADNI JOGURT

kg

DRUGO**: ____________________________

kg

koli#ina

10
11

12

13
14
15
16

17

18

* priloite dokazilo o vsebnosti mle!ne ma!obe v smetani
** na !rto napiite, kateri proizvod navajate in priloite dokazilo, ki izkazuje dejansko porabo mleka za ta proizvod
19 Datum:

.

. 2 0

20 Podpis (ig):
Obr. 107 MK-PKG
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
»IZJAVA PROIZVAJALCA O NEPOSREDNI PRODAJI MLEKA OZIROMA MLE!NIH
PROIZVODOV«
V rubrike, ozna!ene z naslednjimi tevilkami, vpiite podatke kot sledi:
1

Vpiite ime in priimek proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva (velja za fizi!ne osebe in
samostojne podjetnike - posameznike) ali firmo (velja za pravne osebe) proizvajalca mleka.

2

Vpiite naslov (ulico, hino tevilko in dodatek k hini tevilki, naselje) stalnega bivali!a ali sedea
proizvajalca mleka.

3

Vpiite potno tevilko in napiite ime pote stalnega bivali!a ali sedea proizvajalca mleka.

4

Vpiite telefonsko tevilko in/ali naslov elektronske pote proizvajalca mleka.

5

Vpiite mati!no tevilko in enoto v sestavi proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva (velja
za pravne osebe).

6

Vpiite KMG-MID tevilko proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva.

7

Vpiite EMO proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva (velja za fizi!ne osebe oz.
samostojne podjetnike  posameznike).

8

Vpiite dav!no tevilko proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva.

9

Vpiite, na katero kvotno leto se poro!ilo nanaa.

10

Vpiite koli!ino mleka v litrih.

11

Vpiite koli!ino masla v kilogramih.

12

Vpiite koli!ino smetane v kilogramih.

13

Vpiite koli!ino trdega sira v kilogramih.

14

Vpiite koli!ino poltrdega sira v kilogramih.

15

Vpiite koli!ino skute/sveega sira v kilogramih.

16

Vpiite koli!ino jogurta/kislega mleka v kilogramih.

17

Vpiite koli!ino sadnega jogurta v kilogramih.

18

Pod rubriko »drugo« v kilogramih vpiite koli!ino proizvoda, ki ga navajate.

19

Vpiite datum izpolnitve obrazca.

20

Podpiite obrazec. Pravne osebe in samostojni podjetniki - posamezniki obrazec tudi igosajte.

»Neposredna prodaja« pomeni koli!ino mleka oziroma mle!nih proizvodov, ki ste jih prodali ali oddali s
kmetijskih gospodarstev neposredno za porabo (sosedu, na trnici, v trgovini, gostom na kme!kem turizmu, olam,
gostinskim obratom, sorodnikom ipd.).

Spodaj navedene koeficiente lahko uporabite za informativni izra!un ekvivalentne koli!ine mleka ter
ugotavljanje izkoristka razpololjive individualne kvote za neposredno prodajo:
1 liter mleka = 1,03 kg mleka
1 kg masla = 22,50 kg mleka
1 kg smetane = (26,30 kg mleka x % mle!ne ma!obe v smetani)/100
1 kg trdega sira = 13,00 kg mleka
1 kg poltrdega sira = 11,00 kg mleka
1 kg skute/sveega sira = 8,00 kg mleka
1 kg jogurta/kislega mleka = 1,00 kg mleka
1 kg sadnega jogurta = 0,80 kg mleka
Obr. 107 MK-PKG
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Za ARSKTRP:

Priloga 8

Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana

MK 108

PRENOS INDIVIDUALNE KVOTE
Z ZEMLJO

Podatki o proizvajalcu, ki prenaa kvoto:
1

Dav!na t.:

2

KMG-MID:

Podatki o proizvajalcu, ki prevzema kvoto:

1 0 0

3

6

Dav!na t.:

7

KMG-MID:

1 0 0

8
ime / firma

ime / firma

4

9
naslov ali sede

naslov ali sede

nadaljevanje naslova ali sedea

nadaljevanje naslova ali sedea

5

10
potna t.

pota

potna t.

pota

1. VIINA INDIVIDUALNE KVOTE V PRENOSU
11

kvota za oddajo

kg

12

kvota za neposredno prodajo

kg

2. NA!IN PRENOSA INDIVIDUALNE KVOTE
13

z nakupom kmetijskih zemlji"

14

z dedovanjem kmetijskih zemlji"

15

z najemom kmetijskih zemlji"

3. OBVEZNE PRILOGE
16

notarsko overjena kupoprodajna pogodba (v primeru nakupa kmetijskih zemlji")

17

pravnomo"en sklep o dedovanju (v primeru dedovanja kmetijskih zemlji")

18

notarsko overjena zakupna pogodba (v primeru zakupa kmetijskih zemlji")

19 Datum:

.

. 2 0

20 Podpis (ig) proizvajalca, ki prenaa kvoto:

21 Podpis (ig) proizvajalca, ki prevzema kvoto:

Obr. 108 MK-PRZ
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
»PRENOS INDIVIDUALNE KVOTE Z ZEMLJO«

V rubrike, ozna!ene z naslednjimi tevilkami, vpiite podatke kot sledi:
1

Vpiite dav!no tevilko kmetijskega gospodarstva proizvajalca, ki prenaa kvoto.

2

Vpiite KMG-MID tevilko kmetijskega gospodarstva proizvajalca, ki prenaa kvoto.

3

Vpiite ime in priimek proizvajalca mleka (velja za fizi!ne osebe in samostojne podjetnike 
posameznike) ali firmo (velja za pravne osebe), ki prenaa kvoto.

4

Vpiite naslov (ulico, hino tevilko in dodatek k hini tevilki, naselje) stalnega bivali!a ali sedea
proizvajalca mleka, ki prenaa kvoto.

5

Vpiite potno tevilko in napiite ime pote stalnega bivali!a ali sedea proizvajalca mleka, ki prenaa
kvoto.

6

Vpiite dav!no tevilko kmetijskega gospodarstva proizvajalca, ki prevzema kvoto.

7

Vpiite KMG-MID tevilko kmetijskega gospodarstva proizvajalca, ki prevzema kvoto.

8

Vpiite ime in priimek proizvajalca mleka (velja za fizi!ne osebe in samostojne podjetnike 
posameznike) ali firmo (velja za pravne osebe), ki prevzema kvoto.

9

Vpiite naslov (naselje, ulico, hino tevilko in dodatek k hini tevilki) stalnega bivali!a ali sedea
proizvajalca mleka, ki prevzema kvoto.

10

Vpiite potno tevilko in napiite ime pote stalnega bivali!a ali sedea proizvajalca mleka,
ki prevzema kvoto.

11

"e je predmet prenosa kvota za oddajo, napiite podatke o koli!ini kvote v prenosu (v kg).

12

"e je predmet prenosa kvota za neposredno prodajo, napiite podatke o koli!ini kvote v prenosu (v kg).

13

"e je prenos kvote zaradi nakupa kmetijskih zemlji!, to v ustreznem polju ozna!ite z X.

14

"e je prenos kvote zaradi dedovanja kmetijskih zemlji!, to v ustreznem polju ozna!ite z X.

15

"e je prenos kvote zaradi najema kmetijskih zemlji!, to v ustreznem polju ozna!ite z X.

16

"e je prenos kvote zaradi nakupa kmetijskih zemlji!, z X v ustreznem polju ozna!ite, da prilagate
notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo, ki je obvezna priloga k obrazcu.

17

"e je prenos kvote zaradi dedovanja kmetijskih zemlji!, z X v ustreznem polju ozna!ite, da
prilagate pravnomo!en sklep o dedovanju, ki je obvezna priloga k obrazcu.

18

"e je prenos kvote zaradi najema kmetijskih zemlji!, z X v ustreznem polju ozna!ite, da prilagate
notarsko overjeno zakupno pogodbo, ki je obvezna priloga k obrazcu.

19

Vpiite datum izpolnitve obrazca.

20

Podpis proizvajalca, ki prenaa kvoto. Pravne osebe in samostojni podjetniki - posamezniki obrazec
tudi igosajte.

21

Podpis proizvajalca, ki prevzema kvoto. Pravne osebe in samostojni podjetniki - posamezniki
obrazec tudi igosajte.

Obr. 108 MK-PRZ
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Pravilnik o spremembi pravilnika o zahtevani
dokumentaciji za oceno aktivnih snovi

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena in drugega
odstavka 68. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih
(Uradni list RS, št. 11/01 in 2/04 – ZZdrI-A) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom
za zdravje in ministrom za okolje in prostor

P R A V I L N I K*
o spremembi pravilnika o zahtevani
dokumentaciji za oceno aktivnih snovi
1. člen
(1) V pravilniku o zahtevani dokumentaciji za aktivne
snovi (Uradni list RS, št. 31/02) se v 2. členu 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. nečistote so vse sestavine razen čiste aktivne
snovi in specificiranega mikroorganizma, ki so nastale v proizvodnem postopku ali zaradi razgradnje aktivne snovi med
skladiščenjem, vključno z neaktivnimi izomerami;«.
(2) 10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. metaboliti so produkti razgradnje ali produkti reakcij aktivnih snovi in produkti biosinteze v mikroorganizmu
ali drugem organizmu, uporabljenem za tvorbo mikroorganizma;«.
(3) Za besedilom 13. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda 14. točka, ki se glasi:
»14. mikroorganizem je celični ali necelični organizem,
sposoben reprodukcije ali prenosa genskega materiala (npr.
bakterije, glive, virusi, viroidi, protozoe in drugi, vključno z
virusi in njim podobnimi organizmi).«.
2. člen
V 4. členu se doda šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Teste in analize za pridobitev podatkov o lastnostih
in varnosti FFS, ki vsebujejo aktivno snov na podlagi mikroorganizmov ali virusov, razen vpliva na ljudi, lahko opravljajo
akreditirani oziroma uradno priznani izvajalci preskušanja.«.
3. člen
(1) V prilogi pravilnika se v poglavju A – Kemijske aktivne snovi v šesti in sedmi alinei prvega odstavka točke 5.2.3
besedilo »50 mm« nadomesti z besedilom »50 µm«.
(2) Poglavje B – Aktivne snovi na osnovi mikroorganizmov in virusov se nadomesti z besedilom, ki je kot priloga
sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-77/01-1
Ljubljana, dne 5. marca 2004.
EVA 2004-2311-0056
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor
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Priloga
B – Aktivne snovi na osnovi mikroorganizmov in virusov
Uvod
Za mikroorganizme, ki so predmet ocene se predloži vse dostopne podatke in informacije iz strokovne
literature.
Predloži se vse podatke, pridobljene na podlagi konvencionalnih toksikoloških in patoloških poskusov na laboratorijskih živalih, razen če vlagatelj, na podlagi predhodnih podatkov lahko utemelji, da uporaba mikroorganizma
v predlaganih pogojih uporabe nima škodljivega vpliva na
zdravje ljudi, živali ali na podtalnico ter nima nikakršnega
nesprejemljivega vpliva na okolje.
Do uveljavitve posebnih, mednarodno priznanih
napotkov, se za pridobitev potrebnih podatkov uporablja
napotke, ki jih sprejme pristojni organ (kot so npr.: USEPA napotki1). Ustrezne napotke za testiranje, določene s
predpisom o zahtevani dokumentaciji za oceno aktivnih
snovi, Priloga IA, se mora prilagoditi tako, da ustrezajo
testiranju mikroorganizma. Testi morajo vključevati aktivne
mikroorganizme in neaktivne oblike mikroorganizmov ter
kontrolo.
Če študija vključuje uporabo različnih odmerkov, se
navede podatke o razmerju med odmerkom in neželenimi
posledicami.
Študije v katerih so uporabljeni mikroorganizmi, proizvedeni v laboratoriju ali v poskusni proizvodnji, se mora
ponoviti s tehnično aktivno snovjo (mikroorganizmom),
razen če je mogoče utemeljiti, da je uporabljena testna
snov s stališča testiranja in ocene, enaka.
Če je mikroorganizem gensko spremenjen se predloži
kopijo ocene podatkov, ki se nanašajo na oceno tveganja
njegovega vnosa v okolje, v skladu s predpisi o gensko
spremenjenih organizmih.
Podatke se analizira s pomočjo primernih statističnih
metod. Nevede se vse podrobnosti statističnih analiz (npr.
poda se posamezne srednje vrednosti, meje zaupanja in
p-vrednosti, z navedbo »statistično značilno« oziroma
»statistično neznačilno«).
Pri študijah, kjer se določene odmerke uporablja
daljše obdobje, se uporabi odmerke iz ene same partije
mikroorganizma, če to dovoljuje njegova stabilnost.
Če študija vključuje uporabo mikroorganizmov iz različnih partij, se mora predložiti podatke o podobnosti partij.
Če je znano, da delovanje temelji na stranskem (rezidualnem) učinku toksinov/metabolitov ali se predvideva
signifikantne ostanke toksinov/metabolitov, ki niso posledica delovanja aktivnega mikroorganizma, se mora predložiti
podatke o metabolitih v skladu s predpisom o zahtevani
dokumentaciji za oceno aktivnih snovi, priloga IA.
1 OPREDELITEV ORGANIZMA
Identifikacija in karakterizacija mikroorganizma predstavljata najpomembnejše podatke in ključne točke v postopku registracije.
1.1 Vlagatelj
Navede se naziv in sedež vlagatelja zahtevka ter funkcijo, telefonsko številko, številko telefaksa in naslov elektronske pošte kontaktne osebe.
Če ima vlagatelj podružnico, zastopnika ali predstavnika
v Republiki Sloveniji, mora navesti naziv in sedež lokalne
podružnice, zastopnika ali predstavnika ter ime, funkcijo,
telefonsko številko in številko telefaksa ter naslov elektronske
pošte kontaktne osebe.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema prilogo I Direktive št.
2001/36/ES
1 USEPA Microbial Pesticide Test Guidelines, OPPTS Series
885, February 1996.
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1.2 Proizvajalec
Navede se naziv in sedež proizvajalca mikroorganizma
ter naziv in sedež vseh proizvodnih obratov, v katerih proizvajajo mikroorganizem, ki je predmet ocene.
Navede se ime in naslov kontaktne osebe, njeno telefonsko številko in številko telefaksa ter naslov elektronske pošte.
Če pride po zaključni oceni mikroorganizma do spremembe lokacije proizvodnega obrata ali števila proizvajalcev,
je treba o spremembi obvestiti pristojni organ v roku 30 dni.
1.3 Ime in opis vrste oziroma rase
Mikroorganizem mora biti shranjen in vpisan v mednarodno priznani zbirki kultur. Navede se referenčno številko
zbirke in kulture ter druge podatke v zvezi s tem.
Vsak mikroorganizem, ki je predmet ocene mora biti
identificiran in zanj navedena taksonomsko ime vrste. Navede se, če je le mogoče, latinsko ime in taksonomska skupina
kot npr.: družina, rod, vrsta, rasa, serotip, patovar ali drugo
kakršno koli drugo poimenovanje.
Navede se ali je mikroorganizem:
– na področju predvidene uporabe avtohtona vrsta,
– divja (naravna) oblika,
– spontani ali inducirani mutant,
– modificiran skladno s predpisi o gensko spremenjenih
organizmih.
Če je mikroorganizem modificiran se navede vse znane razlike med modificiranim mikroorganizmom in izhodno,
starševsko divjo raso. Navede se tudi postopke testiranja in
kriterije uporabljene pri identifikaciji (morfološke, biokemijske,
serološke, molekularne).
Navede se splošno ali alternativno in nadomestna imena ter kodna imena uporabljena med razvojnim postopkom.
Nevede se sorodnost z znanimi patogeni.
1.4 Specifikacija snovi za proizvodnjo FFS
1.4.1 Vsebnost mikroorganizma
Navede se najmanjšo in največjo vsebnost mikroorganizma v snovi za proizvodnjo FFS. Vsebnost se izrazi v
številu aktivnih enot na volumen, teži ali na drug, za mikroorganizem primeren način.
Če se predloženi podatki in informacije nanašajo na
poskusno proizvodnjo, se mora podatke iz prejšnjega odstavka ponovno predložiti pristojnemu organu, ko se vpelje
industrijske postopke in industrijski obseg proizvodnje, če
zaradi sprememb v proizvodnji pride do spremenjene specifikacije čistosti.
1.4.2 Opredelitev in vsebnost nečistot, dodatkov, kontaminantnih mikroorganizmov
Zaželeno je, da FFS ne vsebuje kontaminantov. Stopnjo
in lastnosti sprejemljivih kontaminantov določi pristojni organ
na podlagi strokovne presoje v smislu ocene tveganja.
Navede se identiteto in največjo vsebnost vseh kontaminantnih mikroorganizmov. Podatke o identiteti se navede
v skladu s točko 1.3 B te priloge.
Predvidene relevantne metabolite se določi in opredeli
pri različnih stopnjah razvoja ali rasti mikroorganizma.
Navede se natančne podatke o vseh sestavinah, kot
npr.: kondenzat, gojišče.
Navede in opredeli se relevantne kemijske nečistote in
njihovo največjo vsebnost.
Navede in opredeli se dodatke in njihovo vsebnost v
g / kg.
Podatke o identiteti kemijskih snovi kot so npr. dodatki
se navede v skladu s točko 1.10 A te priloge.
1.4.3 Analitske lastnosti partij
Navede se podatke v skladu s točko 1.10 A te priloge.
2 BIOLOŠKE LASTNOSTI ORGANIZMOV
2.1 Podatki o organizmu in njegovi uporabi – pojavnost
in geografska porazdelitev v naravi
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Kot dokazilo o poznavanju bioloških lastnosti mikroorganizma se navede dostopno literaturo in druga ustrezna
znanja.
2.1.1 Zgodovina mikroorganizma
Navedejo se osnovni podatki o mikroorganizmu in
njegovi uporabi (testi, raziskovalni projekti in komercialna
uporaba).
2.1.2 Izvor in zastopanost v naravi
Navede se geografsko območje in mesto v ekosistemu
(gostitelj ali tla iz katerih je mikroorganizem izoliran) ter način
izolacije mikroorganizma. Navede se naravno zastopanost
ras v ustreznem okolju.
V primeru mutantov in gensko spremenjenih mikroorganizmov se navede podrobne podatke o proizvodnji in
izolaciji mikroorganizma ter o načinu s katerim ga lahko jasno
ločimo od izhodne, starševske divje (naravne) rase.
2.2 Podatki o ciljnem organizmu
2.2.1 Opis ciljnega organizma
Kjer je to potrebno se navede podrobnosti o škodljivem
organizmu, proti kateremu je predvidena uporaba.
2.2.2 Način delovanja
Navede se način delovanja. Če mikroorganizem tvori
toksine, ki učinkujejo na ciljni organizem, se opiše tudi način
delovanja toksinov.
Navede se podatke o načinu okužbe in prodiranja
mikroorganizma v ciljni organizem ter podatke o njegovih
občutljivih razvojnih fazah. Predloži se podatke o vseh
opravljenih raziskavah.
Navede se na kakšen način ciljni organizmi sprejmejo
mikroorganizem oziroma njegove metabolite (posebej toksine); kontaktno, želodčno, z vdihavanjem. Navede se, ali
se mikroorganizem oziroma njegovi metaboliti v rastlinah
premeščajo (translocirajo) v različne rastlinske dele in način
premeščanja.
V primeru bolezenskih (patogenih) učinkov na ciljni
organizem se navede infektivno dozo mikroorganizma (količina, ki je potrebna, da povzroči okužbo ciljnega organizma)
in njegovo trasmisibilnost (zmožnost širjenja mikroorganizma
v ciljni populaciji in tudi od enega do drugega ciljnega organizma) po aplikaciji v predvideni pogojih uporabe.
2.3 Izbira gostitelja ter učinki na neciljne organizme
Navede se vse podatke in informacije o učinku na neciljne organizme na območju, kjer se mikroorganizem lahko
razširi. Navede se prisotnost neciljnih organizmov sorodnih
ciljnim vrstam, ali tistih, ki so posebej izpostavljeni.
Navede se vse informacije o toksičnih učinkih mikroorganizma oziroma njegovih metabolitov na ljudi in živali ter
podatke o tem ali mikroorganizem lahko naseljuje oziroma
okuži ljudi in živali (vključno s prikrito imunološko reakcijo
posameznikov) in ali je patogen. Navede se vse informacije
o draženju kože, oči in dihalnih organov ter informacije o
alergenih učinkih v primeru stika s kožo ali vdihavanja.
2.4 Razvojna stopnja in življenjski krog mikroorganizma
Predloži se podatke o življenjskem krogu mikroorganizma, opis simbioze, parazitizma, tekmovanja, predatorstva,
navede se gostitelja ter vektorje (prenašalce) pri virusih.
Navede se reprodukcijski čas in način razmnoževanja
mikroorganizma.
Predloži se podatke o pojavu mirujočih razvojnih stopenj, njihovi življenjski dobi ter virulentnosti in infekcijskem
potencialu
Navede se možne relevantne metaboliteintoksine, pri
različnih stopnjah razvoja mikroorganizma po izpustu.
2.5 Infektivnost, širjenje in sposobnost tvorjenja kolonij
Predloži se podatke o življenjskem krogu mikroorganizma, njegovo obstojnost v pogojih predlagane uporabe ter
njegovo občutljivost na posamezne dejavnike okolja kot so
npr. UV svetloba, tla, voda.
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Navede se ekološke pogoje za preživetje, razmnoževanje, oblikovanje kolonij, škodo, ki jo lahko povzroči (vključno
s človeškim tkivom) in učinkovitost mikroorganizma. Navede
se tudi zastopanost specifičnih virulentnih dejavnikov.
Določi se temperaturno območje rasti mikroorganizma,
minimum, maksimum ter optimalno temperaturo.
Navede se možne vplive temperature, UV svetlobe, pH,
prisotnosti določenih snovi ter drugih dejavnikov na obstojnost relevantnih toksinov.
Predloži se podatke o možnih načinih širjenja mikroorganizma (po zraku kot prašni delci ali aerosoli, z gostitelji kot
vektorji prenosa itd.) v pogojih predlagane uporabe.

3.1 Delovanje
Biološko delovanje se določi glede na namen uporabe
in sicer:
– baktericid,
– fungicid,
– insekticid,
– akaricid,
– moluskicid,
– nematocid,
– viricid,
– herbicid,
– drugo (obvezno navesti).

2.6 Sorodnost z znanimi rastlinskimi, živalskimi patogeni in patogeni človeka
Navesti se mora obstoj vrst iz rodu, kateremu pripada
aktivni mikroorganizem oziroma, kjer je smiselno, kontaminantni mikroorganizem, ki je patogen za ljudi, živali rastline
oziroma druge neciljne organizme ter tip bolezni, ki jo povzroča. Navesti se mora način ločevanja aktivnega mikroorganizma od navedenih patogenih vrst.

3.2 Področje predvidene uporabe
Za FFS, ki vsebujejo aktivni mikroorganizem, se mora
natančno navesti obstoječe ali predlagano področje uporabe.
Izbira se med sledečimi področji uporabe:
– na prostem, kot npr. v poljedelstvu, hortikulturi, gozdarstvu in vinogradništvu,
– v rastlinjakih, zavarovanih prostorih,
– na okrasnih in rekreacijskih površinah,
– za zatiranje plevela na nekmetijskih površinah,
– za urejanje hišnih vrtov,
– za sobne rastline,
– za shranjevanje rastlinskih proizvodov,
– drugo (obvezno navesti).

2.7 Genska stabilnost in dejavniki, ki nanjo vplivajo
Predloži se podatke in informacije o genski stabilnosti
(to je hitrost mutacij lastnosti, ki določajo način delovanja
ali sprejem zunanjega genskega materiala) v pogojih predvidene uporabe.
Predloži se tudi podatke o sposobnosti mikroorganizma
za prenos lastnega genskega materiala drugim organizmom,
kakor tudi o njegovi zmožnosti patogenosti za rastline, živali
ali človeka. Če mikroorganizem nosi relevantne dodatne genske elemente se navede podatke o njihovi stabilnosti.
2.8 Nastanek metabolitov oziroma toksinov
Če je znano, da rase, ki pripadajo isti vrsti kot aktivni
mikroorganizem tvorijo relevantne metabolite oziroma toksine med ali po njihovi uporabi, se mora predložiti podatke
o naravi in strukturi teh snovi, njihovi prisotnosti v celicah ali
izven celic, njihovi obstojnosti in načinu delovanja (vključno
z vsemi zunanjimi in notranjimi dejavniki mikroorganizma, ki
so za delovanje potrebni) ter o njihovem učinku na ljudi, živali
oziroma na druge neciljne organizme.
Obrazloži se pogoje, pod katerimi mikroorganizem tvori
metabolite oziroma toksine.
Predložiti se mora vse podatke in informacije o mehanizmu s katerim mikroorganizem regulira tvorbo metabolitov
oziroma toksinov.
Predložiti se mora vse podatke in informacije o vplivu
nastalih metabolitov na delovanje mikroorganizma.
2.9 Antibiotiki in druge antimikrobne snovi
Mnogi mikroorganizmi tvorijo snovi z antibiotičnim učinkom. Za ve stopnje razvoja aktivnega mikroorganizma mora
biti preprečen vsakršni medsebojni vpliv z uporabo antibiotikov v medicini oziroma veterini.
Predloži se podatke in informacije o odpornosti ali
občutljivosti mikroorganizma na antibiotike ali druge antimikrobne snovi, še zlasti o stabilnosti genov za odpornost
na antibiotike, razen če se dokaže, da mikroorganizem nima
škodljivega učinka na ljudi ali živali ter da odpornost na antibiotike ali druge antimikrobne snovi ni prenosljiva.
3 DODATNI PODATKI O MIKROORGANIZMU
Predloženi podatki in informacije morajo zajemati predviden namen, odmerek in način uporabe FFS.
Predloženi podatki in informacije morajo določati običajne postopke in previdnostne ukrepe pri rokovanju, shranjevanju in transportu mikroorganizma.
Študije, podatki in informacije morajo prikazovati ustreznost predlaganih postopkov v primeru izrednih ukrepov.
Če ni drugače navedeno so zahtevani podatki in informacije obvezni za vsak mikroorganizem.

3.3 Predviden namen uporabe
Navede se podrobnosti o obstoječi in predlagani uporabi FFS v smislu navedbe vrste rastlin ali rastlinskih proizvodov, ki jih FFS varuje.
3.4 Način proizvodnje in kontrola kakovosti
Navede se podatke o proizvodnji mikroorganizma pred
pakiranjem.
Proizvodni proces oziroma metoda ter proizvod morata
biti pod stalnim nadzorom vlagatelja. Spremlja in navede se
vse spontane spremembe glavnih značilnosti mikroorganizma in prisotnost signifikantnih kontaminantov. Predloži se
merila za zagotavljanje kakovosti proizvodnje.
3.5 Podatki o pojavu ali možnem pojavu odpornosti
Predloži se vse podatke in informacije o pojavu in razvoju odpornosti ali navzkrižne odpornosti populacije ciljnih
organizmov ter strategijo za preprečevanje tega pojava.
3.6 Metode za preprečevanje izgube virulentnosti izhodne kulture mikroorganizma
Navede se metode za preprečevanje izgube virulentnosti izhodne kulture.
Opiše se vse metode za preprečevanje izgube učinkovitosti aktivnega organizma na ciljne vrste.
3.7 Priporočeni postopki in varnostni ukrepi v zvezi z
rokovanjem, skladiščenjem, prevozom ali požarom
Za vsak mikroorganizem se, podobno kot za kemične
aktivne snovi, predloži varnostni list2.
3.8 Postopki uničenja ali dekontaminacije FFS in njegove embalaže
V večini primerov je najprimernejši ali edini način varne odstranitve mikroorganizma, kontaminiranih snovi ali
embalaže, sežig v sežigalni napravi, ki ima za to uradno
dovoljenje.
Predloži se natančen opis postopkov za odstranitev oziroma predhodno uničenje mikroorganizmov ter kontaminiranih snovi ali embalaže. Navede se podatke o navedenih postopkih iz katerih je razvidna njihova varnost in učinkovitost.
2 Doc. 6853/VI/98, Concise outliner report of the first peer
review meeting on micro-organisms.

Stran

3728 /

Št.

31 / 31. 3. 2004

3.9 Ukrepi v primeru nesreče
Navede se postopke za povrnitev mikroorganizma v
okolju (npr. voda, tla) neškodljivo (neinfektivno) obliko v primeru nesreče.
4 ANALITSKE METODE
To poglavje določa analitske metode za spremljanje in
nadzor FFS po registraciji.
Spremljanje in nadzor lahko vključuje vsa področja
ocene tveganja, še zlasti kjer rase mikroorganizma na
predvidenem območju uporabe niso avtohtone. Predloži se
utemeljitev in obrazložitev uporabljene metode, potrebne za
pridobitev podatkov, kot jih zahteva ta pravilnik ali za druge
namene.
V predloženem opisu uporabljene metode morajo biti
navedeni podatki o uporabljeni opremi, materialih in pogojih.
Navede se uporabnost mednarodno priznanih metod.
Za izvajanje analiz se uporabi najenostavnejše metode,
ki zahtevajo najnižje stroške in splošno dostopno opremo.
Podatki o specifičnosti, linearnosti, točnosti in ponovljivosti metod morajo biti navedeni skladno s točkama 4.1 in
4.2 A te priloge.
Na zahtevo pristojnega organa mora vlagatelj predložiti:
– vzorce tehnične aktivne snovi (mikroorganizma),
– analitske standarde relevantnih metabolitov (še posebej toksinov) in vseh drugih sestavin, ki so navedene v
opredelitvi ostankov,
– vzorce referenčne snovi relevantnih nečistot.
4.1 Metode za analizo tehnične aktivne snovi (mikroorganizma)
– Metode za identifikacijo mikroorganizma
– Metode za zagotavljanje informacij o možni variabilnosti izhodne kulture aktivnega mikroorganizma
– Metode ločevanja mutantov od izhodne starševske
naravne rase
– Metode za določanje in nadzor čistosti osnovne kulture za proizvodnjo partij
– Metode za določanje vsebnosti mikroorganizma v
tehnični snovi za proizvodnjo FFS in metode spremljanja
oziroma držanja mikroorganizmov kontaminantov na še dopustni stopnji
– Metode določanja relevantnih nečistot v tehnični
aktivni snovi
– Metode za nadzor zastopanosti in kvantifikacijo (z
ustrezno mejo določanja) človeku in drugim sesalcem nevarnih patogenov
– Metode določevanja ohranjanja lastnosti med skladiščenjem in življenjske dobe mikroorganizma
4.2 Metode določanja in količinskega ovrednotenja
ostankov (živih in neživih)
– aktivnih mikroorganizmov in
– relevantnih metabolitov (posebej toksinov)
v ali na tretiranih rastlinah in rastlinskih proizvodih, hrani, krmi, živalskih ali človeških tekočinah in tkivih, tleh, vodi
(pitni vodi, podtalnici in površinskih vodah) ali zraku.
Predloži se tudi podatke o analitskih metodah za določanje količine in aktivnosti proteinskih produktov, kot je npr.
testiranje eksponencialnih kultur in supernatanta kulture v
živalskih celičnih bioloških testih.
5 VPLIV NA ČLOVEKA
Podatki in informacije o lastnostih mikroorganizma in
drugih ustreznih organizmov (točke 1 do 3 te priloge), vključno z medicinskimi poročili in izvidi o zdravstvenem stanju
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lahko zadoščajo za odločitev o možnem negativnem vplivu
na zdravje ljudi.
Predloženi podatki o aktivnem mikroorganizmu in FFS,
ki vsebuje ta mikroorganizem, morajo zadoščati za oceno
možnega tveganja za ljudi, povezanega z ravnanjem in uporabo FFS in tveganja, ki ga lahko povzročajo ostanki FFS ali
kontaminantov v hrani in vodi. Poleg tega morajo predloženi
podatki zadoščati za:
– odločitev o vključitvi mikroorganizma na seznam,
– določitev pogojev ali omejitev, povezanih z vključitvijo
na seznam,
– določitev grafičnih simbolov za nevarnost, črkovnih
znakov za nevarnost, standardnih opozoril in obvestil za
varovanje ljudi, živali in okolja, ki morajo biti na embalaži,
– določitev ukrepov prve pomoči ter diagnostičnih in terapevtskih postopkov, potrebnih v primeru zastrupitve ljudi.
Navede se vse vplive, ugotovljene med študijami.
Opraviti se mora tudi dodatne študije, potrebne za raziskavo
možnih mehanizmov, ki pri tem sodelujejo in za oceno pomena teh vplivov.
Za vse študije se navede podatke o dejanskih odmerkih,
izraženih v številu enot, sposobnih tvorjenja kolonij na kg
telesne teže (cfu/kg) ali drugih primernih enotah.
Oceno mikroorganizma se mora opravit po posameznih
stopnjah.
Prva stopnja – osnovni preizkus vključuje dostopne
osnovne informacije in osnovne raziskave, ki morajo biti
izvedene za vse mikroorganizme. O primernem ?načinu
preizkušanja se odloča od primera do primera na osnovi
strokovnega mnenja. Zahtevani so običajni toksikološki oziroma patološki testi na poskusnih živalih, razen če vlagatelj
na osnovi predhodnih informacij dokaže, da uporaba mikroorganizma v predvidenih pogojih uporabe, nima nesprejemljivega vpliva na zdravje ljudi ali živali.
Druga stopnja – nadaljnji preizkus se opravi, če testi v
osnovnem preizkusu pokažejo škodljive učinke za zdravje
ljudi in živali. Vrsta potrebnih nadaljnjih študij je odvisna od
vplivov, ugotovljenih v osnovnem preizkusu. Pred izvajanjem
teh študij mora vlagatelj pridobiti soglasje pristojnega organa
o vrsti potrebnih študij.
PRVA STOPNJA – osnovni preizkus
5.1 Osnovni podatki
Predloži se osnovne podatke o možnosti povzročanja
negativnih učinkov mikroorganizma, kot so sposobnost
tvorbe kolonij, toksinov in drugih relevantnih metabolitov ter
njihovega škodljivega delovanja.
5.1.1 Zdravstveni podatki
V skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu se predloži dostopne, praktične podatke in informacije, pomembne
za prepoznavanje bolezenskih znamenj in za učinkovito prvo
pomoč ter terapevtske ukrepe. Predloži se natančnejše napotke za uničenje ali povrnitev mikroorganizma v neinfektivno
obliko (točka 3.8).
Podatki in informacije v zvezi z vplivom naključne ali poklicne izpostavljenosti človeka, so pomembni pri potrjevanju
veljavnosti ekstrapolacij in zaključkov glede ciljnih organov,
virulentnosti in reverzibilnosti negativnih učinkov. Navedene
podatke se lahko pridobi na podlagi izpostavljenosti pri nesrečah ali med delom.
5.1.2 Zdravstveni nadzor osebja v proizvodnji
Predloži se poročila o programih nadzora zdravja zaposlenih in podrobne informacije o zasnovi programa ter o
izpostavljenosti mikroorganizmu. Poročila morajo vključevati
tudi podatke v zvezi z načinom delovanja mikroorganizma.
Kjer so dostopni, morajo ta poročila vključevati tudi podatke
o osebah, izpostavljenih aktivni snovi v proizvodnih obratih ali
pri uporabi aktivne snovi (npr. pri testih učinkovitosti).
Posebno pozornost se mora nameniti tistim kategorijam, katerih občutljivost se lahko poveča, kot npr. predhodne
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bolezni, zdravljenje, zmanjšana odpornost, nosečnost ali dojenje).
5.1.3 Preobčutljivost in pojav alergij
Predloži se vse podatke o preobčutljivosti in pojavu
alergij pri delavcih v proizvodnih obratih, delavci v kmetijstvu
in raziskovalcih ter drugih osebah, izpostavljenih mikroorganizmu. Predložene informacije morajo vključevati podrobne
podatke o pogostnosti, stopnji in trajanju izpostavljenosti,
opaženih simptomih in drugih pomembnih kliničnih podatkih.
Navede se informacije o opravljenih testih alergičnosti pri delavcih ali razgovorih o simptomih alergij z delavci.
5.1.4 Neposredno opazovanje, npr. klinični primeri
Predloži se poročila, pripravljena na podlagi dostopnih
strokovnih člankov ali uradnih poročil o mikroorganizmu in
taksonomsko sorodnih organizmih ter poročila o drugih sorodnih študijah. Poročila morajo vsebovati popoln opis vrste
izpostavljenosti, stopnje in trajanja izpostavljenosti, opaženih
kliničnih simptomih, prvi pomoči in terapevtskih ukrepih, ter
opravljenih meritvah in opazovanjih. Informacije pridobljene
iz povzetkov ne zadoščajo.
Zaradi velikega pomena pri potrjevanju veljavnosti ekstrapolacije podatkov z živali na človeka in pri ugotavljanju
nepričakovanih škodljivih posledic za človeka, se predloži
vse obstoječe podatke o raziskavah na živalih.
5.2 Osnovne študije
Za pravilno interpretacijo pridobljenih podatkov je pomembno, da so predlagane metode preizkušanja ustrezne
glede na občutljivost vrste, način vnosa itd., kakor tudi z biološkega in toksikološkega stališča. Način testiranja mikroorganizma je odvisen od glavnih vrst izpostavljenosti.
Za oceno srednje in dolgotrajnih učinkov po akutni,
subakutni ali semikronični izpostavljenosti mikroorganizmu,
se izbere študije, razširjene na čas okrevanja (po katerem
se opravi celotno makroskopsko in mikroskopsko patologijo, vključno z ugotavljanjem mikroorganizmov v tkivih in
organih), navedene v OECD smernicah. S tem se omogoči
lažjo interpretacijo posameznih vplivov in zagotovi možnost
ugotovitve infektivnosti in patogenosti, ki je v pomoč pri
sprejemanju drugih odločitev kot so: potreba po opravljanju
dolgotrajnih študij (rakotvornost, točka 5.3) in študij ostankov
(točka 6.2)
5.2.1 Preobčutljivost
Namen testiranja
S testi se zagotovi podatke in informacije potrebne za
oceno vpliva mikroorganizma na pojav preobčutljivosti z
vdihovanjem in izpostavljenostjo skozi kožo. Opravi se najobsežnejše teste.
Okoliščine v katerih se teste zahteva
Predloži se podatke in informacije o preobčutljivosti. Do
sprejetja ustreznih validiranih metod se vse mikroorganizme
uvršča med možne povzročitelje preobčutljivosti, zato testi
niso obvezni.
5.2.2 Akutna toksičnost, patogenost in infektivnost
Študije, podatki in druge informacije, ki jih je potrebno
zagotoviti, morajo zadoščati za določitev učinkov enkratne
izpostavljenosti mikroorganizmu in še posebej za določitev
ali označitev:
– toksičnosti, patogenosti in infektivnosti mikroorganizma,
– časovnega poteka in značilnosti učinkov z vsemi
podrobnostmi o vedenjskih spremembah in možnih makroskopskih patoloških ugotovitvah pri obdukciji,
– načina toksičnega delovanja,
– možne nevarnosti, povezane z različnimi načini izpostavljenosti,
– krvnih analiz med potekom študij, potrebnih za oceno
čiščenja (izločanja) mikroorganizma.
Ker akutno toksičnost oziroma patogene učinke lahko
spremlja infektivnost oziroma dolgotrajnejši učinki, ki jih ni
mogoče takoj zaznati, je potrebno za oceno učinka na zdrav-

Št.

31 / 31. 3. 2004 /

Stran

3729

je ljudi opraviti študije infektivne sposobnosti mikroorganizma
v povezavi z zaužitjem, vdihavanjem in vnosom skozi kožo
(intraperitonealnio/subkutano vbrizgavanje) poskusnih vrst
sesalcev.
Med potekom študij akutne toksičnosti, patogenosti in
infektivnosti se oceni izločanje (čiščenje) mikroorganizma in
toksinov v organih, primernih za preučevanje mikroorganizmov (jetra, ledvica, vranica, pljuča, možgani, kri).
Opravljena opazovanja morajo odražati strokovno presojo in lahko vključujejo štetje mikroorganizmov v vseh okuženih tkivih, v glavnih organih (jetra, ledvica, vranica, pljuča,
možgani, kri, mehur, bezgavkah, prebavnem traktu, priželjcu)
ter poškodbe na mestih inokulacije na mrtvih ali umirajočih
živalih, med umiranjem in po smrti.
Informacije in podatki pridobljeni med testiranjem akutne toksičnosti, patogenosti in infektivnosti so pomembni za
oceno potencialne nevarnosti v primeru nesreče in za oceno
izpostavljenosti potrošnika možnim ostankom.
5.2.2.1 Akutna oralna toksičnost, patogenost in infektivnost
Okoliščine v katerih se teste zahteva
Testiranje akutne oralne toksičnosti, patogenosti in
infektivnosti mikroorganizma je obvezno.
5.2.2.2 Akutna inhalacijska toksičnost, patogenost in
infektivnost
Okoliščine v katerih se teste zahteva
Testiranje akutne inhalacijske toksičnosti, patogenosti in
infektivnost mikroorganizma je obvezno. Inhalacijsko študijo
se lahko nadomesti z intratrahealno študijo.
5.2.2.3 Intraperitonealni/subkutani enkratni odmerek
Intraperitonealni/subkutani test je zelo občutljiv test za
ugotavljanje infektivnosti.
Okoliščine v katerih se teste zahteva
Test z intraperitonalnim injeciranjm je obvezen za vse
mikroorganizme, kot nadomestilo pa se na podlagi strokovne
presoje lahko izvede test subkutanega injiciranja, če je največja temperatura za rast mikroorganizma nižja od 37 °C.
5.2.3 Testiranje genotoksičnosti
Če mikroorganizem v gojišče, skladno s točko 2.8 te
priloge, izloča eksotoksine ali druge relevantne metabolite
se testira tudi genotoksičnost. Teste se izvede s prečiščenimi
toksini in metaboliti.
Če osnovne študije ne kažejo izločanja toksinov in relevantnih metabolitov se študije na mikroorganizmu zahteva
na podlagi strokovne presoje o ustreznosti in nespornosti
osnovnih študij. V primeru virusov se preuči nevarnost mutacij povzročenih z vnosom dednine virusov v celice sesalcev
ali nevarnost rakotvornosti.
Namen testiranja
Študije genotoksičnosti so pomembne za:
– napoved možne genotoksičnosti,
– zgodnje ugotavljanje genotoksičnih rakotvornih snovi,
– pojasnitev mehanizmov delovanja nekaterih rakotvornih snovi.
Potreba in izbira nadaljnjih raziskav, je odvisna od rezultatov in njihove interpretacije na predhodnih stopnjah.
Pogoji testiranja
Genotoksičnost mikroorganizmov se testira po propadu
celic. Predloži se način priprave vzorca in obrazložitev izbora
uporabljene metode.
Genotoksičnost virusov se mora testirati na kužnih
izolatih.
5.2.3.1 In vitro študije
Okoliščine v katerih se teste zahteva
In vitro testi mutagenosti (genske mutacije bakterij, testi
klastogenosti v celicah sesalcev in testi genskih mutacij v
celicah sesalcev) so obvezni.
5.2.4 Študije celičnih kultur
Podatke se predloži za vse mikroorganizme, ki se razmnožujejo intracelularno kot so: virusi, viroidi, nekatere bakterije in protozoe (praživali), razen če rezultati študij iz točk
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1 do 3 jasno kažejo, da se mikroorganizmi ne razmnožujejo
v toplokrvnih organizmih. Študije celičnih kultur se opravi
na kulturah celic in tkiv človeka, ki se jih določi na podlagi
pričakovanih ciljnih organov po okužbi. Če kulture celic in
organov človeka niso dostopne, se uporabi kulture celic in
organov drugih sesalcev. Pri virusih se mora posebno pozornost nameniti možnosti medsebojnega vpliva s človeškim
genomom.
5.2.5 Kratkotrajna toksičnost in patogenost
Študije kratkotrajne toksičnosti morajo zagotavljati
podatke o količini mikroorganizma, ki v pogojih testiranja
nima toksičnih vplivov. Take študije zagotavljajo podatke o
tveganju za vse tiste, ki uporabljajo FFS z določenim mikroorganizmom. Študije kratkotrajne toksičnosti morajo nuditi
vpogled v možno kumulativno delovanje mikroorganizma in
tveganje za delavce, ki so izpostavljeni FFS. Kratkotrajne
študije zagotavljajo informacije potrebne za načrtovanje študij kronične toksičnosti.
Predloženi in ovrednoteni rezultati študije morajo zadoščati za določitev posledic ponavljajoče izpostavljenosti
mikroorganizmu in še posebej za določitev:
– razmerja med odmerkom in negativnimi vplivi,
– toksičnosti mikroorganizma in NOAEL za toksine,
– izpostavljenosti posameznih organov,
– časovnega poteka in značilnosti zastrupitve s podrobnostmi o vedenjskih spremembah in možnih patoloških
ugotovitev pri obdukciji,
– posebnih toksičnih vplivov in povzročenih patoloških
sprememb,
– obstojnosti in reverzibilnost določenih toksičnih učinkov, opaženih po prekinitvi doziranja,
– načina toksičnega delovanja,
– možne nevarnosti, povezane z različnimi oblikami
izpostavljenosti.
Med potekom testov kratkotrajne toksičnosti se oceni
izločanje mikroorganizma. Vključene morajo biti raziskave
patogenosti in infektivnosti.
Okoliščine v katerih se teste zahteva
Kratkotrajne študije toksičnosti (najmanj 28 dnevne)
mikroorganizma so obvezne.
Izbira testnih vrst mora biti utemeljena. Dolžina trajanja
študij je odvisna od akutne toksičnosti in podatkov o izločanju
(čiščenju) mikroorganizma v testnem organizmu.
Način izvedbe testiranja se določi na podlagi strokovnega mnenja.
5.2.5.1 Vpliv na zdravje po večkratnem vdihavanju
Predloži se informacije o učinkih na zdravje po večkratni izpostavljenosti z vdihavanjem, še zlasti za oceno
tveganja izpostavljenosti delavcev. Ponavljajoča se izpostavljenost lahko vpliva na sposobnost čiščenja (odpornost)
gostiteljskega organizma (človeka). Za oceno tveganja je
toksičnost ponavljajoče izpostavljenosti kontaminantom,
gojišču, dodatkom in mikroorganizmu, zelo pomembna,
saj dodatki FFS lahko vplivajo na toksičnost in infektivnost
mikroorganizma.
Okoliščine v katerih se teste zahteva
Informacije in podatki o kratkotrajni infektivnosti, patogenosti in toksičnosti (z vdihavanjem) so obvezni, razen če
že predloženi podatki zadoščajo za oceno učinkov na zdravje
človeka in se dokaže, da testni material ne vsebuje frakcij,
nevarnih v primeru vdihavanja oziroma, če ni pričakovati ponovne izpostavljenosti.
5.2.6 Predlagan potek zdravljenja: ukrepi prve pomoči
in zdravstvena oskrba
Določi se ukrepe prve pomoči za primer okužbe in
kontaminacije oči.
V celoti se opiše postopke zdravljenja v primeru zaužitja
ali kontaminacije oči in kože. Predloži se informacije o učinkovitosti alternativnih postopkov zdravljenja, ki temeljijo na
praktičnih izkušnjah oziroma na teoretični podlagi.
Navede se podatke o odpornosti na antibiotike.
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5.3 Študije specifične toksičnosti, patogenosti in infektivnosti
V posameznih primerih se opravi dodatne študije za
pojasnitev negativnih učinkov na človeka.
Če rezultati predhodnih študij kažejo, da mikroorganizem lahko povzroča dolgotrajne učinke za zdravje, se izvede
študije kronične toksičnosti, patogenosti in infektivnosti, rakotvornosti ter reproduktivne toksičnosti. Če mikroorganizem
izloča toksine se izvede tudi »kinetične« študije.
Študije morajo biti zasnovane posamezno, glede na
različne dejavnike in namen. Pred izvajanjem teh študij
mora vlagatelj pridobiti soglasje pristojnega organa o vrsti
potrebnih študij.
5.4 In vivo študije somatskih celic
Okoliščine v katerih se teste zahteva
Če so vsi rezultati in vitro študij negativni, se pri nadaljnjem testiranju upošteva druge dostopne podatke. Test se
lahko izvaja in vivo ali in vitro ob uporabi drugih vrst metabolizma kot je bila predhodna.
Če je in vitro citogenetski test pozitiven, se mora opraviti
in vivo test s somatskimi celicami (analiza metafaze v celicah
kostnega mozga glodalcev ali test mikrojeder pri glodalcih).
Če so in vitro testi genskih mutacij pozitivni, se opravi in
vivo test za raziskavo nepredvidene sinteze DNA ali naključni
test na miših.
5.5 Genotoksičnost – in vivo študije spolnih celic
Okoliščine v katerih se teste zahteva
In vivo testiranje vpliva na spolne celice se opravi, če
je katerikoli rezultat in vivo študij somatskih celic pozitiven.
Potrebo po opravljanju testov na spolnih celicah se preuči
za vsak primer posebej, pri čemer se upošteva informacije
o uporabi in pričakovani izpostavljenosti. Z ustreznimi testi
se preuči interakcijo z DNA (kot test dominantne letalnosti)
ter s tem možnost dednih učinkov, ki se jih, če je mogoče,
in kvantitativno oceni. Zaradi kompleksnosti kvantitativnih
študij, mora biti njihova izvedba utemeljena.
5.6 Povzetek podatkov o toksičnosti, patogenosti in
infektivnosti za sesalce ter skupna ocena
Predloži se povzetek ter podrobno in kritično oceno
vseh podatkov iz točk od 5.1 do 5.5 te priloge. Oceno teh
podatkov se oblikuje skladno z ustreznimi merili in napotki
za vrednotenje in odločanje, s posebnim poudarkom na možnem ali dejanskem tveganju za človeka in živali, ter obsegu,
kakovosti in zanesljivosti baze podatkov.
Navede se, ali je zaradi izpostavljenost živali oziroma
človeka potrebno cepljenje ali serološko spremljanje.
6 OSTANKI FFS V ALI NA TRETIRANIH RASTLINSKIH
PROIZVODIH, ŽIVILIH IN KRMI
Uvod
Predloženi podatki ter podatki za eno ali več FFS,
ki vsebujejo mikroorganizem, morajo zadoščati za oceno
možnega tveganja za zdravje ljudi in živali, ki je posledica
izpostavljenosti mikroorganizmu, njegovim ostankom ter relevantnim metabolitom (toksinom), ki ostanejo v ali na tretiranih
rastlinah ali rastlinskih proizvodih.
Pridobljene informacije morajo zadoščati za:
– odločitev o vključitvi mikroorganizma na seznam,
– določitev pogojev ali omejitev v zvezi z vključitvijo na
seznam
– določitev MRL, karence in delovne karence.
Za oceno tveganja kot posledice ostankov se predloži
podatke o stopnji izpostavljenosti ostankom, razen če se
dokaže, da mikroorganizem in njegovi metaboliti v koncen-
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tracijah, ki so posledica predvidene uporabe, niso nevarni
za človeka. Dokazi so lahko pridobljeni na podlagi dostopnih
strokovnih člankov, praktičnih izkušenj in informacij predloženih v skladu s točkami od 1do 3 in s točko 5 te priloge.
6.1 Obstojnost in verjetnost razmnoževanja v ali na
tretiranih rastlinah, rastlinskih proizvodih, hrani in krmi
Ob upoštevanju podatkov iz točke 2 te priloge, se predloži utemeljitev ocene obstojnosti mikroorganizma in relevantnih sekundarnih metabolitov (toksinov) v ali na tretiranih
rastlinah v prevladujočih ekoloških pogojih ob predvideni
uporabi in po njej.
Navede se v kakšnem obsegu in na kakšen način se
mikroorganizem lahko razmnožuje v ali na rastlini ali rastlinskem proizvodu ali med predelavo surovih rastlinskih
proizvodov.
6.2 Dodatni podatki
Potrošniki so lahko mikroorganizmu izpostavljeni daljši
čas zaradi uživanja tretiranih rastlin. Možen učinek na potrošnike se izpelje iz študij kronične in semikronične izpostavljenosti, kar omogoča določitev ADI in drugih ključnih
vrednosti.
6.2.1 Neaktivni ostanki
Neaktivni mikroorganizem je mikroorganizem, ki ni sposoben razmnoževanja ali prenosa genskega materiala.
Če so bili v testih iz točk 2.4 in 2.5 te priloge ugotovljeni
obstojni mikroorganizmi ali njihovi metaboliti, še zlasti toksini,
in če se pričakuje, da bodo koncentracije mikroorganizma
oziroma njegovih toksinov v ali na tretiranih rastlinah, rastlinskih proizvodih, hrani ali krmi višje kot v naravnih pogojih,
se mora predložiti vse podatke o ostankih, v skladu s točko
6, poglavja A priloge pravilnika o zahtevani dokumentaciji za
oceno aktivnih snovi.
Zaključki v zvezi z naravno koncentracijo in prekomerno
koncentracijo, ki je posledica tretiranja z mikroorganizmi, morajo temeljiti na eksperimentalno pridobljenih podatkih in ne na
ekstrapolaciji ali izračunih pridobljenih z uporabo modelov.
Pred izvajanjem teh študij mora vlagatelj pridobiti soglasje pristojnega organa o vrsti potrebnih študij.
6.2.2 Aktivni ostanki
Če podatki pridobljeni v skladu s točko 6.1 te priloge
kažejo na obstojnost mikroorganizmov v ali na tretiranih rastlinah, rastlinskih proizvodih, hrani ali krmi, se preuči možen
vpliv na zdravje ljudi in živali, razen če se skladno s točko 5
te priloge dokaže, da mikroorganizem, njegovi metaboliti in
razgradnji produkti, v koncentracijah, ki so posledica predvidene uporabe, niso nevarni za zdravje ljudi.
Zaključki v zvezi z naravno koncentracijo in prekomerno koncentracijo, kot posledico tretiranja z mikroorganizmi,
morajo temeljiti na eksperimentalno pridobljenih podatkih
in ne na ekstrapolaciji ali izračunih pridobljenih z uporabo
modelov.
Če je skladno s točko 2.3, 2.5 in 5 te priloge ugotovljena infektivnost ali patogenost za sesalce oziroma, če druge
informacije in podatki nakazujejo nevarnost za potrošnika,
lahko pristojni organ zahteva dodatne študije.
Pred izvajanjem teh študij mora vlagatelj pridobiti soglasje pristojnega organa o vrsti potrebnih študij.
6.3 Povzetek in ocena obnašanja ostankov, ki izhaja
iz podatkov predloženih v skladu s točkama 6.1 in 6.2 te
priloge.
7 OBNAŠANJE V OKOLJU
Podatki in informacije o izvoru, lastnostih in ostankih
mikroorganizma in metabolitov ter o predvideni uporabi,
predstavljajo osnovo za oceno obnašanja v okolju.
Eksperimentalni podatki so obvezni, razen če se dokaže, da se obnašanje v okolju lahko oceni na podlagi že pridobljenih podatkov in informacij. Dokazi so lahko pridobljeni na
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podlagi dostopnih strokovnih člankov, praktičnih izkušenj in
informacij predloženih v skladu s točkami od 1 do 6 te priloge. Še posebej so pomembni podatki o razvoju in obnašanju
mikroorganizma v okolju (skladno s točko 2.1.2 te priloge).
Predložene informacije in podatki o mikroorganizmu ter
podatki in informacije o FFS, ki vsebujejo preučevani mikroorganizem, morajo zadoščati za oceno obnašanja mikroorganizma ter relevantnih ostankov in toksinov v okolju.
Predložene informacije in podatki morajo zadoščati za:
– odločitev o vključitvi mikroorganizma na seznam,
– določitev ustreznih pogojev ali omejitev, vezanih na
vključitev mikroorganizma na seznam,
– določitev grafičnih simbolov za nevarnost, črkovnih
znakov za nevarnost, standardnih opozoril in obvestil za
zaščito ljudi, živali in okolja, ki morajo biti na embalaži,
– predvidevanje o razporeditvi in obnašanju aktivne
snovi, relevantnih metabolitov, razgradnih in novonastalih
produktov v okolju ter o časovnem poteku teh procesov,
– določitev ukrepov za zmanjšanje onesnaženja okolja
in vplivov na neciljne vrste.
Opredeli se vse relevantne metabolite, ki jih tvori testni
mikroorganizem v posameznih okoljskih razmerah. Če so ti
metaboliti prisotni v mikroorganizmu ali jih mikroorganizem
tvori, se lahko zahteva podatke, pridobljene v skladu s točko
7, poglavje A priloge pravilnika o zahtevani dokumentaciji za
oceno aktivnih snovi in tega pravilnika, kadar so:
– relevantni metaboliti izven mikroorganizma obstojni in
– je toksični učinek metabolitov neodvisen od prisotnosti
mikroorganizma in
– se pričakuje, da bodo koncentracije relevantnih metabolitov v okolju višje kot v naravnih razmerah.
Pri oceni obnašanja v okolju se mora upoštevati vse podatke in informacije o odnosih mikroorganizma z avtohtonimi
tipi oziroma na vplivu na le-te.
Pred izvajanjem študij mora vlagatelj pridobiti soglasje
pristojnega organa o vrsti potrebnih študij.
7.1 Obstojnost in razmnoževanje
Predloži se podatke in informacije o obstojnosti in razmnoževanju mikroorganizma v okolju, razen če se lahko dokaže, da izpostavljenost mikroorganizmu v posameznih delih
okolja ni možna. Še posebej se upošteva:
– kompeticijo (tekmovanje) v naravnih pogojih ob predvideni uporabi in po njej,
– populacijsko dinamiko v posameznih časovnih obdobjih in ekstremnih regionalno značilnih klimatskih razmerah
(še zlasti: vroča poletja, mrzle zime in količina padavin).
Predložiti se mora oceno razširjenosti mikroorganizma
v času po uporabi FFS v predvidenih pogojih.
7.1.1 Tla
Predložiti se mora podatke o populacijski dinamiki oziroma dinamiki preživetja mikroorganizma v različnih talnih
tipih obdelanih in neobdelanih tal, značilnih za območja predvidene uporabe. Pri izbiri tal se upošteva določbe točke 7.1,
poglavje A priloge pravilnika o zahtevani dokumentaciji za
oceno aktivnih snovi. Če se testni mikroorganizem uporablja
v povezavi z drugim medijem, kot npr.: kamena volna, se to
vključi v testiranje.
7.1.2 Voda
Predložiti se mora podatke o populacijski dinamiki oziroma dinamiki preživetja mikroorganizma v naravnih usedlinah
in vodnih sistemih v pogojih svetlobe in teme.
7.1.3 Zrak
Če obstaja izjemna nevarnost za izvajalce, delavce in
druge navzoče osebe se predloži podatke o koncentraciji
mikroorganizma v zraku.
7.2 Mobilnost (prenosljivost)
Oceni se možnost širjenja mikroorganizma in njegovih
razgradnih produktov v posameznih delih okolja, razen če se
lahko dokaže, da posamezni deli okolja niso nikoli v stiku z
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mikroorganizmom. Pri oceni ima poseben pomen predvidena
uporaba (na prostem, v zavarovanem prostoru, vnos v tla ali
na rastline), razvojne stopnje v življenjskem krogu, zastopanost prenašalcev, obstojnost in sposobnost tvorbe kolonij v
bližnjih habitatih (življenjskih okoljih).
Če podatki kažejo na toksičnost, infektivnost ali patogenost ali možno nevarnost za človeka, živali ali okolje je potrebno posebno pozornost posvetiti podatkom o razširjenosti,
obstojnosti in možnih načinih prenosa. Pristojni organ lahko
zahteva podatke pridobljene na način opisan v delu A pravilnika o zahtevani dokumentaciji za oceno aktivnih snovi. Pred
izvajanjem študij mora vlagatelj pridobiti soglasje pristojnega
organa o vrsti potrebnih študij.
8 VPLIV NA NECILJNE ORGANIZME
Podatki in informacije o identiteti, bioloških lastnostih in
ostali podatki v skladu s točkami od 1 do 3 in točko 7 te priloge, so osnova za oceno vpliva mikroorganizma na neciljne
vrste. Pomembni so tudi podatki in informacije iz točk 5, 6
in 7 te priloge, kakor tudi podatki o lastnostih FFS in načinu
uporabe, ki opredeljujejo možnost izpostavljenosti.
Eksperimentalni podatki so obvezni, razen če se dokaže, da se vpliv na neciljne organizme lahko oceni na podlagi
že pridobljenih podatkov.
Izbira in določitev neciljnih organizmov za testiranje
vpliva na okolje mora temeljiti na lastnostih mikroorganizma
(vključno z: gostitelji, načinom delovanja in ekologijo mikroorganizma).
Predložene informacije in podatki o mikroorganizmu in
FFS, ki vsebujejo preučevani mikroorganizem, morajo zadoščati za oceno vpliva na neciljne vrste (flora in favna), ki so
lahko izpostavljene mikroorganizmu. Vpliv je lahko posledica
enkratne, večkratne ali dolgotrajne izpostavljenosti in je lahko
povraten ali nepovraten.
Predložene informacije in podatki o mikroorganizmu in
FFS, ki vsebujejo preučevani mikroorganizem morajo zadoščati za:
– odločitev o vključitvi mikroorganizma na seznam,
– določitev ustreznih pogojev ali omejitev, vezanih na
vključitvi mikroorganizma na seznam,
– izdelavo ocene kratkotrajnega in dolgotrajnega tveganja za neciljne organizme – populacije, združbe in njihov
razvoj,
– razvrstitev mikroorganizma glede na možno »biološko
nevarnost«,
– določitev ukrepov potrebnih za zaščito neciljnih vrst,
– določitev grafičnih simbolov za nevarnost, črkovnih
znakov za nevarnost, standardnih opozoril in obvestil za
zaščito ljudi, živali in okolja, ki morajo biti na embalaži.
Predloži in oceni se vse podatke in informacije o možnih
škodljivih učinkih, pridobljenih v osnovnih študijah vpliva na
okolje ter podatke o dodatnih študijah, izvedenih na zahtevo
pristojnega organa, ki so potrebne za raziskavo možnih načinov delovanja. Predloži se vse dostopne biološke podatke
in informacije, ki so pomembni za oceno ekoloških značilnosti
mikroorganizma.
Za vse študije se navede podatke o dejanskih odmerkih,
izraženih v številu enot, sposobnih tvorjenja kolonij (colony
forming units) na kg telesne teže (cfu/kg) ali drugih ustreznih
enotah.
Ločene študije za pomembne (bistvene) metabolite
(zlasti toksine) so potrebne, če lahko le-ti predstavljajo pomembno tveganje za neciljne organizme in če teh vplivov ni
mogoče oceniti na podlagi podatkov, ki se nanašajo na mikroorganizem. Pred izvajanjem teh študij mora vlagatelj pridobiti
soglasje pristojnega organa o vrsti potrebnih študij. Pri izpeljavi
teh študij se upošteva podatke iz točk 5 in 6 in 7 te priloge.
Za lažjo oceno pomena rezultatov testiranj se v testih
uporabi isto raso posamezne testne vrste.
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Testi so obvezni, razen če se dokaže, da neciljni organizmi ne bodo izpostavljeni mikroorganizmu. Če se dokaže,
da mikroorganizem nima toksičnega učinka, ni patogen ali
infektiven za vretenčarje ali rastline, se preuči le vpliv na posamezne neciljne organizme.
8.1 Vpliv na ptice
Predloži se podatke in informacije o toksičnosti, infektivnosti in patogenosti za ptice.
8.2 Vpliv na vodne organizme
Predloži se podatke in informacije o toksičnosti, infektivnosti in patogenosti za vodne organizme.
8.2.1 Vpliv na ribe
Predloži se podatke in informacije o toksičnosti, infektivnosti in patogenosti za ribe.
8.2.2 Vpliv na vodne nevretenčarje
Predloži se podatke in informacije o toksičnosti, infektivnosti in patogenosti za vodne nevretenčarje.
8.2.3 Vpliv na rast alg
Predloži se podatke in informacije o vplivu na rast alg,
hitrosti rasti alg in sposobnosti njihove regeneracije.
8.2.4 Vpliv na druge vodne rastline
Predloži se podatke in informacije o vplivu na druge
vodne rastline.
8.3 Vpliv na čebele
Predloži se podatke in informacije o toksičnosti, infektivnosti in patogenosti za čebele.
8.4 Vpliv na druge členonožce
Predloži se podatke in informacije o toksičnosti, infektivnosti in patogenosti za druge členonožce. Izbira testnih vrst
je odvisna od načina uporabe FFS (foliarna uporaba, vnos v
tla). Posebno pozornost se mora nameniti organizmom, ki se
uporabljajo za biotično in integrirano varstvo rastlin.
8.5 Vpliv na deževnike
Predloži se podatke in informacije o toksičnosti, infektivnosti in patogenosti za deževnike.
8.6 Vpliv na neciljne talne mikroorganizme
Predloži se podatke o vplivu na neciljne talne mikroorganizme in njihove predatorje. Odločitev o potrebnosti
dodatnih študij se sprejme na podlagi strokovnega mnenja.
Pri tem se upošteva podatke tega poglavja, še zlasti podatke
o lastnostih mikroorganizma in možni izpostavljenosti. Uporabi se lahko tudi podatke pridobljene v testih učinkovitosti.
Posebno pozornost se mora nameniti organizmom, ki se
uporabljajo pri integriranem varstvu rastlin.
8.7 Dodatne študije
Dodatne študije lahko vključujejo raziskave akutne
toksičnosti na dodatnih testnih vrstah in v drugih procesih
(npr. predelava odpadkov) ali študije kronične in subletalne
toksičnosti ter reproduktivne toksičnosti za izbrane testne
neciljne organizme.
Pred izvajanjem teh študij mora vlagatelj pridobiti soglasje pristojnega organa o vrsti potrebnih študij.
9 POVZETEK IN OCENA VPLIVA NA OKOLJE
Oblika povzetka in ocen vseh podatkov v zvezi z vplivom na okolje, se pripravi in predloži v skladu z napotki pristojnega organa. Vključevati mora podrobno in kritično oceno
podatkov glede na predpisana merila in napotke za vrednotenje in odločanje, s posebnim poudarkom na tveganju za
okolje in neciljne vrste, do katerih prihaja ali lahko pride ter s
poudarkom na obsegu, kakovosti in zanesljivosti podatkov.
Še zlasti mora vsebovati:
– napoved širjanja in obnašanja v okolju ter o načinu in
časovnem poteku,
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– določitev ogroženih neciljnih vrst in populacij, ter napoved obsega možne izpostavljenosti le-teh,
– določitev varnostnih ukrepov, potrebnih za zmanjševanje ali preprečitev onesnaževanja okolja in za zaščito
neciljnih vrst.

1351. Pravilnik o dodatnih standardnih opozorilih in
obvestilih za fitofarmacevtska sredstva

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o dodatnih standardnih opozorilih in obvestilih
za fitofarmacevtska sredstva
1. člen
(1) Ta pravilnik določa za izvedbo Direktive št.
2003/82/ES (UL L 228/03, 11. 9. 2003) dodatna standardna opozorila in obvestila ter kriterije za njihovo dodelitev
fitofarmacevtskim sredstvom (v nadaljnjem besedilu: FFS),
ki vsebujejo aktivne snovi iz Priloge 3, ki je sestavni del
tega pravilnika.
(2) Dodatna standardna opozorila in obvestila omogočajo enotno označevanje FFS in uporabo enotnih ukrepov
za zmanjšanje posebnega tveganja, do katerega lahko pride pri uporabi FFS.
2. člen
(1) Dodatna standardna opozorila za posebno tveganje za ljudi in okolje (RS stavki) so navedena v Prilogi 1, ki
je sestavni del tega pravilnika.
(2) Dodatna standardna obvestila za varovanje ljudi in
okolja (SP stavki) so navedena v Prilogi 2, ki je sestavni del
tega pravilnika.
3. člen
(1) Poleg standardnih opozoril in obvestil, ki jih določata pravilnik, ki ureja razvrščanje označevanje in pakiranje
nevarnih snovi (Direktiva št. 67/548/EGS) in pravilnik, ki
ureja razvrščanje označevanje in pakiranje nevarnih pripravkov (Direktiva št. 99/45/ES) so za FFS, ki vsebujejo
aktivne snovi iz Priloge 3, obvezen sestavni del etikete z
navodilom za uporabo tudi dodatna standardna obvestila
in opozorila iz Priloge 1 in Priloge 2.
(2) Imetniki registracij oziroma vlagatelji zahtevkov za
izdajo, podaljšanje ali spremembo registracije za FFS, ki
vsebujejo aktivne snovi iz Priloge 3, morajo v roku, predpisanem v tej prilogi, dopolniti etikete in varnostne liste z
dodatnimi standardnimi opozorili in obvestili iz prilog 1 in 2
tega pravilnika ter Fitosanitarni upravi Republike Slovenije
hkrati predložiti dokumentacijo v zvezi s temi oznakami.
(3) Če FFS vsebuje več aktivnih snovi, za katere so
v Prilogi 3 določeni različni datumi, se upošteva zadnji
datum.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena so lahko
FFS, ki vsebujejo aktivne snovi iz priloge 3 in so že dana
v promet in uporabo pred 30. julijem 2004 v prometu in
uporabi do poteka roka uporabe, ki je originalno označen
na embalaži.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
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Ljubljana, dne 23. marca 2004.
EVA 2004-2311-0054
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Priloga 1
Standardna opozorila za posebno tveganje za ljudi in okolje
Na etiketo FFS, ki vsebujejo aktivne snovi iz priloge 3
tega pravilnika, ali v primerih, ko FFS vsebujejo mikroorganizme ali viruse kot aktivne snovi, se kot dopolnitev standardnih opozoril, določenih v pravilniku, ki ureja razvrščanje
označevanje in pakiranje nevarnih pripravkov (Direktiva št.
99/45/ES) dodajo v tej prilogi navedena, enotno določena
dodatna standardna opozorila.
Kadar gre za draženje kože in dihal mora biti označevanje FFS, ki vsebujejo, aktivne snovi iz prejšnega odstavka,
usklajeno z ukrepi, ki jih navajajo predpisi o zahtevani dokumentaciji za registracijo in oceno FFS ter aktivnih snovi.
1 Dodatna standardna opozorila za posebno tveganje
1.1 Posebno tveganje za ljudi (RSh)
RSh 1 Strupeno v stiku z očmi.
RSh 2 Lahko povzroči preobčutljivost na svetlobo.
RSh 3 Stik s hlapi povzroča opekline kože in oči, stik s
tekočino povzroča ozebline.
1.2 Posebno tveganje za okolje (RSe)
Ni dodatnih standardnih opozoril.
2 Kriteriji za določitev dodatnih standardnih opozoril za
posebno tveganje
2.1 Kriteriji za določitev dodatnih standardnih opozoril
za tveganje za ljudi
RSh 1
Strupeno v stiku z očmi.
Opozorilo se doda na etiketo v primeru, ko test draženja
oči, v skladu s točko 7.1.5 priloge predpisa o zahtevani dokumentaciji za registracijo in oceno FFS kaže očitne znake
sistemične toksičnosti (npr. v povezavi z inhibicijo holinesteraze) ali smrtnosti testnih živali, ki je predvidoma posledica
absorbcije aktivne snovi preko očesne sluznice. Opozorilo
mora biti dodano tudi v primeru, ki so po stiku z očmi, pri
človeku očitni znaki sistemične toksičnosti.
V gornjih primerih se mora določiti ustrezen način zaščite oči, kot je določeno v splošnih določbah priloge 2 k
temu pravilniku.
RSh 2
Lahko povzroči preobčutljivost na svetlobo.
Opozorilo se doda na etiketo v primeru, ko obstaja
eksperimentalni dokaz ali jasna dokumentacija, da FFS povzroča pri izpostavljenosti ljudi preobčutljivost na svetlobo.
Opozorilo mora biti dodano tudi v primerih, ko FFS vsebuje
≥ 1% aktivne snovi ali dodatka, ki povzroča preobčutljivost
ljudi na svetlobo.
V takih primerih se mora določiti ustrezno osebno zaščito uporabnikov FFS, kot je določeno v splošnih določbah
priloge 2 k temu pravilniku.
RSh 3Stik s hlapi povzroča opekline kože in oči, stik s
tekočino povzroča ozebline.
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Opozorilo se doda na etiketo FFS, ki so v obliki utekočinjenih plinov, kadar je to primerno.
V takih primerih se mora določiti ustrezno osebno zaščito uporabnikov FFS, kot je določeno v splošnih določbah
priloge 2 k temu pravilniku.
Kadar je FFS označeno s stavkom R34 ali R35 v skladu
s predpisi, ki urejajo razvrščanje, označevanje in pakiranje
nevarnih pripravkov, se RSh 3 stavek ne doda.
2.2 Kriteriji za določitev dodatnih standardnih opozoril
za tveganje za okolje
Ni dodatnih standardnih opozoril.

Priloga 2
Standardna obvestila za varovanje ljudi in okolja
Na etiketo FFS, ki vsebujejo aktivne snovi iz priloge 3
tega pravilnika, ali v primerih, ko FFS vsebujejo mikroorganizme ali viruse kot aktivne snovi, se kot dopolnitev standardnih obvestil, določenih v pravilniku, ki ureja razvrščanje
označevanje in pakiranje nevarnih pripravkov (Direktiva št.
99/45/ES) dodajo v tej prilogi navedena, enotno določena
dodatna standardna obvestila.
Kadar gre za draženje kože in dihal, mora biti označevanje FFS, ki vsebujejo aktivne snovi iz prejšnjega
odstavka, usklajeno z ukrepi, ki jih navajajo predpisi o
zahtevani dokumentaciji za registracijo in oceno FFS ter
aktivnih snovi.
1 Splošna dodatna standardna obvestila
Vsa FFS morajo biti označena s sledečim stavkom, dopolnjenim z ustreznim tekstom v oklepaju:
SP 1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. (Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini
površinskih voda/ Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in
odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah).
2 Posebna dodatna standardna obvestila
2.1 Obvestila za izvajalce tretiranja (SPo)
Splošne določbe
a) Poleg predpisanih obvestilnih stavkov iz predpisov,
ki urejajo razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih
pripravkov se za izvajalce tretiranja lahko določi tudi dodatno ustrezno zaščitno opremo ter predpiše posamezne dele
opreme (npr. delovni kombinezon, predpasnik, težki čevlji,
rokavice, gumijasti škornji, ščitnik za obraz, tesno prilegajoča
zaščitna očala, pokrivalo, poseben respirator),.
b) Lahko se določi posamezna opravila, pri katerih
je potrebna uporaba ustrezne zaščitne opreme, kot je npr.
mešanje škropilne brozge, polnjenje rezervoarja, rokovanje
s koncentriranim pripravkom, nanašanje škropilne mešanice, rokovanje s tretiranimi rastlinami oziroma delo na sveže
tretiranem območju.
c) Lahko se dodajo posebne zahteve pri izvajanju posameznih postopkov, na primer:
– Uporabiti je treba zaprt sistem prenosa sredstva iz
embalaže v rezervoar škropilnice,
– tretiranje je treba izvajati iz zaprte kabine (s čiščenjem
zraka s klimatsko napravo/zračnim filtrom),
– strojno upravljanje lahko nadomesti osebno zaščitno
opremo, če zagotavlja enako ali višjo stopnjo zaščite.
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Posebne določbe
SPo 1 Ob stiku s kožo odstraniti sredstvo s suho krpo
in sprati kožo z obilo vode.
SPo 2 Po uporabi oprati vso zaščitno obleko.
SPo 3 Po zažigu sredstva ne vdihavati dima in takoj
zapustiti tretirano območje.
SPo 4 Embalažo odpreti na prostem in v suhih razmerah.
SPo 5 Pred ponovnim vstopom temeljito zračiti tretirane površine / rastlinjake /določi se čas/ dokler se nanešeno
sredstvo ne posuši
2.2 Obvestila v zvezi z varovanjem okolja (SPe)
SPe 1 Zaradi zaščite podtalnice/talnih organizmov ne
uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se
aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se
časovno obdobje ali število tretiranj)
SPe 2 Zaradi zaščite podtalnice/vodnih organizmov ne
uporabljati na (navede se tip tal ali druge posebne razmere)
tleh
SPe 3 Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih
rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran
varnostni pas (navede se razdaljo) do nekmetijske površine
/ vodne površine.
SPe 4 Zaradi zaščite vodnih organizmov / neciljnih rastlin ne uporabljati na neprepustnih površinah kot so asfalt,
beton, tlak, železniški tiri in drugih površinah, kjer je velika
nevarnost odtekanja.
SPe 5 Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev je treba
sredstvo popolnoma vdelati v tla; zagotoviti, da je sredstvo v
celoti vdelano v tla tudi na koncih vrst
SPe 6 Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti
razsuto sredstvo
SPe 7 Ne tretirati v času valjenja ptic.
SPe 8 Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih
žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem/ Ne tretirati v času paše čebel / Med tretiranjem in (navede se časovno
obdobje) po tretiranju odstraniti ali pokriti čebelje panje / Ne
tretirati v prisotnosti cvetočega plevela / Odstraniti plevel pred
cvetenjem / Ne tretirati pred (navede se časovno obdobje).
2.3 Obvestila v zvezi z dobro kmetijsko prakso
SPa 1 Zaradi preprečevanja nastanka odpornosti ne
uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se
aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se
časovno obdobje ali število tretiranj).
2.4 Obvestila za rodenticide
SPr 1 Vabe je treba nastaviti varno, tako da je tveganje
zaužitja za druge živali minimalno. Zavarovati vabe tako, da
jih glodavci ne morejo raznesti
SPr 2 Tretirano območje je treba v času tretiranja označiti. Navesti je treba nevarnost zastrupitve (neposredne ali
posredne) z antikoagulanti in ustrezne antidote.
SPr 3 Poginule glodace je treba odstraniti s tretiranega
območja sproti, vsak dan v času tretiranja, vendar ne v zabojnike za odpadke ali odlagališča smeti
3 Kriteriji za določitev posebnih standardnih obvestil
3.1 Uvod
Fitofarmacevtsko sredstvo se registrira le za določeno
uporabo, ki je sprejemljiva na podlagi ocene dokumentacije,
izdelane v skladu s predpisom, ki določa enotna načela za
ocenjevanje in registracijo FFS.
Posebna varnostna obvestila morajo odražati ugotovitve
ocene iz prejšnjega odstavka in se morajo uporabljajti predvsem v primerih, kjer je treba določiti ukrepe za zmanjšanje
tveganja za preprečevanje nesprejemljivih vplivov FFS.
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3.2 Kriteriji za določitev standardnih obvestil za izvajalce tretiranja
SPo 1
Ob stiku s kožo odstraniti sredstvo s suho krpo in sprati
kožo z obilo vode.
Obvestilo se doda FFS, ki vsebuje sestavine, ki lahko
burno reagirajo z vodo, kot npr. aluminijev fosfid.
SPo 2
Po uporabi oprati vso zaščitno obleko.
Obvestilo je priporočljivo v primeru, ko je za zaščito izvajalca tretiranja potrebna zaščitna obleka. Obvezno se obvestilo navede pri vseh FFS, ki so razvrščena kot T ali T+.
SPo 3
Po zažigu sredstva ne vdihavati dima in takoj zapustiti
tretirano območje.
Obvestilo se navede pri FFS, ki se uporabljajo kot fumiganti, pri katerih ni opozorila za uporabo dihalne maske.
SPo 4
Embalažo odpreti na prostem in v suhih razmerah.
Obvestilo se doda FFS, ki vsebuje aktivno snov, ki
lahko burno reagira z vodo ali vlažnim zrakom, kot npr.
aluminijev fosfid, ali ki lahko povzroči samovžig, kot npr.
(alkilenbis)-ditiokarbamati. Opozorilo se lahko doda tudi
hlapnim sredstvom, razvrščenim z R20, R23 ali R26. Na
podlagi strokovne ocene se presodi, ali so lastnosti pripravka in embalaže take, da lahko povzročajo poškodbe
izvajalca tretiranja.
SPo 5
Pred ponovnim vstopom temeljito zračiti tretirane
površine / rastlinjake /določi se čas/ dokler se nanešeno
sredstvo ne posuši.
Obvestilo se doda FFS, ki se uporabljajo v rastlinjakih
ali drugih zaprtih prostorih, kot so skladišča.
3.3 Kriteriji za določitev standardnih obvestil v zvezi z
varovanjem okolja
SPe 1
Zaradi zaščite podtalnice/talnih organizmov ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se
aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se
časovno obdobje ali število tretiranj).
Obvestilo se doda FFS, za katero ocena, izdelana v
skladu s predpisom o enotnih načelih ocenjevanja in registracije FFS, za eno ali več predpisanih uporab kaže, da
je potrebno predpisati ukrepe za zmanjšanje tveganja za
kopičenje v tleh, za deževnike ali druge talne organizme ali
mikrofloro tal oziroma onesnaženje podtalnice.
SPe 2
Zaradi zaščite podtalnice/vodnih organizmov ne uporabljati na (navede se tip tal ali druge posebne razmere)
tleh.
Obvestilo se doda kot ukrep za zmanjšanje potencialnega tveganja za onesnaženje podtalnice ali površinske
vode na območjih občutljivih tal (v povezavi s tipom tal, topografijo ali dreniranimi tlemi), če iz ocene dokumentacije,
izvedene na podlagi enotnih načel za ocenjevanje, sledi,
da je tak ukrep potreben za preprečevanje nesprejemljivih
vplivov FFS.
SPe 3
Zaradi
zaščite
vodnih
organizmov/neciljnih
rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran
varnostni pas (navede se razdaljo) do nekmetijske površine / vodne površine.
Obvestilo se doda za zaščito neciljnih rastlin, neciljnih
členonožcev oziroma vodnih organizmov, če ocena, izdelana v skladu s predpisom o enotnih načelih ocenjevanja in
registracije FFS, za eno ali več predpisanih uporab kaže, da
je potrebno predpisati ukrepe za zmanjšanje tveganja.
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SPe 4
Zaradi zaščite vodnih organizmov / neciljnih rastlin ne
uporabljati na neprepustnih površinah kot so asfalt, beton,
tlak, železniški tiri in drugih površinah, kjer je velika nevarnost odtekanja.
Glede na način uporabe FFS, se obvestilo lahko doda
za zaščito vodnih organizmov ali neciljnih rastlin, ogroženih
v primeru odtekanja.
SPe 5
Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev je treba sredstvo popolnoma vdelati v tla; zagotoviti, da je sredstvo v
celoti vdelano v tla tudi na koncih vrst
Obvestilo se doda FFS v obliki zrnc ali pelet, ki morajo
biti zaradi zaščite ptic in divjih vrst sesalcev vdelana v tla.
SPe 6
Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo
Obvestilo se doda FFS v obliki zrnc ali pelet, da se
prepreči pticam in divjim vrstam sesalcev zaužitje tega
sredstva. Navedba se priporoča za vsa FFS v trdni obliki,
ki se uporabljajo nerazredčena.
SPe 7
Ne tretirati v času valjenja ptic.
Obvestilo se doda v primeru, ko ocena, izdelana v
skladu s predpisom o enotnih načelih ocenjevanja in registracije FFS, za eno ali več predpisanih uporab kaže, da je
potrebno predpisati ukrepe za zmanjšanje tveganja.
SPe 8
Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih
žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem/ Ne
tretirati v času paše čebel / Med tretiranjem in (navede se
časovno obdobje) po tretiranju odstraniti ali pokriti čebelje
panje / Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela / Odstraniti plevel pred cvetenjem / Ne tretirati pred (navede se
časovno obdobje).
Obvestilo se doda za zaščito čebel in drugih opraševalcev, če ocena, izdelana v skladu s predpisom o enotnih
načelih ocenjevanja in registracije FFS, za eno ali več predpisanih uporab kaže, da je potrebno predpisati ukrepe za
zmanjšanje tveganja. Ustrezen stavek se izbere glede na
način uporabe FFS.
3.4 Kriteriji za določitev standardnih obvestil v zvezi z
dobro kmetijsko prakso
SPa 1
Zaradi preprečevanja nastanka odpornosti ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se aktivno
snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se časovno
obdobje ali število tretiranj).
Obvestilo se doda v primeru, ko je navedena omejitev
potrebna za zmanjšanje tveganja pojava odpornosti.
3.5 Kriteriji za določitev standardnih obvestil za rodenticide
SPr 1 Vabe je treba nastaviti varno, tako da je tveganje
zaužitja za druge živali minimalno. Zavarovati vabe tako, da
jih glodavci ne morejo raznesti
Obvestilo mora biti na vidnem mestu na etiketi, da se
prepreči nepravilno uporabo.
SPr 2 Tretirano območje je treba v času tretiranja
označiti. Navesti je treba nevarnost zastrupitve (neposredne ali posredne) z antikoagulanti in ustrezne antidote.
Obvestilo mora biti na vidnem mestu na etiketi, da se
prepreči zastrupitev.
SPr 3 Poginule glodavce je treba odstraniti s tretiranega območja sproti, vsak dan v času tretiranja, vendar ne v
zabojnike za odpadke ali odlagališča smeti
To obvestilo morajo imeti vsi rodenticidi, ki vsebujejo antikoagulante, da se prepreči sekundarne zastrupitve živali.
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Priloga 3
Seznam aktivnih snovi in datum uveljavitve
Št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Aktivna snov

2,4-D
2,4-DB
Acibenzolar-s-metil
Amitrol
Azimsulfuron
Azoksistrobin
Bentazon
Beta-ciflutrin
Ciazofamid
Ciflutrin
Cihalofop butil
Ciklanilid
Cinidon-etil
Deltametrin
Dikvat
Esfenvalerat
Etofumesat
Etoksisulfuron
Famoksadon
Fenamidon
Fenheksamid
Florasulam
Flumioksazin
Flupirsulfuron-metil (DPX
KE 459)
Fluroksipir
Foramsulfuron
Glifosat
Imazalil
Imazamoks
Iprodion
Iprovalikarb
Izoksaflutol
Izoproturon
Karfentrazon etil
Krezoksim-metil
Lambda-cihalotrin
Linuron
Malein hidrazid
Mekoprop
Mekoprop-P
Metalaksil-M
Metsulfuron-metil
Mezotrion
Oksadiargil
Oksasulfuron
Paecilomyces fumosoroseus Apopka sev
97, PFR 97 ali CG 170,
ATCC20874
Pendimetalin
Pikolinafen
Pimetrozin
Piraflufen-etil
Piridat
Proheksadion-kalcij
Propikonazol
Propineb
Propizamid
Prosulfuron
Spiroksamin
Sulfosulfuron
Tiabendazol
Tifensulfuron-metil
Triasulfuron
Trifloksistrobin
Železov fosfat
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Datum, s katerim se
uveljavijo zahteve po
dodatnem označevanju iz tega pravilnika
1. 10. 2006
31. 12. 2007
30. 7. 2004
1. 1. 2006
30. 7. 2004
30. 7. 2004
1. 8. 2005
31. 12. 2007
31. 12. 2004
31. 12. 2007
30. 7. 2004
30. 7. 2004
30. 7. 2004
31. 10. 2007
1. 1. 2006
1. 8. 2005
28. 2. 2007
31. 12. 2004
30. 7. 2004
31. 3. 2005
30. 7. 2004
30. 7. 2004
30. 7. 2004
30. 7. 2004
1. 12. 2004
31. 12. 2004
1. 7. 2006
30. 7. 2004
31. 12. 2004
31. 12. 2007
30. 7. 2004
31. 3. 2005
1. 1. 2007
31. 3. 2005
30. 7. 2004
1. 1. 2006
31. 12. 2007
31. 12. 2007
31. 5. 2008
31. 5. 2008
30. 7. 2004
1. 7. 2005
31. 3. 2005
31. 12. 2004
31. 12. 2004
30. 7. 2004

31. 12. 2007
30. 7. 2004
30. 7. 2004
30. 7. 2004
1. 1. 2006
30. 7. 2004
31. 5. 2008
31. 3. 2008
31. 3. 2008
30. 7. 2004
30. 7. 2004
30. 7. 2004
1. 1. 2006
1. 7. 2006
1. 8. 2005
31. 3. 2005
30. 7. 2004

Pravilnik o ukrepih in postopkih za
preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih
organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov

Na podlagi 7., 8., 10., 18., 25., 31., 32., 35. in 36. člena
zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št.
45/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o ukrepih in postopkih za preprečevanje
vnosa in širjenja škodljivih organizmov
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa za izvedbo Direktive št. 2000/29/ES
(UL L 169, 10. 7. 2000), Direktive št. 69/466/EGS (UL L 323/5,
24. 12. 1969) in Direktive št. 74/647/EGS (UL L 352/41, 28. 12.
1974), v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu, ukrepe za
preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na območju
Republike Slovenije kot dela Evropske skupnosti (v nadaljnjem
besedilu: Skupnost); sezname škodljivih organizmov, rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, na katere
se ti ukrepi nanašajo; postopke ob uvozu, izvozu in tranzitu
ter način uradnega pregleda; obliko in vsebino fitosanitarnega
spričevala in fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz; vsebino vloge, pogoje za izdajo fitosanitarnih spričeval in ukrepe
v primeru neizpolnjevanja fitosanitarnih zahtev.
(2) Kadar se ta pravilnik sklicuje na predpise Skupnosti,
se njihove določbe uporabljajo v njihovem vsakokratnem veljavnem besedilu, ki je v slovenskem in angleškem jeziku, v
pisni in elektronski obliki na vpogled pri Fitosanitarni upravi
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uprava) ter na
njeni spletni strani.
2. člen
(pomen izrazov)
Poleg izrazov, uporabljenih v zakonu, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, se v tem pravilniku uporabijo tudi
naslednji izrazi:
1. pošiljka ali del pošiljke (v nadaljnjem besedilu:
pošiljka) je količina rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki jo spremlja eno fitosanitarno spričevalo
ali drug predpisan ekvivalenten dokument ali žig. Pošiljko
sestavlja ena ali več partij;
2. partija je število enot rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov, ki se jih da identificirati s homogenostjo njihove sestave in izvora, in je del pošiljke;
3. tretje države so države, ki niso članice Evropske
unije.
3. člen
(seznami)
Seznami škodljivih organizmov ter seznami rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki jih ureja zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, so določeni s Prilogami I,
II, III, IV, V in VI Direktive Sveta št. 2000/29/ES.
4. člen
(splošni ukrepi za območje Skupnosti)
Za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, je na območju Skupnosti:
– prepovedan vnos in širjenje škodljivih organizmov s seznama I.A iz Priloge I, del A Direktive Sveta št.
2000/29/ES;
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– prepovedan vnos in širjenje škodljivih organizmov s seznama II.A iz Priloge II, del A Direktive Sveta št.
2000/29/ES, če so navzoči na določenih rastlinah in rastlinskih proizvodih, navedenih v tem delu priloge;
– prepovedan vnos rastlin in rastlinskih proizvodov
s seznama III.A iz Priloge III, del A Direktive Sveta št.
2000/29/ES, če izvirajo iz določenih držav, navedenih v tem
delu priloge;
– prepovedan vnos in premeščanje rastlin, rastlinskih
proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama IV.A iz
Priloge IV, del A Direktive Sveta št. 2000/29/ES, če niso izpolnjene posebne zahteve, navedene v tem delu priloge;
– obvezen uradni pregled na mestu pridelave pred premeščanjem za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane
predmete s seznama V.A.I iz Priloge V, del A, razdelek I Direktive Sveta št. 2000/29/ES, če izvirajo v Skupnosti in katere
mora spremljati rastlinski potni list;
– obvezen uradni pregled na vstopnem mestu v Skupnost za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete s seznama V.B.I iz Priloge V, del B, razdelek I Direktive
Sveta št. 2000/29/ES, če izvirajo iz tretjih držav in katere
mora spremljati fitosanitarno spričevalo ali drug predpisan
ekvivalenten dokument ali žig;
– možna uporaba posebnih ukrepov v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, ki jih uprava lahko
določi proti škodljivim organizmom, ki praviloma napadajo
skladiščene rastline in rastlinske proizvode, zlasti tiste s seznama VI iz Priloge VI Direktive Sveta št. 2000/29/ES.
5. člen
(splošni ukrepi za varovana območja)
(1) Za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, je na varovanih območjih Skupnosti:
– prepovedan vnos in širjenje škodljivih organizmov s seznama I.B iz Priloge I, del B Direktive Sveta št.
2000/29/ES;
– prepovedan vnos in širjenje škodljivih organizmov
s seznama II.B iz Priloge II, del B Direktive Sveta št.
2000/29/ES, če so navzoči na določenih rastlinah in rastlinskih proizvodih, navedenih v tem delu priloge;
– prepovedan vnos rastlin in rastlinskih proizvodov
s seznama III.B iz Priloge III, del B Direktive Sveta št.
2000/29/ES;
– prepovedan vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov s seznama IV.B iz Priloge IV, del B
Direktive Sveta št. 2000/29/ES, če niso izpolnjene posebne
zahteve, navedene v tem delu priloge;
– obvezen uradni pregled na mestu pridelave pred premeščanjem za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane
predmete s seznama V.A.II iz Priloge V, del A, razdelek II
Direktive Sveta št. 2000/29/ES, če izvirajo v Skupnosti in katere mora spremljati rastlinski potni list, veljaven za določeno
varovano območje;
– obvezen uradni pregled na vstopnem mestu v
Skupnost za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane
predmete s seznama V.B.II iz Priloge V, del B, razdelek II
Direktive Sveta št. 2000/29/ES, če izvirajo iz tretjih držav in
katere mora spremljati fitosanitarno spričevalo ali drug predpisan ekvivalenten dokument ali žig.
(2) Posamezen ukrep iz posamezne priloge iz tega člena se nanaša le na določeno varovano območje, navedeno
v pripadajočem delu teh prilog.
6. člen
(dodatni ukrepi)
(1) Poleg posebnih fitosanitarnih zahtev s seznama
IV.A Direktive Sveta 2000/29/ES, ki morajo biti izpolnjene za
uvoz in premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, se lahko rastline iz rodu Dianthus L. daje
v promet, če niso kontaminirane z nageljnovim zavijačem
Cacoecimorpha pronubana Hb in Epichoristodes acerbella
(Walk.) Diak.) oziroma so bile rastline tretirane proti njim.
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(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko
rezane nageljnove cvetove, rahlo kontaminirane z nageljnovim zavijačem, daje v promet v času od 16. oktobra do
30. aprila.
(3) Poleg posebnih fitosanitarnih zahtev s seznama
IV.A.II Direktive Sveta 2000/29/ES, ki morajo biti izpolnjene
za premeščanje rastlin, se lahko rastline za saditev iz rodov:
Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill.,
Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L.,
Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L., daje v promet, če niso napadene z ameriškim kaparjem (Quadraspidiotus perniciosus Comst.). V nasprotnem primeru fitosanitarni
inšpektor za preprečitev njegovega širjenja odredi:
– uničenje vseh močno napadenih rastlin v drevesnicah
ali trsnicah,
– tretiranje preostalih rastlin, ki rastejo na napadenem
območju in so napadene ali zanje obstaja sum, da so napadene.
7. člen
(odločbe Evropske Komisije)
(1) Poleg ukrepov in postopkov predpisanih s tem pravilnikom se pri uvozu iz tretjih držav uporabljajo tudi določbe
Odločb Evropske Komisije:
– 2004/4/ES o pooblastitvi držav članic, da sprejmejo
začasne ukrepe proti razširjanju bakterije Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith iz Egipta,
– 2001/219/ES o začasnih ukrepih glede lesenega pakirnega materiala, ki je delno ali v celoti iz iglavcev, ki izvirajo
iz Kanade, Kitajske, Japonske in Združenih držav Amerike,
– 1999/355/ES o ukrepih proti vnosu škodljivega organizma Anoplophora glabripennis (Motschulsky),
– 98/109/ES o pooblastitvi držav članic, da sprejmejo
začasne ukrepe proti razširjanju resarja Thrips palmi Karny
iz Tajske,
– 2004/95/ES o pooblastitvi držav članic, da sprejmejo
odstopanja od zahtev za fitosanitarna spričevala Direktive
Sveta 2000/29/ES v zvezi s toplotno obdelanim lesom iglavcev s poreklom iz Kanade.
(2) Podrobnejša navodila za izvedbo določb iz prejšnjega odstavka določi predstojnik uprave.
8. člen
(fitosanitarno spričevalo)
(1) Fitosanitarno spričevalo je potrdilo o zdravstvenem
stanju rastlin, ki ga izda državna organizacija za varstvo rastlin ali pristojni organ, ki deluje v njenem imenu.
(2) Fitosanitarno spričevalo mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– izdano sme biti največ 14 dni pred odpremo pošiljke;
– natisnjeno mora biti na obrazcih, določenih v mednarodni konvenciji, ki ureja varstvo rastlin, v enem izmed
uradnih jezikov Evropske unije;
– izpolnjeno mora biti v angleškem, francoskem, nemškem ali slovenskem jeziku ali v jezikih sosednjih držav Republike Slovenije, s tiskanimi ali natisnjenimi črkami;
– poleg trgovskega imena mora biti navedeno tudi
botanično ime rastlin in rastlinskih proizvodov, ki mora biti
natisnjeno v latinščini;
– v njem ne sme biti nič izbrisano; mesta ki so prečrtana, morajo biti overjena in čitljiva; v že podpisanem fitosanitarnem spričevalu se ne sme ničesar dodati ali spremeniti;
– na kopiji mora biti navedeno, da gre za kopijo in da se
ujema z izvirnikom;
– vsebovati mora »Dopolnilno izjavo«, če je v seznamih
IV.A.I oziroma IV.B Direktive Sveta 2000/29/ES tako določeno; v tem primeru se kot dopolnilno izjavo navede sklic na
tisto posebno fitosanitarno zahtevo iz tega seznama, katere
izpolnjevanje fitosanitarno spričevalo potrjuje.
(3) Spričevalo v elektronski obliki se lahko prizna, če izpolnjuje zahteve, določene za tako obliko spričevala v skladu
s fitosanitarnimi standardi po mednarodni konvenciji, ki ureja
varstvo rastlin.
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(4) Ne glede na določbe druge alinee drugega odstavka
tega člena se za izvirno fitosanitarno spričevalo šteje vsak
dokument ne glede na obliko, če vsebuje podatke iz obrazcev, določenih v mednarodni konvenciji, ki ureja varstvo
rastlin, in če takšno vrsto dokumenta kot veljavnega sprejme
Evropska komisija.
II. UVOZ POŠILJK
9. člen
(uvoz)
(1) Pošiljke s seznamov V.B.I in V.B.II Direktive Sveta
2000/29/ES, ki se uvažajo v Skupnost, morajo biti uradno pregledane in jih mora spremljati izvirno fitosanitarno spričevalo.
(2) Fitosanitarno spričevalo mora biti izdano v državi
porekla rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov. Izjemoma je fitosanitarno spričevalo lahko izdano tudi
v državi, ki ni država porekla, v primeru uvoza lesa in drugih
primerih, če se lahko zagotovi izpolnjevanje posebnih fitosanitarnih zahtev s seznama IV.A.I oziroma v primeru uvoza v
določeno varovano območje tudi s seznama IV.B Direktive
Sveta 2000/29/ES.
10. člen
(uvoz majhnih količin)
(1) Določbe prvega odstavka prejšnjega člena tega
pravilnika se ne uporabljajo za uvoz majhnih količin rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama
V.B.I in V.B.II Direktive Sveta 2000/29/ES, ki izvirajo iz evropskih držav in ki jih v Republiko Slovenijo prinesejo fizične
osebe.
(2) Za majhne količine se šteje:
– sadje in surove vrtnine (z izjemo krompirja): skupaj 5
kg;
– rezano cvetje in deli rastlin, povezani v šopek ali venec: 1 šopek ali venec;
– seme (z izjemo semenskega krompirja) v izvirnem
pakiranju, ki ni namenjeno za prodajo: skupaj 0,5kg;
– okrasne čebulice in gomolji: skupaj 5 kg;
– novoletne jelke brez korenin: 1 kos;
– sobne rastline, lončnice (z izjemo bonsaija): skupaj
3 rastline;
– balkonske rastline, neolesenele okrasne grmovnice:
skupaj 10 rastlin.
(3) Določbe tega člena ne veljajo za rastline, rastlinske
proizvode in nadzorovane predmete s seznama III.A oziroma
III.B Direktive Sveta 2000/29/ES.
11. člen
(prijava za uradni pregled)
(1) Uvoznik pošiljke iz prvega odstavka 9. člena tega
pravilnika vloži prijavo za uradni pregled pri fitosanitarnemu
inšpektorju, na vstopnem mestu, kjer poteka uvoz.
(2) Prijava se vloži pisno s predložitvijo vseh listin, ki
spremljajo pošiljko in mora vsebovati zlasti:
– ime oziroma firma in naslov oziroma sedež izvoznika
pošiljke;
– ime oziroma firma in naslov oziroma sedež prejemnika pošiljke;
– vrsto in številko prevoznega sredstva;
– poreklo rastlin;
– vrsto rastlin, način in število pakiranj ter količino (kg,
m3, kos);
– registrsko številko uvoznika;
– referenčno oznako fitosanitarnega spričevala oziroma
ekvivalentnega dokumenta.
12. člen
(uradni pregled pošiljke)
(1) Uradni pregled pošiljke iz prvega odstavka 9. člena
tega pravilnika obsega:
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– pregled listin,
– pregled istovetnosti pošiljke,
– zdravstveni pregled pošiljke in prevoznega sredstva.
(2) Podrobnejši obseg uradnega pregleda določi glavni
inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat) z
navodili v obliki priročnika.
(3) V priročniku iz prejšnjega odstavka se upoštevajo:
– navodila predstojnika uprave glede zmanjšane pogostnosti opravljanja pregledov istovetnosti pošiljke in
zdravstvenih pregledov pri določenih pošiljkah, za katere je
tako odločila Evropska komisija,
– mnenja pooblaščenih izvajalcev zdravstvenega varstva rastlin in uprave glede stopnje nevarnosti prenašanja
škodljivih organizmov, ki se oceni na podlagi razpoložljivih
znanstvenih, strokovnih in tehničnih podatkov,
– izkušnje in ugotovitve fitosanitarne inšpekcije glede na podatke o poreklu pošiljke in navzočnosti škodljivih
organizmov v državi porekla, verodostojnosti fitosanitarnega
spričevala in podobno.
(4) Po končanem pregledu fitosanitarni inšpektor z
odločbo dovoli ali zavrne uvoz. Na spremne listine vpiše podatke o kraju in datumu pregleda, ki morajo biti podpisane in
overjene z žigom fitosanitarne inšpekcije.
13. člen
(pregled listin in istovetnosti pošiljke)
(1) S pregledom listin se preverja zlasti:
– da je uvoznik vpisan v register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, v skladu z zakonom, ki
ureja zdravstveno varstvo rastlin;
– da pošiljko spremlja veljavno fitosanitarno spričevalo
ali drug ekvivalenten izviren dokument ali žig, ki je določen
kot ustrezen v skladu s fitosanitarnimi standardi po mednarodni konvenciji, ki ureja varstvo rastlin;
– da pošiljka ne vsebuje rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov s seznama III.A oziroma v primeru
uvoza v določeno varovano območje tudi s seznama III.B
Direktive Sveta 2000/29/ES;
– da pošiljka, ki je namenjena za poskusno in raziskovalno delo ter žlahtnjenje, izpolnjuje pogoje, določene z
zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin.
(2) Določbe prve alinee prejšnjega odstavka ne veljajo
za primere enkratnega uvoza pošiljk iz prvega odstavka
9. člena tega pravilnika, če gre za osebno premoženje fizičnih oseb oziroma posameznikov, ki se po bivanju v tujini,
daljšem od 6 mesecev, vračajo v Republiko Slovenijo.
(3) Istovetnost pošiljke se preverja tako, da se vsebina
pošiljke primerja s podatki iz spremnih listin ter z oznakami
na embalaži in pakiranjih.
14. člen
(zdravstveni pregled)
(1) Z zdravstvenim pregledom se ugotavlja zlasti:
– da rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, njihova embalaža oziroma prevozna sredstva, niso
okuženi s škodljivimi organizmi s seznama I.A oziroma v primeru uvoza v določeno varovano območje tudi s seznama
I.B Direktive Sveta 2000/29/ES;
– da v primeru uvoza rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov s seznama II.A Direktive Sveta
2000/29/ES ti niso okuženi s škodljivimi organizmi s tega
seznama, oziroma v primeru uvoza rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama II.B Direktive
Sveta 2000/29/ES v določeno varovano območje, da niso
okuženi s škodljivimi organizmi s tega seznama;
– da rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s seznama
IV.A.I oziroma v primeru uvoza v določeno varovano območje
tudi s seznama IV.B Direktive Sveta 2000/29/ES.
(2) Fitosanitarni inšpektor jemlje vzorce rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za laboratorijske
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preiskave brez nadomestila za njihovo vrednost in o odvzetih
vzorcih izda potrdilo. Če je potrebno, vzorce zapečati s kleščami za pečatenje. Na eni strani pečata je oznaka Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s kratico »MKGP«,
grafična podoba Republike Slovenije in oznaka inšpektorata
s kratico »IRSKGH«, na drugi strani pa je oznaka Republike
Slovenije s kratico »SI«, grb Republike Slovenije in zaporedna številka klešč.
15. člen
(prevoz do ustreznega skladiščnega prostora v državi)
(1) Če je namembni kraj pošiljke iz prvega odstavka
9. člena tega pravilnika v Republiki Sloveniji in je laboratorijska preiskava vzorcev iz drugega odstavka prejšnjega
člena dolgotrajnejša, na vstopnem mestu pa ni ustreznega
skladiščnega prostora, lahko fitosanitarni inšpektor po predhodnem dogovoru s carinskimi organi izda odločbo, s katero
odredi prevoz pošiljke do uradno določenega mesta oziroma
ustreznega skladiščnega prostora v notranjosti države, kjer
pošiljka ostane pod carinskim nadzorstvom, dokler niso znani rezultati laboratorijske preiskave. Pri takšnem prevozu je
potrebno upoštevati preventivne ukrepe za preprečevanje
širjenja škodljivih organizmov.
(2) Če je namembni kraj pošiljke iz prvega odstavka
9. člena tega pravilnika v Republiki Sloveniji in na vstopnem
mestu ni mogoč dostop do vseh delov pošiljke, fitosanitarni
inšpektor pregleda samo spremne listine in, če te ustrezajo,
po predhodnem dogovoru s carinskimi organi izda odločbo,
s katero odredi prevoz do uradno določenega mesta oziroma
ustreznega skladiščnega prostora v notranjosti države, kjer
se opravi zdravstveni pregled. Uvoznik mora na uradno določenih mestih v notranjosti države zagotoviti ustrezen prostor
za opravljanje zdravstvenega pregleda, ki je primerno osvetljen in opremljen z inšpekcijsko delovno mizo.
(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena
fitosanitarni inšpektor preveri ustreznost skladiščnega prostora in prostora za opravljanje zdravstvenega pregleda.
(4) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena
fitosanitarni inšpektor na spremno listino vpiše: »Pregled ni
opravljen. Dovoljuje se prevoz pošiljke pod carinskim nadzorstvom do skladiščnega prostora v (kraj). Takoj po prispetju
obvestiti fitosanitarnega inšpektorja v (kraj).«
16. člen
(potrditev ali zavrnitev uvoza)
(1) Če se z uradnim pregledom ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 13. in 14. člena tega pravilnika, fitosanitarni
inšpektor z odločbo dovoli uvoz pošiljke v Skupnost. Na eno
od spremnih listin vpiše: ”UVOZ DOVOLJEN”.
(2) Če pogoji oziroma eden od pogojev iz 13. oziroma 14. člena tega pravilnika niso izpolnjeni, fitosanitarni
inšpektor z odločbo prepove uvoz pošiljke ter odredi enega
ali več ukrepov iz tega pravilnika. Na eno od spremnih listin
vpiše: “UVOZ PREPOVEDAN”. V tem primeru fitosanitarni
inšpektor razločno označi prednjo stran izvirnega fitosanitarnega spričevala ali fitosanitarnega spričevala za ponovni
izvoz z rdečim trikotnim žigom, s čimer spričevalo postane
neveljavno.
(3) Na rdečem trikotnem žigu so natisnjeni naslednji
podatki: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Fitosanitarna inšpekcija ter
napis »SPRIČEVALO NI VELJAVNO«. Besedilo mora biti
napisano z velikimi tiskanimi črkami v slovenskem in enem
izmed uradnih jezikov držav Evropske unije.
17. člen
(uvoz delno okuženih pošiljk)
(1) Če se z zdravstvenim pregledom iz 14. člena tega
pravilnika ugotovi, da je del pošiljke okužen s škodljivimi
organizmi s seznamov I.A in II.A oziroma v primeru uvoza
v določeno varovano območje tudi s seznamov I.B in II.B
Direktive Sveta 2000/29/ES, lahko fitosanitarni inšpektor do-
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voli uvoz preostalega dela pošiljke, če ni suma na okužbo
tega dela pošiljke in če ni nevarnosti za širjenje škodljivih
organizmov.
(2) Za okuženi del pošiljke fitosanitarni inšpektor prepove uvoz in odredi enega ali več ukrepov iz tega pravilnika.
18. člen
(najdba nevarnega škodljivega organizma)
(1) Če fitosanitarni inšpektor pri zdravstvenem pregledu
ob uvozu posumi, da je navzoča nevarna vrsta škodljivega
organizma, ki ni navedena v seznamih I.A, II.A, I.B ali II.B
Direktive Sveta 2000/29/ES, pošiljko zadrži in o tem obvesti
sedež inšpektorata, ki o tem obvesti upravo. Predstojnik
uprave odredi nadaljnje ukrepe na podlagi ocene nevarnosti
škodljivega organizma.
(2) Če fitosanitarni inšpektor pri zdravstvenem pregledu
ob uvozu ugotovi, da je navzoča vrsta škodljivega organizma
s seznama II.A ali II.B Direktive Sveta 2000/29/ES, in sicer na
rastlinah, rastlinskih proizvodih in nadzorovanih predmetih, ki
niso našteti v teh seznamih, ali da gre za škodljiv organizem
s seznamov I.A, II.A, I.B ali II.B Direktive Sveta 2000/29/ES v
izoliranem stanju, odredi potrebne ukrepe, če so za te škodljive organizme predpisani.
19. člen
(uvoz neprijavljene pošiljke)
(1) Če fitosanitarni inšpektor ugotovi, da se na območju Republike Slovenije zadržuje pošiljka iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika, ki na vstopnem mestu ni
bila prijavljena in uradno pregledana, o tem obvesti sedež
inšpektorata in najbližji carinski organ. Kraj pregleda določi
sedež inšpektorata.
(2) Če carinski organ ugotovi, da uvozna pošiljka, ki ni
bila prijavljena kot pošiljka s seznamov III.A, III.B, V.B.I ali
V.B.II Direktive Sveta 2000/29/ES, vsebuje rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete s teh seznamov, o
tem obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.
20. člen
(neprijavljene pošiljke v notranjosti države)
Policija, ki v notranjosti države odkrije in začasno ali
dokončno zaseže neprijavljene uvozne ali tranzitne pošiljke
iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika, mora o tem
obvestiti najbližjo enoto fitosanitarne inšpekcije in najbližji
carinski organ.
III. IZVOZ POŠILJK
21. člen
(izdaja spričeval)
V imenu državne organizacije za varstvo rastlin Fitosanitarna inšpekcija izdaja fitosanitarna spričevala na obrazcih
iz Prilog 1 in 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.
22. člen
(prijava za izdajo fitosanitarnega spričevala)
(1) Če država uvoznica ali država, skozi katero se pošiljka prevaža, zahteva, da ima pošiljka fitosanitarno spričevalo,
mora izvoznik za nameravani izvoz predložiti fitosanitarnemu
inšpektorju pisno zahtevo za izdajo fitosanitarnega spričevala
najmanj 24 ur pred nakladanjem.
(2) Prijava se vloži pisno s predložitvijo vseh listin, ki
spremljajo pošiljko, in mora vsebovati naslednje podatke:
– ime oziroma firma in naslov oziroma sedež izvoznika
pošiljke;
– ime oziroma firma in naslov oziroma sedež prejemnika pošiljke;
– vrsto in številko prevoznega sredstva;
– vrsto rastlin, število in opis pakiranj ter količino (kg,
m3, kos);
– vstopno mesto države uvoznice;
– kraj in čas nakladanja;
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– postopek dezinfekcije oziroma dezinsekcije, če je bil
opravljen (datum, vrsta in koncentracija sredstva, trajanje in
temperatura).
(3) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka je treba za
pošiljke pri ponovnem izvozu predložiti tudi:
– podatke o kraju in državi porekla;
– fitosanitarno spričevalo, ki je spremljalo pošiljko ob
uvozu ali kopijo le-tega, ki jo overi fitosanitarni inšpektor,
če gre za pošiljko, za uvoz katere je obvezno fitosanitarno
spričevalo;
– podatke o kraju in načinu skladiščenja pošiljke, morebitnem prepakiranju, dodelavi in podobno do ponovnega izvoza.
23. člen
(pogoji za izdajo fitosanitarnega spričevala)
(1) Fitosanitarni inšpektor pred izdajo fitosanitarnega
spričevala opravi uradni pregled pošiljke na mestu nakladanja ali izjemoma na izstopnem mestu. Če fitosanitarni
inšpektor pri zdravstvenem pregledu pošiljke ugotovi, da
pošiljka ustreza fitosanitarnim zahtevam države uvoznice ali
države, skozi katero se pošiljka prevaža, izda fitosanitarno
spričevalo.
(2) Če fitosanitarni inšpektor pri zdravstvenem pregledu
pošiljke ugotovi, da ne izpolnjuje fitosanitarnih zahtev države
uvoznice ali države, skozi katero se pošiljka prevaža, ali da
prevozno sredstvo in embalaža ne izpolnjujeta pogojev za
izvoz, ne izda fitosanitarnega spričevala in z odločbo odredi
potrebne ukrepe.
24. člen
(obrazec fitosanitarnega spričevala)
(1) Fitosanitarno spričevalo se izda za pošiljke, ki se
izvažajo, na obrazcu zelene barve iz Priloge 1 tega pravilnika.
(2) Fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz se izda
za pošiljke, ki se ponovno izvozijo, na obrazcu rjave barve iz
Priloge 2 tega pravilnika.
(3) Na obrazcih iz prvega in drugega odstavka tega
člena je v rubriki pod številko 4 natisnjen grb Republike
Slovenije, pod njim je besedilo: »REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN HRANO, FITOSANITARNA INŠPEKCIJA«.
(4) Obrazca se izpolnjujeta v treh izvodih, od katerih
je prva stran izvirnik, druga in tretja stran pa sta kopiji tega
izvirnika. Izvirnik in prvo kopijo prejme izvoznik, drugo kopijo
pa obdrži fitosanitarni inšpektor.
IV. TRANZIT POŠILJK
25. člen
(tranzit pošiljk)
(1) Pošiljke iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika,
ki so v tranzitu, se ob vstopu v državo ne prijavljajo fitosanitarni inšpekciji in zanje uradni pregled ni obvezen, razen v
primeru pošiljk lesa iz tretjih držav, ki se prevažajo v odprtem
prevoznem sredstvu.
(2) Pošiljka iz prejšnjega odstavka mora biti pakirana
tako, da ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov in ne
sme biti razdeljena ali združena z drugimi pošiljkami ali prepakirana v Republiki Sloveniji.
(3) Če carinski organ ugotovi, da pošiljka iz prvega odstavka ni pakirana v skladu s prejšnjim odstavkom ali če se
jo razdeli, združuje z drugimi pošiljkami ali prepakira, mora
o tem obvestiti fitosanitarnega inšpektorja. Taka pošiljka se
obravnava kot uvozna pošiljka v skladu z 9. členom tega
pravilnika.
(4) Če pride do pretovarjanja v notranjosti države zaradi
nesreče med prevozom tranzitne pošiljke, mora prevoznik ali
policija o tem obvestiti najbližjo enoto fitosanitarne inšpekcije.
Stroške, ki nastanejo v zvezi s tem, plača prevoznik.
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V. UKREPI IN ZAHTEVE
26. člen
(zahteve med uradnim pregledom)
Za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov med uradnim pregledom morajo uvozniki, izvozniki
oziroma lastniki pošiljk, njihovi prevozniki in špediterji ter
carinski in inšpekcijski organi upoštevati naslednje zahteve:
– pošiljka ter vzorec, vzet iz pošiljke, se do konca
zdravstvenega pregleda obravnavata kot sumljiva glede
navzočnosti škodljivih organizmov;
– brez navzočnosti in dovoljenja fitosanitarnega inšpektorja se pošiljka ne sme odpreti, pregledovati in vzorčiti,
razen pri pregledu poštnih pošiljk, pri katerih carinski organi
ugotovijo vsebino pošiljke;
– vzorci rastlin se pregledujejo v delovnem prostoru, v
katerem so zagotovljeni pogoji za preventivno ukrepanje proti
širjenju škodljivih organizmov;
– nepregledani vzorci rastlin se ne smejo prenašati, ne
da bi bili ustrezno zapakirani tako, da se prepreči širjenje
škodljivih organizmov;
– vzorci rastlin, ki se pošiljajo v laboratorijske preiskave,
morajo biti ustrezno zapakirani tako, da se prepreči širjenje
škodljivih organizmov, in se prenašajo ali pošiljajo kot nujne
in vrednostne pošiljke.
27. člen
(ukrepi pri uvozu)
Če se med uradnim pregledom pri uvozu na vstopnem
mestu v Skupnost ugotovi, da pošiljka ne izpolnjuje predpisanih fitosanitarnih zahtev, fitosanitarni inšpektor zadrži pošiljko
in odredi enega ali več naslednjih ukrepov:
– zavrnitev vnosa pošiljke in vrnitev pošiljatelju;
– preusmeritev pošiljke v namembni kraj izven ozemlja
Skupnosti, če so izpolnjene fitosanitarne zahteve države
uvoznice; preusmeritev se opravi pod nadzorom in skladno
s carinskimi postopki;
– odstranitev okuženega dela pošiljke;
– uničenje pošiljke;
– uvedba karantene kot uradne osamitve pošiljke, dokler niso znani rezultati testiranj v uradnem laboratoriju;
– odprava nepravilnosti in pomanjkljivosti glede ustreznih listin v določenem roku;
– tretiranje pošiljke, ki se lahko odredi le izjemoma, če
se z njim zagotovi izpolnjevanje pogojev za uvoz pošiljke in
prepreči nevarnost širjenja škodljivih organizmov. Tretiranje
se lahko odredi tudi v primeru navzočnosti škodljivih organizmov, ki niso navedeni na seznamih I.A, II.A, I.B in II.B
Direktive Sveta 2000/29/ES.
28. člen
(ukrepi pri premeščanju)
Če se med uradnim pregledom pri premeščanju med
državami članicami Evropske unije ugotovi, da pošiljka ne
izpolnjuje predpisanih fitosanitarnih zahtev, fitosanitarni
inšpektor zadrži pošiljko in odredi enega ali več naslednjih
ukrepov:
– tretiranje pošiljke, če se z njim zagotovi izpolnjevanje
pogojev za premeščanje pošiljke;
– dovolitev premeščanja pošiljke pod uradnim nadzorom fitosanitarnega inšpektorja do območij, kjer pošiljka ne
predstavlja dodatne nevarnosti;
– dovolitev premeščanja pošiljke pod uradnim nadzorom fitosanitarnega inšpektorja do prostorov za industrijsko
predelavo;
– uničenje pošiljke.
29. člen
(tretiranje)
(1) Tretiranje kot je dezinfekcija, dezinsekcija ali deratizacija lahko opravi le pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za to dejavnost.
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(2) Druge ukrepe tretiranja lahko opravljajo izvajalci
varstva rastlin v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska
sredstva.
(3) Izvajanje ukrepov iz tega člena nadzira pristojni
inšpektor.
30. člen
(uničenje rastlin)
(1) Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, za katere je pristojni inšpektor odredil uničenje, se uničijo s
sežiganjem, uporabo fitofarmacevtskih sredstev, zakopavanjem ali zaoravanjem oziroma na drug način, ki onemogoča
širjenje škodljivih organizmov in zagotavlja, da se z ostanki
škodljivi organizmi ne morejo širiti.
(2) S sežiganjem se uničujejo zlasti seme, lesnate rastline za saditev, les in embalaža. Sežig se opravi v sežigalnih
napravah ali v posebnih jamah oziroma na mestih, kjer ni
nevarnosti širjenja požara v okolje.
(3) Z uporabo fitofarmacevtskih sredstev se uničujejo
zlasti zelnate ali olistane rastline, ki se morajo po uničenju
zaorati ali zakopati.
(4) Z zakopavanjem se uničujejo zlasti korenaste in gomoljaste rastline, čebulnice, embalaža in druge rastline, ki jih
drugače ni mogoče uničiti. Rastline oziroma embalažo se v
jamo zakoplje tako, da je nad njimi najmanj 1 m debela plast
zemlje, ki mora biti potlačena in zravnana z okoliškim terenom. Jama, v kateri so zakopane rastline oziroma embalaža,
mora biti dovolj daleč od vodnih izvirov in tokov, kar presodi
pristojni inšpektor, upoštevajoč stopnjo nevarnosti prenašanja škodljivih organizmov, ki se oceni na podlagi razpoložljivih
znanstvenih, strokovnih in tehničnih podatkov glede narave
škodljivega organizma in tipa tal. Kraj zakopa mora biti vidno
označen in ga ni dovoljeno obdelovati najmanj tri leta.
(5) Z zaoravanjem ali drugim mehanskim načinom se
uničujejo zlasti rastline, ki še ne oblikujejo reprodukcijskih
organov in se vegetativno ne razmnožujejo.
(6) Način, kraj in rok uničenja iz prejšnjih odstavkov
tega člena odredi pristojni inšpektor.
VI. OBVEŠČANJE, NALOGE IN POOBLASTILA
31. člen
(obveščanje)
(1) Imetniki rastlin, izvajalci zdravstvenega varstva rastlin in drugi, ki najdejo ali sumijo na škodljive organizme in
rastline iz prve, druge in tretje alinee 4. člena tega pravilnika,
obveščajo pristojnega inšpektorja in upravo v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin.
(2) Dokler traja nevarnost zaradi najdbe škodljivega
organizma iz 18. člena tega pravilnika, pristojni fitosanitarni
inšpektor obvešča imetnike gostiteljskih rastlin na okuženem
območju na krajevno običajen način o ukrepih, nevarnosti
pojava, vidnih znamenjih in obveznosti obveščanja.
(3) Če gre v primerih iz prejšnjega odstavka za rastline
v gozdovih, gozdnih drevesnicah ter na gozdnem drevju izven gozda, imetnike gostiteljskih rastlin obveščajo gozdarski
inšpektorji, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo
rastlin.
(4) Pristojni fitosanitarni inšpektor sproti pisno obvešča
sedež inšpektorata in upravo o ukrepih iz 27. in 28. člena
tega pravilnika v tiskani ali elektronski obliki v skladu s predpisom, ki ureja obveščanje glede zadržanja pošiljk rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ali izoliranih škodljivih organizmov iz uvoza, ki predstavljajo nevarnost
za vnos in širjenje škodljivih organizmov.
(5) Uprava obvešča o ukrepih iz 4., 5., 6., 7., 18., 27. in
28. člena tega pravilnika:
– ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter druge organe, ki jih ukrepi zadevajo;
– javnost in izvajalce zdravstvenega varstva rastlin
preko spletne strani, uradnega glasila in občasnih samostojnih publikacij, zlasti o značilnostih bolezni, nevarnosti
in ukrepih, pri čemer sodelujejo tudi fitosanitarni inšpektorji,
izvajalci javne službe za zdravstveno varstvo rastlin in drugi
strokovnjaki;
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– Evropsko Komisijo, države članice in mednarodne
organizacije v skladu s predpisom, ki ureja obveščanje
glede zadržanja pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ali izoliranih škodljivih organizmov iz
uvoza, ki predstavljajo nevarnost za vnos in širjenje škodljivih
organizmov in s tem pravilnikom.
32. člen
(naloge in pooblastila)
(1) Uradne zdravstvene preglede rastlin v povezavi s
4., 5., 6. in 7. členom tega pravilnika, vključno z odvzemom
uradnih vzorcev v okviru rednega in posebnega nadzora
izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo
rastlin:
– fitosanitarni inšpektorji, predvsem ob uvozu, premeščanju ali v pridelavi v drevesnicah, matičnih nasadih, v
varovalnih pasovih in žariščih okužb,
– pooblaščeni izvajalci javne službe zdravstvenega
varstva rastlin, predvsem v drevesnicah za pridelavo uradno
potrjenega materiala, gozdnih drevesnicah, sadovnjakih,
vinogradih in podobnih nasadih ter v vrtovih,
– izvajalci javne gozdarske službe v gozdovih,
– pooblaščene uradne osebe uprave.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko pristojni fitosanitarni ali gozdarski inšpektor opravlja uradne preglede naključno povsod tam, kjer se premeščajo, pridelujejo,
predelujejo, skladiščijo, prodajajo ali drugače uporabljajo v
skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin.
(3) Laboratorijske preiskave opravlja pooblaščeni laboratorij v skladu s predpisom o tehničnih in organizacijskih
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje
diagnostičnih preiskav na področju zdravstvenega varstva
rastlin.
(4) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega pravilnika
opravljajo fitosanitarni inšpektorji, oziroma za gozdne rastline
gozdarski inšpektorji, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin.
(5) Za koordinacijo, poročanje in izmenjavo informacij
med organi in izvajalci zdravstvenega varstva rastlin skrbi
uprava.
(6) V stalni nadzor škodljivih organizmov lahko uprava
vključi tudi:
– druge organe in organizacije, ki delujejo na področju
kmetijstva in gozdarstva, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin;
– organe in organizacije, ki skrbijo za odpravo posledic
naravnih nesreč, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno
varstvo rastlin, in zakonom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.
(7) Predstojnik uprave izda navodilo o organiziranosti
pregledov in poročanja iz tega člena.

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
33. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (Uradni list RS, št. 69/01, 109/01 in 93/03).
34. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 327-01-72/2004
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-2311-0178
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA 1
VZOR�NI OBRAZEC FITOSANITARNEGA SPRI�EVALA
1 Ime in naslov izvoznika

2 FITOSANITARNO SPRI�EVALO
T. EU/SI/ _____________________

3 Prijavljeno ime in naslov prejemnika

4 Organizacija za varstvo rastlin
organizaciji/am za varstvo rastlin
5 Kraj porekla

6 Prijavljeno prevozno sredstvo
7 Prijavljeno vstopno mesto
8 Zna�ilne oznake: tevilo in opis pakiranj; ime proizvoda; botani�na imena
rastlin

9 Prijavljena koli�ina

10 S tem se potrjuje, da so bile zgoraj navedene rastline ali rastlinski proizvodi:
 uradno pregledani skladno z ustreznimi postopki in
 se tejejo, da niso okueni s karantenskimi kodljivimi organizmi in skoraj neokueni z drugimi kodljivimi
organizmi ter
 ustrezajo veljavnim fitosanitarnim predpisom drave uvoznice
11 Dopolnilna izjava

DEZINFEKCIJA IN/ALI DEZINSEKCIJA
12 Postopek
13 Pripravek (aktivna
snov)
15 Koncentracija

14 Trajanje in
temperatura
16 Datum

Kraj izdaje
Datum
Ime in podpis
poobla�ene osebe

ig organizacije

17 Dodatni podatki

V zvezi s tem spri�evalom nima nobene finan�ne odgovornosti organizacija za varstvo rastlin in ne
njegov uslubenec oziroma predstavnik
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PRILOGA 2
VZOR�NI OBRAZEC FITOSANITARNEGA SPRI�EVALA ZA PONOVNI IZVOZ
1 Ime in naslov izvoznika

2 FITOSANITARNO SPRI�EVALO ZA
PONOVNI IZVOZ T. EU/SI/
_________________

3 Prijavljeno ime in naslov prejemnika

4 Organizacija za varstvo rastlin
organizaciji/am za varstvo rastlin
5 Kraj porekla

6 Prijavljeno prevozno sredstvo
7 Prijavljeno vstopno mesto
8 Zna�ilne oznake: tevilo in opis pakiranj; ime proizvoda; botani�na imena
rastlin

9 Prijavljena koli�ina

10 S tem se potrjuje,
- da so bile zgoraj navedene rastline, rastlinski proizvodi ali nadzorovani predmeti uvoeni v
___________________(drava, ki ponovno izvaa) iz ______________ (drava porekla) na podlagi
fiotsanitarnega spri�evala t. ________, katerega *izvirnik � overjena kopija izvirnika � je priloena temu
spri�evalu;
- da so *pakirani � prepakirani � v izvirno � novo � embalao;
- za katere je na podlagi *izvirnega fitosanitarnega spri�evala � in dodatnega uradnega pregleda � ugotovljeno,
da so v skladu z veljavnimi fitosanitarnimi predpisi drave uvoznice in da med skladi�enjem v
_______________ (drava, ki ponovno izvaa) poiljka ni bila izpostavljena nevarnosti okube s kodljivimi
organizmi.
* Ozna�ite ustrezne � okvir�ke
11 Dopolnilna izjava

DEZINFEKCIJA IN/ALI DEZINSEKCIJA
12 Postopek
13 Pripravek (aktivna snov)
15 Koncentracija

14 Trajanje in
temperatura

Kraj izdaje
Datum
Ime in podpis
poobla�ene osebe

ig organizacije

16 Datum

17 Dodatni podatki

V zvezi s tem spri�evalom nima nobene finan�ne odgovornosti organizacija za varstvo rastlin in ne
njegov uslubenec oziroma predstavnik
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o ocenjevanju in razvrščanju
govejih trupov in polovic na klavni liniji

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

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in
polovic na klavni liniji
1. člen
V pravilniku o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov
in polovic na klavni liniji (Uradni list RS, št. 103/ 01, 34/02
– popr.) se v prvem odstavku 3. člena besedilo prvega stavka
spremeni tako, da se glasi:
»Za določitev tržne cene se trupu ne sme odstraniti podkožne maščobe. Trup mora biti:«
V prvem odstavku 3. člena se na koncu besedila tretje
alinee doda besedilo »(razen Telet)«.
2. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Teletina (telečje meso) so po tem pravilniku klavni trupi
ali polovice zaklanih govejih živali do starosti 8 mesecev in
teže do 185 kg.«

lom:

3. člen
Besedilo 7. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Goveji trupi oziroma polovice se razvrščajo v naslednje
kategorije:
– A:
trupi oziroma polovice nekastriranih mladih samcev, mlajših od 2 let (biki);
– B:
trupi oziroma polovice drugih nekastriranih samcev (biki);
– C:
trupi oziroma polovice kastriranih samcev (voli);
– D1: trupi oziroma polovice samic (krav), ki so telile
starih do 5 let;
– D2: trupi oziroma polovice samic (krav), ki so telile
starih več kot 5 let;
– E:
trupi oziroma polovice samic (telic) oziroma ženskih živali, starih do 30 mesecev;
– T:
trupi oziroma polovice telet.
Starost in spol posameznih kategorij živali se določa na
podlagi potnega lista.
Za komercialne namene se lahko posamezno kategorijo
razdeli tudi v podkategorije.«.
4. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
Kontrolna organizacija skupaj s strokovno organizacijo
zadolženo za usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje
kontrolorjev, mora enkrat letno na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije sodelovati pri predstavitvi pomena
ocenjevanja in razvrščanja govejih trupov na klavni liniji za
proizvajalce.«
5. člen
V 16. členu se besedilo tretje alinee spremeni tako, da
se glasi:
»– dnevno evidentirajo trupe oziroma polovice govedi po
dobaviteljih, rejcih in po klavnicah in enkrat mesečno pošljejo
poročilo o zakolu, razvrščanju in težah po klavnicah, pristojnemu ministrstvu;«.
Za tretjo alineo se doda četrta alinea, ki se glasi:
»– spremljajo tehtanje govejih trupov oziroma polovic in
so odgovorni za pravilnost tehtanja;«
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6. člen
V 18. členu se besedilo prvega odstavka nadomesti z
naslednjim besedilom:
»O ugotovljeni kakovosti govejih trupov kontrolor za
ugotavljanje kakovosti oziroma nadzora sestavi uradni zapisnik. Na podlagi tega zapisnika morajo klavnice pisno dnevno
obveščati o rezultatih ocenjevanja mesnatosti in zamaščenosti
ter teži, kot tudi o razvrstitvi v kategorije, rejca oziroma organizatorja odkupa. Klavnica mora zapisnik hraniti najmanj 24
mesecev.«

lom:

7. člen
Besedilo 20. člena se nadomesti z naslednjim besedi-

»Nadzor nad kontrolorji pri razvrščanju govejih trupov
oziroma polovic na liniji klanja ter nadzor v prometu opravlja
inšpektorat.
Inšpektorat med drugim preverja pravilnost razvrščanja
trupov oziroma polovic govedi v klavnicah brez predhodnega
obvestila. Pregled se opravi vsaj dvakrat na tri mesece v
klavnicah, ki zakoljejo več kot 75 govedi tedensko kot letno
povprečje ter enkrat na tri mesece v klavnicah, ki zakoljejo
manj kot 75 govedi tedensko kot letno povprečje. Preverjanje označevanja, ocenjevanj, razvrščanja in obdelava trupa
se opravi na vsaj 40 naključno izbranih trupih živali v vsaki
posamezni klavnici. Če se zakolje manj živali, se preverjanje
opravi na vseh zaklanih živalih. Pri preverjanju teže se stehta
najmanj 10% pregledanih živali.
Pri določanju kategorije živali ni dovoljena nobena napaka glede razvrstitve v kategorijo skladno s 7. členom tega
pravilnika. V primeru vizualnega ocenjevanja mesnatosti in v
razvrščanju v razrede zamaščenosti je dovoljeno 20% napak
Kot napaka se šteje, če kontrolor zgreši oceno mesnatosti ali
zamaščenosti za cel razred ali več.
Če se pri nadzoru ugotovi razlika za več kot en razred,
se ta napaka popravi na licu mesta (na živali in v dokumentaciji).
V primerih, kjer je med pregledom inšpektorja ugotovljeno večje število napak, kot je dovoljeno, je treba:
– vzorec ocenjenih trupov za kontrolo ob naslednjem
inšpekcijskem pregledu podvojiti;
– povečati število pregledov; stroške dodatnih pregledov
krije kontrolna organizacija;
– odvzeti pooblastilo kontrolorju, če se delo kontrolorja
pri ocenjevanju in razvrščanju po treh pregledih v roku enega
leta ni izboljšalo.
Zapisnik inšpektorja mora vključevati število pregledanih
trupov in število tistih, ki so nepravilno razvrščeni. V zapisniku
mora biti naveden način obdelave trupa in njegova skladnost
s tem predpisom.
Inšpektor preverja, ali je bil organizator odkupa oziroma
lastnik živali pravočasno obveščen o oceni ter ali so mu bili
poslani pravi podatki.
Inšpektor pregleduje označevanje trupov v skladu s
11. členom tega pravilnika.
Kontrolna organizacija skupaj z inšpektoratom in strokovno organizacijo dvakrat letno organizira strokovna srečanja, na
katerih skupaj usklajujejo kriterije zarazvrstitev v kakovostne
tržne razrede na podlagi vizualnega ocenjevanja mesnatosti
in stopnje zamaščenosti«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-34/01/3
Ljubljana, dne 15. marca 2004.
EVA 2003-2311-0304
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.
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Pravilnik o spremembi pravilnika o tehničnih
in organizacijskih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati preskusni laboratoriji za
ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil

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

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o tehničnih in
organizacijskih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati preskusni laboratoriji za
ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil
1. člen
V pravilniku o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje
skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list
RS, št. 58/01, 117/02, 62/03 in 131/03) se v 4. členu datum
»30. aprila 2004« nadomesti z besedilom »določitve preskusnega laboratorija za opravljanje preskusov«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. maja 2004.
Št. 324-01-35/2003/3
Ljubljana, dne 15. marca 2004.
EVA 2004-2311-0187
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.

1355.

Pravilnik o dopolnitvah pravilnikov s področja
kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil

Na podlagi drugega odstavka 37. člena in drugega
odstavka 64. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom
za zdravje

PRAVILNIK
o dopolnitvah pravilnikov s področja kakovosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil
1. člen
Ta pravilnik določa, da se dopolnijo pravilniki za področja kakovosti soli, mleka, mlečnih izdelkov, siril, čistih
cepiv, kefirja, perutninskih mesnih izdelkih, klavne živine
in divjadi.
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2. člen
V pravilniku o kakovosti soli (Uradni list RS, št. 70/03) se
v 1. členu doda nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za sol, ki je
jodirana v skladu s predpisi države proizvajalke.
Če država proizvajalka ne predpisuje jodiranja soli,
mora biti sol, proizvedena v tej državi, jodirana v skladu z
določbami tega pravilnika.«.
3. člen
V pravilniku o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril
in čistih cepiv (Uradni list RS, št. 21/93, 1/95 – ZS-ta, 71/97
– popr., 30/99, 59/99 – ZTZPUS, 2/00, 14/00, 71/00, 62/03 in
66/03) se v 1. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za mleko,
mlečne izdelke, sirila in čista cepiva, ki so proizvedena oziroma dana v promet v državah članicah Evropske unije, če
so skladna z njihovo nacionalno zakonodajo.«.
4. člen
V pravilniku o kakovosti kefirja (Uradni list RS, št. 66/03)
se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za kefir, ki je
proizveden oziroma dan v promet v državah članicah Evropske unije, če je skladen z njihovo nacionalno zakonodajo.«.
5. člen
V pravilniku o perutninskih mesnih izdelkih (Uradni list
RS, št. 59/02, 78/03) se v 1. členu doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:
»Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za perutninske mesne izdelke, ki so proizvedeni oziroma dani v promet
v državah članicah Evropske unije, če so skladni z njihovo
nacionalno zakonodajo.«.
6. člen
V pravilniku o kakovosti mesa klavne živine in divjadi
(Uradni list RS, št. 31/96, 53/96, 52/98, 85/98, 30/99, 59/99
– ZTZPUS, 71/00 in 28/01) se v 1. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za meso
klavne živine in divjadi, ki je proizvedeno oziroma dano v
promet v državah članicah Evropske unije, če je skladno z
njihovo nacionalno zakonodajo.«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-14/2004
Ljubljana, dne 17. marca 2004.
EVA 2004-2311-0147
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.

1356.

Pravilnik o spremembah pravilnika za vodenje
evidenc količin mleka in mlečnih izdelkov ter
poročanje

Na podlagi šestega odstavka 30. člena uredbe o
ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list RS,
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št. 111/00, 37/02 in 23/04) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika za vodenje evidenc
količin mleka in mlečnih izdelkov ter poročanje
1. člen
V pravilniku za vodenje evidenc količin mleka in
mlečnih izdelkov ter poročanje (Uradni list RS, št. 21/01
in 30/03) se Priloga 2 in Priloga 3 nadomestita z novo

Prilogo 2 in Prilogo 3, ki sta kot priloga sestavni del tega
pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-86/2004
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
EVA 2004-2311-0202
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

Priloga:
Priloga 2

Za ARSKTRP:

Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeelja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana

PORO!ILO KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
ZA OBDOBJE OD 1. APRILA 2003 DO 31. MARCA 2004

1 Nosilec kmetijskega gospodarstva:

ime / firma

2 Naslov ali sede:
3 Potna tevilka in pota:
4 Telefon, e-pota:

5 Mati!na t.:

7

mati!na t.

en. v sestavi

6 KMG-MID:

1 0 0

8 Dav!na t.:

EMO:

PODATKI O KOLI!INI MLEKA OZIROMA MLE!NIH PROIZVODOV
PROIZVOD

NEPOSREDNA PRODAJA

enota mere

MLEKO

l

MASLO

kg

SMETANA ( _____ % mle!ne ma!obe)*

kg

TRDI SIR

kg

POLTRDI SIR

kg

SKUTA / SVEI SIR

kg

JOGURT / KISLO MLEKO

kg

SADNI JOGURT

kg

DRUGO**: ____________________________

kg

koli"ina

9

10
11
12
13
14
15
16
17

* priloite dokazilo o vsebnosti mle!ne ma!obe v smetani
** na !rto napiite, kateri proizvod navajate in priloite dokazilo, ki izkazuje dejansko porabo mleka za ta proizvod

18 Datum:

.

. 2 0 0 4

19 Podpis (ig):

Obr. 2/03 MK-PKG
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
»PORO!ILO KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA«
V rubrike, ozna!ene z naslednjimi tevilkami, vpiite podatke kot sledi:
1 Vpiite ime in priimek proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva (velja za fizi!ne osebe in

samostojne podjetnike - posameznike) ali firmo (velja za pravne osebe) proizvajalca mleka.

2 Vpiite naslov (ulico, hino tevilko in dodatek k hini tevilki, naselje) stalnega bivali!a ali sedea

proizvajalca mleka.

3 Vpiite potno tevilko in napiite ime pote stalnega bivali!a ali sedea proizvajalca mleka.
4 Vpiite telefonsko tevilko in/ali naslov elektronske pote proizvajalca mleka.
5 Vpiite mati!no tevilko in enoto v sestavi proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva (velja

za pravne osebe).

6 Vpiite KMG-MID tevilko proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva.

7 Vpiite EMO proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva (velja za fizi!ne osebe oz.

samostojne podjetnike  posameznike).

8 Vpiite dav!no tevilko proizvajalca mleka  nosilca kmetijskega gospodarstva.
9 Vpiite koli!ino mleka v litrih.
10 Vpiite koli!ino masla v kilogramih.
11 Vpiite koli!ino smetane v kilogramih.
12 Vpiite koli!ino trdega sira v kilogramih.
13 Vpiite koli!ino poltrdega sira v kilogramih.
14 Vpiite koli!ino skute/sveega sira v kilogramih.
15 Vpiite koli!ino jogurta/kislega mleka v kilogramih.
16 Vpiite koli!ino sadnega jogurta v kilogramih.
17 Pod rubriko »drugo« vpiite v kilogramih koli!ino proizvoda, ki ga navajate.
18 Vpiite datum izpolnitve obrazca.
19 Podpiite obrazec. Pravne osebe in samostojni podjetniki - posamezniki obrazec tudi igosajte.

V preteklem letu je bilo potrebno poro!ati o koli!inah mleka oziroma mle!nih proizvodov o neposredni prodaji,
porabi na kmetijskem gospodarstvu, skupni koli!ini oddanega mleka in skupni koli!ini namolenega mleka.
Za razliko od predhodnega obdobja, pa za obdobje od 1. aprila 2003 do 31. marca 2004 navedite le podatke
o koli"ini mleka in mle"nih proizvodov, ki zajemajo neposredno prodajo mleka oziroma mle"nih proizvodov.
»Neposredna prodaja« pomeni koli!ino mleka oziroma mle!nih proizvodov, ki ste jih prodali ali oddali s
kmetijskih gospodarstev neposredno za porabo (sosedu, na trnici, v trgovini, gostom na kme!kem turizmu, olam,
gostinskim obratom, sorodnikom ipd.).
Spodaj navedene koeficiente navajamo z namenom, da si lahko sami, za vae potrebe, informativno izra!unate
ekvivalentne koli!ine mleka.
1 liter mleka = 1,03 kg mleka
1 kg masla = 22,50 kg mleka
1 kg smetane = (26,30 kg mleka x % mle!ne ma!obe v smetani)/100
1 kg trdega sira = 13,00 kg mleka
1 kg poltrdega sira = 11,00 kg mleka
1 kg skute/sveega sira = 8,00 kg mleka
1 kg jogurta/kislega mleka = 1,00 kg mleka
1 kg sadnega jogurta = 0,80 kg mleka
Obr. 2/03 MK-PKG

Stran

3748 /

Št.

31 / 31. 3. 2004

Uradni list Republike Slovenije

Priloga 3

Za ARSKTRP:

Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeelja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana

PORO!ILO ODKUPOVALCA MLEKA
ZA OBDOBJE OD 1. APRILA 2003 DO 31. MARCA 2004
1 Odkupovalec mleka:

ime / firma

2 Naslov ali sede:
3 Potna tevilka in pota:

4 Telefon, e-pota:
5 Mati!na t.:

6 Enota v sestavi:

7

8 Dav!na t.:

EMO:

PODATKI O ODKUPLJENEM MLEKU
9

KMG-MID
proizvajalca

10

priimek
in ime

11

dav!na
tevilka

12

skupna koli!ina
odkupljenega
mleka (v kg)*

13

povp. vsebnost
ma!obe
(v %)**

*1 liter mleka = 1,03 kg mleka
** navesti povpre!ne dejanske vsebnosti mle!ne ma!obe, merjeno v g/l

14 Datum:

.

. 2 0 0 4

15 Podpis (ig):
Obr. 3/03 MK-MPO

3 Vpiite potno tevilko in napiite ime pote odkupovalca mleka.
4 Vpiite telefonsko tevilko in/ali naslov elektronske pote odkupovalca mleka.
5 Vpiite mati!no tevilko odkupovalca mleka (velja za pravne osebe oz. samostojne podjetnike 
posameznike).
Uradni
list Republike Slovenije
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6 Vpiite enoto v sestavi odkupovalca mleka (velja za pravne osebe oz. samostojne podjetnike 

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
»PORO!ILO ODKUPOVALCA MLEKA«
7 Vpiite EMO odkupovalca mleka (velja za fizi!ne osebe).

posameznike).

8 Vpiite dav!no tevilko odkupovalca mleka.
V rubrike, ozna!ene z naslednjimi tevilkami, vpiite podatke kot sledi:
9 Vpiite KMG-MID tevilko nosilca kmetijskega gospodarstva, za katerega poro!ate.
1 Vpiite
ime in priimek
(velja za
in samostojne podjetnike 
10
Vpiitepodatke
priimek odkupovalca
in ime nosilcamleka:
kmetijskega
gospodarstva,
za fizi!ne
kateregaosebe
poro!ate.

posameznike) ali firmo (velja za pravne osebe).
Vpiite dav!no tevilko nosilca kmetijskega gospodarstva, za katerega poro!ate.
Vpiite naslov (ulico, hino tevilko in dodatek k hini tevilki, naselje) stalnega bivali!a ali sedea
Vpiite skupno
koli!ino odkupljenega mleka po posameznem kmetijskem gospodarstvu (v kg).
odkupovalca
mleka.
13
Vpiitepotno
povpre!ne
dejanske
vsebnosti
mle!ne
ma!obe pomleka.
posameznem kmetijskem gospodarstvu (v %).
3 Vpiite
tevilko
in napiite
ime pote
odkupovalca
11
2
12

14
Vpiitetelefonsko
datum izpolnitve
4 Vpiite
tevilkoobrazca.
in/ali naslov elektronske pote odkupovalca mleka.
15
Podpiite
obrazec.
Pravne
osebe in samostojni
podjetniki
- posamezniki
obrazec tudi
igosajte.
5 Vpiite
mati!no
tevilko
odkupovalca
mleka (velja
za pravne
osebe oz. samostojne
podjetnike

posameznike).

6 Vpiite enoto v sestavi odkupovalca mleka (velja za pravne osebe oz. samostojne podjetnike 

posameznike).

7 Vpiite EMO odkupovalca mleka (velja za fizi!ne osebe).

8 Vpiite dav!no tevilko odkupovalca mleka.

9 Vpiite KMG-MID tevilko nosilca kmetijskega gospodarstva, za katerega poro!ate.
10 Vpiite priimek in ime nosilca kmetijskega gospodarstva, za katerega poro!ate.

11 Vpiite dav!no tevilko nosilca kmetijskega gospodarstva, za katerega poro!ate.

12 Vpiite skupno koli!ino odkupljenega mleka po posameznem kmetijskem gospodarstvu (v kg).
13 Vpiite povpre!ne dejanske vsebnosti mle!ne ma!obe po posameznem kmetijskem gospodarstvu (v %).
14 Vpiite datum izpolnitve obrazca.
15 Podpiite obrazec. Pravne osebe in samostojni podjetniki - posamezniki obrazec tudi igosajte.

Obr. 3/03 MK-MPO

1357.

Pravilnik o vsebini listin o skladnosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil

Na podlagi drugega odstavka 64. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU in 58/02 – ZMR-1)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o vsebini listin o skladnosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil
1. člen
vsebina
Ta pravilnik določa vsebino listin o skladnosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem besedilu: proizvodi).
2. člen
pomen izrazov
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo
naslednji pomen:
– izjava o skladnosti je dokument fizične ali pravne
osebe, ki potrjuje, da je proizvod oziroma njegova pridelava
oziroma predelava v skladu s predpisanimi pogoji oziroma
pogoji iz kupoprodajnih pogodb;

– preskusno poročilo je dokument, ki ga izda preskusni laboratorij in ki natančno, jasno in nedvoumno podaja
rezultate preskusa in druge predpisane podatke, povezane
s preskusom;
– preskus je tehnična operacija, ki zajema določitev
ene ali več karakteristik določenega proizvoda po točno
določenem postopku;
– certifikat je dokument, izdan v skladu s postopkom
certificiranja, ki potrjuje, da je določen proizvod oziroma njegova pridelava oziroma predelava v skladu s predpisanimi
pogoji, če pa ti pogoji niso predpisani, pa v skladu s pogoji
poslovne odločitve fizične ali pravne osebe;
– certificiranje je postopek, v katerem certifikacijski
organ izda certifikat.
3. člen
izjava o skladnosti
Izjava o skladnosti vsebuje zlasti:
Obr. 3/03 MK-MPO
1. ime, priimek in naslov fizične oziroma
firmo in sedež
pravne osebe, ki poda izjavo o skladnosti;
2. identifikacijske podatke o proizvodu, kot na primer
vrsto, tip, lot (serijo), izvor ter količino proizvoda;
3. navedbo predpisov oziroma standardov oziroma
navedbo pogojev iz kupoprodajnih pogodb, s katerimi je
proizvod skladen;
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4. kraj in datum izdaje izjave;
5. ime in priimek, naziv in podpis odgovornih oseb.
4. člen
preskusno poročilo
Preskusno poročilo mora vsebovati podatke, ki so v
skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.
5. člen
certifikat
Certifikat vsebuje zlasti:
1. podatke o proizvodu, ki je predmet certificiranja, kot
na primer vrsto, tip;
2. ime, priimek in naslov oziroma firmo in sedež certifikacijskega organa, ki izda certifikat;
3. identifikacijsko številko;
4. ime, priimek in naslov fizične oziroma firmo in sedež
pravne osebe, ki je vložila vlogo za izdajo certifikata;
5. datum izdaje certifikata;
6. ime, naziv in podpis odgovornih oseb certifikacijskega organa.
6. člen
prenehanje veljavnosti
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
pravilnik o vsebini listin o skladnosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil (Uradni list RS, št. 86/01).
7. člen
začetek veljavnosti
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-66/01/2
Ljubljana, dne 17. marca 2004.
EVA 2004-2311-0195
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1358.

Pravilnik o kakovosti sadnih džemov, želejev,
marmelad in sladkane kostanjeve kaše

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

PRAVILNIK
o kakovosti sadnih džemov, želejev, marmelad in
sladkane kostanjeve kaše*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za minimalno kakovost in
označevanje sadnih džemov, želejev, marmelad in sladkane
kostanjeve kaše namenjenih prehrani ljudi (v nadaljnjem
besedilu: izdelki), opisanih v Prilogi I, ki je sestavni del tega
pravilnika.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktno (ES) št. 113/2001
o sadnih džemih, želejih marmeladah in sladkani kostanjevi kaši
(pireju), namenjeni za prehrano ljudi.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za izdelke,
ki so namenjeni za pekarsko in slaščičarsko industrijo ter za
izdelke iz 8. in 9. točke I. dela Priloge I., ki so proizvedeni in
dani v promet v državi članici Evropske unije, če so skladni z
njeno nacionalno zakonodajo.
3. člen
Pri proizvodnji izdelkov se lahko uporabijo samo sestavine, navedene v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika
in surovine, ki ustrezajo Prilogi III, ki je sestavni del tega
pravilnika.
4. člen
Nazivna oziroma neto količina izdelkov, način označevanja in dovoljeni negativni odstopek za predpakirane izdelke morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane
izdelke.
II. OZNAČEVANJE
5. člen
Izdelki morajo biti označeni v skladu s predpisom, ki
ureja splošno označevanje predpakiranih živil in v skladu s
tem pravilnikom.
6. člen
Izdelki morajo glede označevanja izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. Imena izdelkov, navedena v Prilogi I, se uporabljajo
samo za izdelke, navedene v njej, in se uporabljajo za poimenovanje teh izdelkov v prometu.
2. Ne glede na določbe prejšnje točke se lahko imena,
navedena v Prilogi I, uporabljajo v skladu z običajno prakso
tudi za dodatno označevanje drugih izdelkov, ki jih ni mogoče
zamenjati z izdelki iz Priloge I.
3. Imena izdelkov morajo biti dopolnjena z navedbo
uporabljenega sadja v padajočem vrstnem redu glede na
utežni delež surovin. Vendar se pri izdelkih, izdelanih iz treh
ali več vrst sadja, navedba uporabljenega sadja lahko nadomesti z izrazom »mešano sadje« ali s podobnim besedilom
ali z navedbo števila vrst uporabljenega sadja.
4. Na označbi mora biti navedena vsebnost sadja z besedilom »izdelano iz... g sadja na 100 g« končnega izdelka,
po odštetju mase vode, uporabljene za pripravo vodnega
izvlečka, če je to primerno.
5. Na označbi mora biti navedena vsebnost skupnega
sladkorja z besedilom »skupni sladkorji... g na 100 g«; navedba predstavlja vrednost skupnega sladkorja v končnem
izdelku, ki je določena z refraktometrom pri 20°C; dovoljeno
odstopanje je ± 3 refraktometrične stopinje.
6. Ne glede na določbe prejšnje točke na označbi ni
potrebno navesti vsebnosti sladkorja, če je na njej navedena
hranilna vrednost sladkorjev v skladu s predpisom, ki ureja
označevanje hranilne vrednosti živil.
7. Podatki iz 4. in 5. točke tega člena morajo biti napisani v istem vidnem polju kot ime izdelka in z jasno vidnimi
črkami.
8. Če je ostanek žveplovega dioksida večji od 10 mg/kg,
je treba v seznamu sestavin navesti njegovo vsebnost.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Izdelki se lahko najpozneje do 12. julija 2004 proizvajajo in označujejo v skladu s pravilnikom o kakovosti
marmelad, džemov in podobnih sadnih izdelkov (Uradni list
RS, št. 9/01). Tako proizvedeni izdelki so lahko v prometu
do porabe zalog.
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8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
pravilnik o kakovosti marmelad, džemov in podobnih sadnih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/01), uporablja pa se do
12. julija 2004.

Količina sadnega soka in/ali vodnih ekstraktov, uporabljena za proizvodnjo 1000 g končnega izdelka, ne sme
biti manjša od količine, določene za proizvodnjo džemov.
Te količine so izračunane po odštetju mase vode, ki je bila
uporabljena pri pripravi vodnih ekstraktov.

9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

4. »Ekstra žele«
Pri »ekstra želeju« pa količina sadnega soka in/ali
vodnih ekstraktov, uporabljena za proizvodnjo 1000 g končnega izdelka, ne sme biti manjša od količine, določene za
proizvodnjo ekstra džemov. Te količine so izračunane po
odštetju mase vode, ki je bila uporabljena pri pripravi vodnih
ekstraktov.
Pri proizvodnji ekstra želejev v mešanici ni dovoljeno
uporabiti naslednjega sadja: jabolk, hrušk, sliv, melon, lubenic, grozdja, buč, kumaric in paradižnika.

Št. 324-01-64/2003
Ljubljana, dne 12. februarja 2004.
EVA 2002-2311-0244
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.
PRILOGA I
IMENA, OPIS IZDELKOV IN OPREDELITEV POJMOV
I. IMENA IN OPIS IZDELKOV
1. »Džem«
je mešanica sladkorjev, sadne pulpe in/ali sadne kaše
ene ali več vrst sadja in vode, ki je ustrezne želirane konsistence. Vendar je lahko džem iz citrusov dobljen iz celih
sadežev, narezanih na rezine in/ali koščke.
Količina sadne pulpe in/ali sadne kaše, uporabljena za
proizvodnjo 1000 g končnega izdelka, ne sme biti manjša od:
– 350 g
– 250 g
– 150 g
– 160 g
– 60 g

na splošno,
za rdeči ribez, jerebike, krhlike, črni ribez,
šipek in kutine,
za ingver,
za granatna jabolka,
za pasionke.

2. »Ekstra džem«
je mešanica sladkorjev, nezgoščene sadne pulpe ene
ali več vrst sadja in vode, ki je ustrezne želirane konsistence. Vendar je lahko šipkov ekstra džem in ekstra džem brez
semen iz malin, robidnic, črnega ribeza, borovnic in rdečega
ribeza dobljen v celoti ali delno iz nezgoščene kaše teh sadežev. Citrus ekstra džem je lahko dobljen iz celih sadežev,
narezanih na rezine in/ali koščke.
Količina sadne pulpe, uporabljena za proizvodnjo
1000 g končnega izdelka, ne sme biti manjša od:
– 450 g
– 350 g
– 250 g
– 230 g
– 80 g

na splošno,
za rdeči ribez, jerebike, krhlike, črni ribez,
šipek in kutine,
za ingver,
za granatna jabolka,
za pasionke.

3. »Žele«
je ustrezno želirana mešanica sladkorjev in sadnega
soka in/ali vodnih ekstraktov iz ene ali več vrst sadja.

5. »Marmelada«
je mešanica vode, sladkorjev in ene ali več vrst naslednjih proizvodov, pridobljenih iz sadja citrusov: pulpe, kaše,
soka, vodnega ekstrakta in lupine.
Količina sadja citrusov, uporabljenega za proizvodnjo 1000
g končnega izdelka, ne sme biti manjša od 200 g, od katerih
mora biti najmanj 75 g pridobljenih iz notranjega dela plodu.
6. »Žele marmelada«
Ime »žele marmelada« se sme uporabiti, če izdelek ne
vsebuje nobenih netopnih snovi, razen morda majhne količine fino narezane lupine.
7. »Sladkana kostanjeva kaša«
je mešanica vode, sladkorja in najmanj 380 g kostanjeve (Castanea sativa) kaše na 1000 g končnega izdelka.
8. »Domača marmelada«
je ustrezno želirana mešanica sladkorjev in sadne kaše.
Količina sadne kaše v 1000 g končnega izdelka ne sme biti
manjša od:
– 300 g na splošno;
– 250 g pri črnem ribezu, šipku in kutini.
9. »Ekstra domača marmelada«
je ustrezno želirana mešanica sladkorjev in sadne kaše.
Količina sadne kaše v 1000 g končnega izdelka ne sme biti
manjša od:
– 450 g na splošno;
– 350 g pri črnem ribezu, šipku in kutini.
II. Izdelki iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točke I. dela te priloge, morajo vsebovati najmanj 60% topnih snovi, izdelki iz
8. in 9. točke I. dela te priloge pa najmanj 55% topnih snovi,
določeno z refraktometrom; razen izdelki, pri katerih je bil
sladkor delno ali v celoti nadomeščen s sladili.
III. Pri mešanici sadja se najmanjša vsebnost različnih
vrst sadja, določena v I. delu te priloge, ustrezno zmanjša
sorazmerno odstotnemu deležu.
PRILOGA II
Izdelkom, opisanim v Prilogi I, se smejo dodajati naslednje dodatne sestavine:
– med, definiran v predpisu o medu: v vseh izdelkih kot
delna ali popolna zamenjava sladkorja;
– sadni sok: samo v džemu, domači marmeladi in ekstra
domači marmeladi;
– sadni sok citrusov: v izdelkih, izdelanih iz drugih vrst
sadja: samo v džemu, ekstra džemu, želeju, ekstra želeju,
domači marmeladi in ekstra domači marmeladi;
– rdeči sadni sokovi: samo v džemu, ekstra džemu, domači marmeladi in ekstra domači marmeladi izdelani iz šipka,
jagod, malin, kosmulj, rdečega ribeza, sliv in rabarbare;
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– sok rdeče pese: samo v džemu, želeju in domači
marmeladi, izdelani iz jagod, malin, kosmulj, rdečega ribeza
in sliv;
– eterična olja citrusov: samo v marmeladi in žele marmeladi;
– jedilna olja in masti kot sredstva proti penjenju: v vseh
izdelkih;
– tekoči pektin: v vseh izdelkih;
– lupina citrusov: v džemu, ekstra džemu, želeju, ekstra
želeju, domači marmeladi in ekstra domači marmeladi;
– listi rastline Pelargonium odoratissimum: v džemu,
ekstra džemu, želeju, ekstra želeju, domači marmeladi in
ekstra domači marmeladi izdelani iz kutin;
– alkoholne pijače, vina in likerji, orehi, aromatična zelišča, začimbe, vanilija in ekstrakt vanilije: v vseh izdelkih;
– vanilin: v vseh izdelkih.
PRILOGA III
I. DEFINICIJE SUROVIN
V tem pravilniku veljajo naslednje definicije:
1. Sadje
– sveži, zdravi sadeži, nepoškodovani, ki vsebujejo vse
bistvene sestavine in so primerno zreli za uporabo po čiščenju, odstranitvi poškodovanih delov, muh in pecljev;
– za sadje se v tem pravilniku štejejo tudi paradižnik,
užitni deli stebla rabarbare, korenje, sladek krompir, kumare,
buče, melone in lubenice;
– »ingver« pomeni užitni koren rastline ingver v svežem
ali konzerviranem stanju. Ingver je lahko sušen ali konzerviran v sirupu.
2. Sadna pulpa
Užitni deli celega sadeža, če je primerno brez lupine,
semen, pešk in podobnega, ki so lahko narezani ali pretlačeni, vendar ne pasirani v kašo.
3. Sadna kaša
Užitni deli celega sadeža, po potrebi brez lupine, semen, pešk in podobnega, ki so predelani v kašo (pire) s
pasiranjem ali podobnim postopkom.
4. Vodni ekstrakt iz sadja
Vodni izvleček iz sadja, ki ne glede na nujne izgube pri
pravilni predelavi, vsebuje vse vodotopne sestavine sadja.
5. Sladkorji
Dovoljene vrste sladkorja so:
1. sladkorji, definirani v predpisu o sladkorjih;
2. fruktozni sirup;
3. sladkorji, ekstrahirani iz sadja;
4. rjavi sladkor.
II. OBDELAVA SUROVIN
1. Surovine iz 1., 2., 3. in 4. točke I. dela te priloge, so
lahko obdelane na naslednji način:
– s toploto, hlajenjem ali zamrzovanjem;
– z liofilizacijo;
– z zgoščevanjem, do stopnje, ki je tehnično možna;
– razen pri surovinah za proizvodnjo »ekstra« izdelkov,
z uporabo žveplovega dioksida (E 220) in njegovih soli (E
221, E 222, E 223, E 224, E 226 in E 227) kot pomožnim
sredstvom pri predelavi pod pogojem, da v izdelkih iz I. dela
Priloge I ni presežena največja vsebnost žveplovega dioksida, določena v predpisu, ki ureja aditive za živila.
2. Marelice in slive za proizvodnjo džemov se lahko
sušijo z liofilizacijo in tudi z drugimi postopki.
3. Lupine citrusov se lahko hranijo v slanici.

1359.

Pravilnik o požarni varnosti v stavbah

Na podlagi drugega odstavka 10. člena zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 97/03 – odl.
US) in 27. člena v zvezi s 23. členom zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 22/01, 87/01 in 110/02
– ZGO-1) izdaja minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za obrambo

PRAVILNIK
o požarni varnosti v stavbah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa ukrepe, ki jih je treba izvesti, da
bi stavbe izpolnjevale gradbene zahteve za zagotovitev požarne varnosti, in katerih cilj je omejiti ogrožanje ljudi, živali
in premoženja v stavbah ter uporabnikov sosednjih objektov
in posameznikov, ki se v času požara nahajajo v neposredni
bližini stavb, omejiti ogrožanje okolja ter omogočati učinkovito ukrepanje gasilskih ekip, ki sodelujejo pri omejitvi posledic
požara, ne da bi bili po nepotrebnem ogroženi življenje in
zdravje njihovih članov.
(2) Ta pravilnik se uporablja za gradnjo novih stavb,
rekonstrukcije stavb ter nadomestne gradnje. Za rekonstrukcije se uporablja, kadar so dane tehnične možnosti
za dosego njegovih zahtev in upoštevani pogoji varstva
kulturne dediščine.
(3) Če so posamezne zahteve glede požarne varnosti za katero od vrst stavb določene z drugim predpisom,
veljajo zanje tiste zahteve tega pravilnika, ki niso urejene
s takim predpisom.
2. člen
(opredelitev izrazov)
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji
pomen:
1. gradbeni proizvod je vsak proizvod oziroma element (npr. stena, nosilec, fasadni element), ki je izdelan
zunaj gradbišča za trajno vgraditev v stavbo in je dan v
promet v skladu s predpisi o gradbenih proizvodih;
2. del stavbe je vsak element (npr. stena, temelj,
nosilec, streha), ki je izdelan na gradbišču iz gradbenih
materialov oziroma iz gradbenih proizvodov v skladu s
predpisi o graditvi objektov;
3. enostavna stavba je stavba, ki izpolnjuje pogoje
za enostavni objekt po predpisih, ki urejajo graditev objektov.
(2) Izrazi s področja graditve stavb, ki niso opredeljeni v tem pravilniku, imajo pomen, kakor je opredeljen
v Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in
97/03 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: zakon o graditvi
objektov) oziroma v standardu SIST ISO 6707-1.
(3) Izrazi s področja požarne varnosti, ki niso opredeljeni v tem pravilniku, imajo pomen, kakor je opredeljen v
Zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93,
22/01, 87/01 in 110/02 – ZGO-1) oziroma v seriji standardov SIST ISO 8421.
II. ZAHTEVE ZA VARNOST PRED POŽAROM
3. člen
(širjenje požara na sosednje objekte)
(1) Zunanje stene in strehe stavb morajo biti projektirane in grajene tako, da je z upoštevanjem odmika
od meje gradbene parcele omejeno širjenje požara na
sosednje parcele.
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(2) Ločilne stene, skupaj z vrati, okni in drugimi preboji, med posameznimi stavbami morajo biti projektirane
in grajene tako, da je omejeno širjenje požara na sosednje
objekte. Med posamezne stavbe se štejejo tudi dvostanovanjske stavbe in vrstne hiše.
4. člen
(nosilnost konstrukcije ter širjenje požara po stavbah)
(1) Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da
njihova nosilna konstrukcija ob požaru določen čas ohrani
potrebno nosilnost.
(2) Stavbe morajo biti razdeljene v požarne sektorje,
če je to nujno za omejitev hitrega širjenja požara v njih.
Projektirati in graditi jih je treba tako, da se v največji možni meri omeji hitro širjenje požara po navpičnih oziroma
vodoravnih povezavah. Razdelitev v požarne sektorje in
njihova velikost sta odvisni od:
– namembnosti stavbe,
– velikosti in drugih arhitekturnih lastnosti posamezne
stavbe,
– proizvodnega procesa, ki poteka v stavbi, ter od
vrste in količine gorljivih snovi, ki se nahajajo v stavbi,
– vgrajenih oziroma postavljenih sistemov za gašenje in
– drugih izvedenih požarnovarnostnih ukrepov.
(3) Za omejitev hitrega širjenja požara po stavbi
morajo biti uporabljeni taki gradbeni materiali oziroma
gradbeni proizvodi, ki:
– se težko vžgejo,
– v primeru vžiga oddajajo nizke količine toplote in
dima in
– omejujejo hitro širjenje požara po površini.
5. člen
(evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje)
(1) Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da
je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih
evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki
omogočajo uporabnikom hitro in varno zapustitev stavbe.
(2) Če je glede na zasnovo, lokacijo, namembnost in
velikost stavbe to nujno, morajo biti za zagotovitev hitre
in varne evakuacije uporabnikov stavbe ter hitrega posredovanja gasilcev v stavbi vgrajeni sistemi za požarno
javljanje in alarmiranje.
6. člen
(naprave za gašenje in dostop gasilcev)
(1) Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako,
da so glede na zasnovo, lokacijo, namembnost in velikost
stavbe ob požaru:
– zagotovljene naprave in oprema za gašenje začetnih požarov, ki jih lahko uporabijo vsi uporabniki,
– zagotovljene naprave in oprema za gašenje, ki jih
lahko uporabijo usposobljeni uporabniki in gasilci,
– vgrajeni ustrezni sistemi za gašenje požara.
(2) Zagotovljen mora biti neoviran in varen dostop za
gašenje in reševanje v stavbi.
III. NAČINI IZPOLNJEVANJA ZAHTEV
7. člen
(izdaja in uporaba tehničnih smernic)
(1) Minister, pristojen za prostorske in gradbene
zadeve, izda v soglasju z ministrom, pristojnim za dajanje gradbenih proizvodov v promet, naslednje tehnične
smernice:
– »Širjenje požara na sosednje stavbe« (tehnična
smernica, ki obravnava zahteve iz 3. člena tega pravilnika),
– »Nosilnost konstrukcije ter širjenje požara in dima
po stavbah« (tehnična smernica, ki obravnava zahteve iz
4. člena tega pravilnika),
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– “Evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje” (tehnična smernica, ki obravnava zahteve iz
5. člena tega pravilnika),
– »Naprave za gašenje in dostop gasilcev« (tehnična
smernica, ki obravnava zahteve iz 6. člena tega pravilnika).
(2) Če so pri gradnji stavb v celoti uporabljeni gradbeni ukrepi oziroma rešitve (v nadaljnjem besedilu: ukrepi),
navedene v tehničnih smernicah iz prejšnjega odstavka
oziroma v dokumentih, na katere se le-te sklicujejo, velja
domneva o skladnosti z zahtevami iz 3. do 6. člena tega
pravilnika.
8. člen
(uporaba drugih ukrepov)
(1) Pri projektiranju in gradnji stavb se smejo namesto ukrepov, navedenih v tehničnih smernicah iz prejšnjega člena, uporabiti:
– ukrepi iz drugih standardov, tehničnih smernic, tehničnih specifikacij, kodeksov uveljavljenega ravnanja ali
drugih dokumentov, ki določajo požarnovarnostne ukrepe
v smislu tega pravilnika ali
– ukrepi, ki temeljijo na izračunih v okviru metod požarnega inženirstva.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka pomenijo uporabo
zadnjega stanja gradbene tehnike, v skladu v zakonom
o graditvi objektov. Izpolnjenost zahtev za varnost pred
požarom po tem pravilniku se v takem primeru zagotovi v
skladu z drugim odstavkom 14. člena tega pravilnika.
9. člen
(razvrstitev stavb po požarni zahtevnosti)
(1) V tehničnih smernicah iz 7. člena tega pravilnika
se določijo posamezni ukrepi v odvisnosti od požarne
zahtevnosti stavb v skladu z razvrstitvijo stavb glede na
požarno zahtevnost določeno v prilogi 1, ki je sestavni del
tega pravilnika.
(2) Kadar je stavba sestavljena iz več požarno različno zahtevnih delov, se razvrsti z upoštevanjem požarno
najzahtevnejšega dela stavbe.
10. člen
(požarna klasifikacija gradbenih materialov stavb in delov
stavb)
(1) V tehničnih smernicah iz 7. člena tega pravilnika
se določijo zahtevani razredi gradbenih materialov glede
na odziv na ogenj in se pri tem upošteva mesto njihove
vgraditve v skladu s predpisi o požarni klasifikaciji gradbenih proizvodov.
(2) V tehničnih smernicah iz 7. člena tega pravilnika
se določijo zahtevane požarne lastnosti stavb oziroma
delov stavb v skladu s požarno klasifikacijo iz priloge 2, ki
je sestavni del tega pravilnika.
IV. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
11. člen
(študija požarne varnosti, posamezni načrti in izkaz
požarne varnosti stavbe)
(1) Doseganje predpisane ravni požarne varnosti
po tem pravilniku za požarno zahtevne in požarno zelo
zahtevne stavbe iz priloge 1 tega pravilnika mora izhajati
iz študije požarne varnosti, izdelane v skladu s predpisi o
študiji požarne varnosti. Študija požarne varnosti je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Doseganje predpisane ravni požarne varnosti po
tem pravilniku za požarno manj zahtevne stavbe iz priloge 1 tega pravilnika mora izhajati iz posameznih načrtov,
kot so ti določeni v predpisih o projektni dokumentaciji o
graditvi objektov. Ti načrti so sestavni del projekta za izvedbo.
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(3) Povzetek vsebine strokovnega dela študije požarne varnosti oziroma načrtov iz prejšnjega odstavka,
ki se nanašajo na požarno varnost, mora biti naveden v
obrazcu Izkaz požarne varnosti stavbe iz priloge 3, ki je
sestavni del tega pravilnika. Izpolnjen del obrazca »načrtovani ukrepi« je obvezni del projektne dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Stolpec »izvedeni
ukrepi« izpolni odgovorni projektant ob zaključku gradnje.
Študija požarne varnosti oziroma načrti morajo biti v času
gradnje za potrebe gradbenega in inšpekcijskega nadzora
na voljo na gradbišču.
(4) Izkaz požarne varnosti stavbe je obvezna priloga
dokazila o zanesljivosti objekta, kot je ta določen v zakonu
o graditvi objektov.
(5) Odgovorni projektant iz tretjega odstavka tega
člena je izdelovalec študije požarne varnosti, če je študija
sestavni del projektne dokumentacije. Če študija ni sestavni del projektne dokumentacije, je odgovorni projektant odgovorni vodja projekta za izvedbo.
(6) Izvajalec je dolžan pravočasno obvestiti odgovornega projektanta o času začetka in o predvidenem času izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo
na izpolnitev tehničnih zahtev iz tega pravilnika.
12. člen
(pogoji za izdelavo študije požarne varnosti oziroma
posameznih načrtov)
(1) Študijo požarne varnosti iz prvega odstavka prejšnjega člena sme izdelati odgovorni projektant, ki izpolnjuje
pogoje po predpisih, ki urejajo študijo požarne varnosti.
(2) Posamezne načrte iz drugega odstavka prejšnjega člena sme izdelati odgovorni projektant, ki je vpisan
v imenik odgovornih projektantov v skladu z zakonom o
graditvi objektov in je opravil posebni ali dopolnilni izpit iz
arhitekturnega ali iz tehničnega projektiranja.
13. člen
(vsebina dokumentacije za soglasodajalca)
(1) Vložnik zahteve za določitev projektnih pogojev
mora v priloženi idejni zasnovi navesti, ali bo projekt izdelan na podlagi tehničnih smernic iz 7. člena ali na podlagi
ukrepov iz 8. člena tega pravilnika.
(2) Če se v projektu uporabijo ukrepi, ki temeljijo na
izračunih v okviru metod požarnega inženirstva, morajo
biti v idejni zasnovi natančno opisane vse bistvene predpostavke, na podlagi katerih je projektant prišel do predlaganih rešitev.
(3) Za načrt oziroma del projekta, ki ga je po zakonu
o graditvi objektov treba priložiti zahtevi za izdajo soglasja,
se za požarno zahtevne ali požarno zelo zahtevne stavbe
štejeta študija požarne varnosti in izkaz požarne varnosti, za požarno manj zahtevne stavbe pa izkaz o požarni
varnosti stavb. Na zahtevo soglasodajalca morajo biti za
požarno manj zahtevne stavbe priloženi tudi tisti deli projekta, ki dokazujejo upoštevanje v izkazu načrtovanih
ukrepov.
(4) Pri stavbi, ki je varovana po predpisih o varstvu
kulturne dediščine, mora soglasodajalec s področje varstva pred požarom pri oceni izpolnjenosti svojih projektnih
pogojev upoštevati tudi vpliv projektnih pogojev soglasodajalca s področja varstva kulturne dediščine.
14. člen
(obveznost revizije)
(1) Za projektno dokumentacijo, ki se nanaša na požarno zelo zahtevne stavbe je obvezna revizija, ki jo opravijo revidenti v skladu z zakonom o graditvi objektov.
(2) Revizija je obvezna tudi v primeru, ko projektant
iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika, pri projektiranju požarno manj zahtevne stavbe uporabi ukrepe
iz zadnjega stanja gradbene tehnike v smislu drugega
odstavka 8. člena tega pravilnika. Z revizijo je treba po-
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trditi, da predloženi projekt zagotavlja vsaj enako stopnjo
varnosti pred požarom kot projekt, pripravljen z uporabo
tehničnih smernic iz 7. člena tega pravilnika.
(3) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za
enostavne stavbe.
(4) Če se pri projektiranju požarno zahtevne stavbe
uporabljajo ukrepi iz zadnjega stanja gradbene tehnike iz
drugega odstavka 8. člena tega pravilnika, revizija ni obvezna.
(5) Če je treba za projektno dokumentacijo pridobiti soglasje s področja varstva pred požarom, se revident glede
požarne varnosti stavbe praviloma omeji na preveritev, ali so
rešitve v posameznih delih projektne dokumentacije v skladu
s študijo požarne varnosti.
V. NADZOR
15. člen
(inšpekcijski nadzor)
Izvajanje določb tega pravilnika nadzorujejo inšpektorji,
pristojni za varstvo pred požarom.
16. člen
(gradbeni nadzor)
Da se zagotovi učinkovit gradbeni nadzor, mora izvajalec pravočasno obvestiti pristojnega odgovornega nadzornika o času začetka in o predvidenem času izvajanja vseh
tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na izpolnitev
tehničnih zahtev iz tega pravilnika.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(izdelava projektov po že sklenjenih pogodbah)
Idejni projekti, projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekti za razpis, projekti za izvedbo in projekti
izvedenih del, za katerih izdelavo so bile pogodbe sklenjene
pred uveljavitvijo tega pravilnika, se izdelajo po dosedanjih
predpisih.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
pravilnik o požarnovarnostnih zahtevah, ki jih je potrebno
upoštevati pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta, pri
projektiranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov
(Uradni list SRS, št. 42/85).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
1. točka 1. člena pravilnika o metodologiji za ugotavljanje
ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/96 in 5/97
– popr.).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati devet mesecev po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-07-28/2002
Ljubljana, dne 22. marca 2004.
EVA 2004-2511-0025
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
Soglašam!
dr. Anton Grizold l. r.
Minister
za obrambo

1264  Stavbe za zdravstvo
1274  Druge nestanovanjske stavbe,
ki niso uvr�ene drugje
(prevzgojni domovi, zapori)
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V













Pritli�ne ali stavbe z dvema nadzemnima
etaama brez delovnih prostorov v kleti,
kjer lahko v nadstropju dela ali se nahaja
manj kot 100 ljudi
Stavbe, ki nimajo ve� kot tiri nadzemne
etae
Stavbe z bruto tlorisno povrino vseh
2
prostorov manjo od 600 m

Pritli�ne ali stavbe z dvema nadzemnima
etaama brez bivalnih ali delovnih
prostorov v kleti, kjer lahko v nadstropju
biva, dela ali je nastanjenih manj kot 100
ljudi
Stavbe, ki nimajo ve� kot tiri nadzemne
etae
Stavbe z uporabno povrino vseh
2
prostorov manjo od 600 m

Pritli�ne ali stavbe z dvema nadzemnima
etaama brez bivalnih ali delovnih
prostorov v kleti, kjer lahko v nadstropju
biva, dela ali je nastanjenih manj kot 20
ljudi
Stavbe, kjer je lahko v nadstropju manj kot
100 ljudi





Stavbe z manj kot 10 stanovanji
Samostojne stavbe

Vse enostavne stavbe






Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo
za PZ1 in ne dosegajo nobenega od
meril za PZ3

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo
za PZ1 in ne dosegajo nobenega od
meril za PZ3

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo
za PZ1 in ne dosegajo nobenega od
meril za PZ3

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo
za PZ1 in ne dosegajo nobenega od
meril za PZ3



Poarno zahtevne stavbe (PZ2)
























Stavbe, kjer lahko biva, dela oziroma je
lahko nastanjenih ve� kot 400 ljudi
Stavbe z viino poda zadnje etae ve�
kot 22 m od tal
Stavbe z bruto tlorisno povrino vseh
2
prostorov ve�jo od 5.000 m

Stavbe, kjer lahko biva, dela oziroma je
lahko nastanjenih ve� kot 200 ljudi
Stavbe z viino poda zadnje etae ve�
kot 22 m od tal
Stavbe z bruto tlorisno povrino vseh
2
prostorov ve�jo od 2.500 m

Stavbe, kjer lahko biva, dela oziroma je
lahko nastanjenih ve� kot 300 ljudi
Stavbe z viino poda zadnje etae ve�
kot 22 m od tal
Stavbe z bruto tlorisno povrino vseh
2
prostorov ve�jo od 5.000 m

Stavbe z ve� kot 200 stanovanji
Stavbe z viino poda zadnje etae ve�
3
kot 22 m od tal
4
Stavbe z bruto tlorisno povrino vseh
2
prostorov ve�jo od 5.000 m



Poarno zelo zahtevne stavbe (PZ3)

2

Oznaka skupine, s katero se ozna�ujejo tiste vrste stavb, ki sodijo v isto poarno skupino.
Skupine stavb so sestavljene iz dolo�enih vrst stavb, kakor so opredeljene v uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o dolo�itvi objektov dravnega pomena (Uradni list RS,
t. 33/03).
3
Za koto tal se teje najnija to�ka stika med tlemi in stavbo.
4
Bruto tlorisna povrina je povrina, iz to�ke 5.1.3 standarda SIST ISO 9836.

Upravne in pisarnike stavbe

12111  Hotelske in podobne stavbe
za kratkotrajno nastanitev
1212  Druge gostinske stavbe za
kratkotrajno nastanitev
113 
Stanovanjske stavbe za
posebne namene
1274  Druge nestanovanjske stavbe,
ki niso uvr�ene drugje
(vojanice, stavbe za
nastanitev policistov,
gasilcev)

III

Enostanovanjske stavbe
Ve�stanovanjske stavbe

111 
112 

II

Enostavne stavbe

Poarno manj zahtevne stavbe (PZ1)

Št.

1

Oznaka
skupine
stavb1

I

Sestava
skupine
stavb2

RAZVRSTITEV STAVB GLEDE NA POARNO ZAHTEVNOST

Priloga 1
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1271  Nestanovanjske kmetijske
stavbe
1274  Druge nestanovanjske stavbe,
ki niso uvr�ene drugje
(nadstrenice za potnike na
avtobusnih in drugih
postajali�ih, javne sanitarije
in podobno)

IX

Pritli�ne ali stavbe z dvema nadzemnima
etaama brez delovnih prostorov v kleti,
kjer lahko v nadstropju dela manj kot 100
ljudi
Stavbe, katerih najviji zgrajeni del ni ve�
kot 10 m nad terenom
Stavbe z bruto tlorisno povrino vseh
2
prostorov manjo od 600 m

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo
za PZ1

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo
za PZ1 in ne dosegajo nobenega od
meril za PZ3

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo
za PZ1 in ne dosegajo nobenega od
meril za PZ3

Eksplozivi so vse tiste snovi, ki jih kot takne opredeljuje Zakon o eksplozivih (Uradni list RS, t. 96/02).











Pritli�ne ali stavbe z dvema nadzemnima
etaama, ki niso namenjene proizvodnji,
skladi�enju ali delu z nevarnimi snovmi,
brez delovnih prostorov v kleti, kjer lahko v
nadstropju dela ali se nahaja manj kot 100
ljudi
Stavbe, ki nimajo ve� kot tiri nadzemne
etae
Stavbe z bruto tlorisno povrino vseh
2
prostorov manjo od 600 m

Pritli�ne stavbe z bruto tlorisno povrino
2
manjo od 600 m

Stavbe, ki presegajo katerokoli merilo
za PZ1 in ne dosegajo nobenega od
meril za PZ3




















Stavbe, v katerih se proizvajajo,
uporabljajo ali skladi�ijo lahko vnetljive
oziroma eksplozijsko nevarne snovi, z
zmogljivostjo ve� kot 1.000 ton oziroma
3
200 m snovi
Stavbe z bruto tlorisno povrino vseh
2
prostorov ve�jo od 10.000 m
Skladi�a lahkega kurilnega olja in
dizelskega goriva z zmogljivostjo nad
3
20.000 m
Skladi�a za lahko vnetljive teko�ine
3
z zmogljivostjo nad 5.000 m
2
Skladi�a s povrino nad 3.000 m
Stavbe za proizvodnjo in skladi�enje
5
eksplozivov

Stavbe z bruto tlorisno povrino vseh
2
prostorov ve�jo od 1.000 m

Stavbe, kjer lahko biva, dela oziroma je
lahko nastanjenih ve� kot 2.000 ljudi
Stavbe z viino poda zadnje etae ve�
kot 22 m od tal
Stavbe z bruto tlorisno povrino vseh
2
prostorov ve�jo od 5.000 m

Poarno zelo zahtevne stavbe (PZ3)
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VIII

Industrijske stavbe in
skladi�a





Pritli�ne ali stavbe z dvema nadzemnima
etaama brez delovnih prostorov v kleti,
kjer lahko v nadstropju dela ali se nahaja
manj kot 100 ljudi
Stavbe, ki nimajo ve� kot tiri nadzemne
etae
Stavbe z uporabno povrino vseh
2
prostorov manjo od 600 m

Poarno zahtevne stavbe (PZ2)

Št.



1242  Garane stavbe



VII

Oznaka
skupine
stavb1

12112  Gostilne, restavracije in
to�ilnice
123 
Trgovske in druge stavbe za
storitvene dejavnosti
1241  Postaje, terminali, stavbe za
izvajanje elektronskih
komunikacij
1261  Stavbe za kulturo in razvedrilo
1262  Muzeji in knjinice
1263  Stavbe za izobraevanje in
znanstvenoraziskovalno delo
1265  portne dvorane
1272  Stavbe za opravljanje verskih
obredov, pokopalike stavbe
1273  Kulturni spomeniki

Poarno manj zahtevne stavbe (PZ1)
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VI

Sestava
skupine
stavb2

Stran
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Priloga 2

POARNA KLASIFIKACIJA STAVB IN DELOV STAVB
1. Pri opredelitvi zahtev, povezanih s poarno odpornostjo stavbe oziroma posameznega
dela stavbe, je treba uporabiti naslednja merila:
 nosilnost (R), ki v minutah ozna�uje odpornost nosilnega dela stavbe proti
zruitvi,
 celovitost (E), ki v minutah ozna�uje odpornost dela stavbe s funkcijo
poarnega lo�evanja proti vdoru ognja, dima in vro�ih plinov,
 izolativnost (I), ki v minutah ozna�uje odpornost dela stavbe s funkcijo
poarnega lo�evanja proti prenosu prekomerne vro�ine.
2. Merila iz prejnje to�ke je treba podati na naslednji na�in:
2.1 Nosilni deli stavbe
 REI: najkraji �as, v katerem morajo biti izpolnjena vsa merila (nosilnost,
celovitost in izolativnost),
 RE: najkraji �as, v katerem morata biti izpolnjeni merili nosilnosti in celovitosti,
 R: najkraji �as, v katerem mora biti izpolnjeno merilo nosilnosti.
2.2 Nenosilni deli stavbe
 EI: najkraji �as, v katerem morata biti izpolnjeni merili celovitosti in
izolativnosti,
 E: najkraji �as, v katerem mora biti izpolnjeno merilo celovitosti.
3. Najkraji �as iz prejnje to�ke je treba dolo�iti v enem od naslednjih �asovnih obdobij: 15,
20, 30, 45, 60, 90, 120, 240, 360 minut.
Zgoraj opisani na�in omogo�a naslednje mone zapise poarne odpornosti: REI 15, REI 30,
REI 45,
RE 15, RE 30,
R 15, R 30,
Navedeno pomeni, da je treba del stavbe z
nosilnostjo 155 minut, celovitostjo 80 minut in toplotno izolativnostjo 42 minut klasificirati kot
R 120/ RE/60 in REI/30 oziroma da je treba del stavbe z nosilnostjo 70 minut in celovitostjo
35 minut klasificirati kot R 60/ RE 30.
4. Merila iz 1. to�ke te priloge se lahko dopolnijo z naslednjimi pomonimi merili:
 toplotno sevanje (W), kadar je izolativnost nadzorovana na podlagi oddanega
toplotnega sevanja,
 mehanska trdnost (M), kadar pridejo v potev dolo�ene mehanske obremenitve,
 samozapiranje (C) pri obravnavi vrat s samozapiralom,
 prepu�anje dima (S) pri obravnavi delov stavb, ki so namenjeni predvsem
omejevanju irjenja dima.
Za pomona merila iz te to�ke se smiselno uporabljajo pravila iz 2. in 3. to�ke te priloge.
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Priloga 3

IZKAZ POARNE VARNOSTI STAVBE
Podatki o stavbi
Naziv stavbe:
Lokacija stavbe:
Investitor:
Odgovorni vodja projekta:
Odgovorni projektant poarne varnosti:
Datum izdelave projektne dokumentacije:

Poarnovarnostni ukrepi
Na�rtovani
ukrepi
(PGD)

Izvedeni ukrepi (PID)
Ukrep

Datum in
podpis6

irjenja poara na sosednje
objekte
Odmiki od mej parcele:
Poarne lastnosti fasadnih
oblog:
Nosilnost konstrukcije ter
irjenja ognja po stavbi
Poarna odpornost nosilne
konstrukcije:
Razdelitev stavbe v poarne
sektorje:
Poarna odpornost na mejah
poarnih sektorjev:
Elektri�no napajanje sistemov
in naprav za poarno varnost v
stavbi (�as zagotavljanja
napajanja, izvedba, poarna
odpornost kablov ali kinet):
Poarna odpornost prehodov
elektri�nih instalacij na mejah
poarnih sektorjev:
Glavno elektri�no stikalo:

6

S podpisom odgovorni projektant potrjuje, da so bili izvedeni vsi na�rtovani ukrepi.

Opombe
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irjenja dima po stavbi in
prezra�evanje
Naprave za odvod dima in
toplote z naravnim
prezra�evanjem:
Razdelitev stavbe v dimne
sektorje:
Naprave za odvod dima in
toplote z mehanskim
prezra�evanjem:
Naprave za kontrolo dima v
poarnih stopni�ih:
Poarne lopute v
prezra�evalnih kanalih:
Izklop sistema prezra�evanja
in klimatizacije ob poaru:
Evakuacijske poti
Najve�je tevilo uporabnikov:
tevilo izhodov iz stavbe:
tevilo poarnih stopni�:
Poarna odpornost poarnih
stopni�:
Poarne lastnosti oblonih
materialov:
Varnostna razsvetljava:
Oznake na evakuacijskih
poteh:
Sistemi za javljanje in
alarmiranje
Naprave za javljanje poara:
Naprave za alarmiranje
uporabnikov:
Krmiljenje sistemov in naprav
za poarno varnost v stavbi:
Prenos signala do gasilcev ali
druge ustrezne institucije:

Št.
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Naprave za gaenje in
dostopne poti
Oskrba z vodo:
Dvini vodi za gaenje s
priklju�ki DN 75 ali 100:
Zunanja hidrantna mrea 
slepi cevovodi, krona mrea:
tevilo zunanjih hidrantov v
oddaljenosti do 80 m od
objekta (nadtalni ali podtalni):
Naprave za gaenje z vodo,
peno, plini in prakom:

tevilo dostopov do stavbe za
gaenje in reevanje z
gasilskimi vozili:

tevilo strani stavbe, do katerih
je mogo� dostop gasilskih
vozil:
(ustrezno izpusti oziroma dodaj)

1360.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za
pogonski namen v februarju 2004

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena odredbe o pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna olja,
ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije
(Uradni list RS, št. 48/99) in uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št. 38/01, 47/01,
57/01, 61/01, 81/01, 85/01, 5/02, 1/03, 6/03, 12/03, 16/03,
22/03, 32/03, 39/03, 44/03, 55/03, 71/03, 81/03, 86/03,
90/03, 93/03, 98/03, 104/03, 109/03, 121/03, 129/03, 4/04,
9/04, 15/04, 19/04 in 24/04) minister za finance objavlja

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen v
februarju 2004
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01,
99/01, 5/02, 126/03 in 7/04-popravek) je v obdobju od 1. 2.
2004 do 29. 2. 2004 znašal 74.912 tolarjev na 1000 litrov.
Št. 426-07-3/2003-10
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
EVA 2004-1611-0091
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
1361.

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v
postopku kandidiranja na volitvah poslancev
iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Na podlagi 4. in 7. člena Zakona o volitvah poslancev iz
Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št.
96/02 in 22/04) in tretje točke prvega odstavka 37. člena za-

kona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95,
67/97 – odločba US, 70/00 in 73/03 – odločba US) je Republiška volilna komisija na 42. seji dne 26. 3. 2004 sprejela

NAVODILO
o obrazcih za dajanje podpore v postopku
kandidiranja na volitvah poslancev iz Republike
Slovenije v Evropski parlament
1. Posamezna opravila v postopku določanja liste
kandidatov za volitve poslancev iz Republike Slovenije v
Evropski parlament se opravijo na obrazcih, ki so predpisani
s tem navodilom in so njegov sestavni del.
2. Za dajanje podpore listi kandidatov se določita naslednja obrazca:
Obrazec EP-1 Podpora, ki jo da volivka ali volivec (v nadaljevanju: volivec) listi kandidatov za volitve
poslancev iz Republike Slovenije v Evropski
parlament.
Obrazec EP-2 Podpora, ki jo da poslanka ali poslanec (v
nadaljevanju: poslanec) v Državnem zboru
Republike Slovenije listi kandidatov politične stranke za volitve poslancev iz Republike
Slovenije v Evropski parlament.
3. Na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske oziroma
madžarske narodnosti se enakopravno uporablja obrazec
EP-1 v dvojezični slovensko-italijanski različici oziroma v
dvojezični slovensko-madžarski različici. Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije lahko izrazi podporo na
obrazcu EP-2 tudi v dvojezični različici obrazca, in sicer v
slovensko-italijanski različici oziroma slovensko-madžarski
različici.
4. Obrazci v tiskani obliki, ki so na razpolago na sedežih
organov pred katerimi mora volivec podpisati obrazec, so
brezplačni.
5. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10-7/00-1/04
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
Anton Gašper Frantar l. r.
Predsednik

Obrazec izpolnite s tiskanimi �rkami
V obrazec obvezno vpiite ime liste, ki ji dajete podporo.
Obrazec morate podpisati pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice
Obrazec oddate predlagatelju

ig

Podpis:_______________________

ig
Podpis: _________________________________

izdanih obrazcev pod zaporedno tevilko ____________________.

Obrazec je bil dne ________________________ izdan od slube Dravnega zbora RS in vpisan v seznam

Izpolni pristojna sluba Dravnega zbora RS:

==============================================================================

___________________________

Podpis:
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________________.

volilne pravice in vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno tevilko

Obrazec je bil dne _______________podpisan pred organom, ki vodi evidenco

II. Izpolni upravni organ:

==========================================================================

Podpis:
________________________

V _______________________, dne ____________________

______________________________________________________________________________________

listi kandidatov politi�ne-ih strank/e za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament z
imenom liste:

dajem svojo podporo

poslanka-poslanec Dravnega zbora Republike Slovenije, roj. leta ___________________,

Ime ________________________________ priimek ______________________________,

NAVODILO:
1. Obrazec izpolnite s tiskanimi �rkami
2. V obrazec obvezno vpiite ime liste kandidatov, ki ji dajete podporo.
3. Obrazec oddate predlagatelju liste kandidatov

PODPORA LISTI KANDIDATOV POLITI�NE STRANKE ZA VOLITVE POSLANCEV IZ
REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT

VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE
SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT
Obrazec EP-2
Podpora poslanca

Št.

V __________________, dne ____________

___________________________________________________________________________

listi kandidatov za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski
parlament z imenom liste:

dajem svojo podporo

t.osebnega dokumenta _______________, izdanega v ________________________,

ulica __________________________________________________, hina t. ______,

s stalnim prebivali�em v kraju:__________________________________________,

roj.____________________ v _______________________________________________,

Ime __________________________ priimek ___________________________________

I. Izpolni volivka-volivec:

1.
2.
3.
4.

NAVODILO:

PODPORA LISTI KANDIDATOV ZA VOLITVE POSLANCEV
IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT

VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE
SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT
Obrazec EP-1

Uradni list Republike Slovenije
Stran
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Uradni list Republike Slovenije

OBČINE
BISTRICA OB SOTLI
1362.

Sklep o podaljšanju začasnega financiranja
Občine Bistrica ob Sotli za leto 2004

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99), 94. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni
list RS, št. 49/99, 125/03) je Občinski svet občine Bistrica ob
Sotli na 10. seji dne 12. 3. 2004 sprejel

SKLEP
o podaljšanju začasnega financiranja Občine
Bistrica ob Sotli za leto 2004
I
Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli uvodoma ugotavlja,
da je župan občine izdal dne 19. 12. 2003 sklep o začasnem
financiranju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2004, št.: 031010001/2004, s katerim je bilo določeno, da traja obdobje začasnega financiranja od 1. 1. 2004 do sprejetja proračuna Občine
Bistrica ob Sotli za leto 2004 oziroma največ tri mesece, to je
do 31. 3. 2004.
II
Občinski svet občine Bistrica ob Sotli ni sprejel proračuna
Občine Bistrica ob Sotli za leto 2004 do zgoraj navedenega
roka, zato se obdobje začasnega financiranja na predlog župana podaljša do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za
leto 2004 oziroma največ tri mesece, to je do 30. 6. 2004.

II
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu,
uporablja pa se od 1. 3. 2004 dalje.
Št. 06202-0010/04-05
Bistrica ob Sotli, dne 12. marca 2004.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

1364.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, št. 49/99 in 125/03) je Občinski svet občine
Bistrica ob Sotli na 10. redni seji dne 12. 3. 2004 sprejel

SKLEP
Višina cene storitve ''Pomoč na domu'' znaša od 1. 3.
2004 dalje za vse uporabnike 1.000 SIT na uro. Občina Bistrica ob Sotli subvencionira KIP Viziji d.o.o., Lesično še dodatno
razliko do cene efektivne ure 2.267 SIT, in sicer 1.267 SIT.
Št. 06202-0010/04-04
Bistrica ob Sotli, dne 12. marca 2004.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

III
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2003.
IV
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republika Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2004.
Št. 06202-0010/2004-06
Bistrica ob Sotli, dne 12. marca 2004.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

1363.

Sklep Občinskega sveta občine Bistrica ob
Sotli o predlogu CSD Šmarje pri Jelšah o
soglasju k cenam socialno varstvenih storitev

Na podlagi 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, št. 49/99, 125/03) in na podlagi 38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04) je Občinski
svet občine Bistrica ob Sotli na 10. redni seji dne 12. 3. 2004
sprejel

Sklep Občinskega sveta občine Bistrica ob
Sotli o višini storitve "Pomoč na domu"

1365.

Sklep o določitvi cene programov v enoti vrtec
Pikapolonica

Na podlagi 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, št. 49/99, 125/03), 31. člena zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96, 44/96, 44/00, 78/03), v skladu s
pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni
list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 10. redni seji dne 12. 3.
2004 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov v enoti vrtec
Pikapolonica
1. člen
Ekonomska cena celodnevnih vzgojno-varstvenih programov v VIZ OŠ Bistrica ob Sotli, enota vrtec Pikapolonica znaša
mesečno v obeh starostnih skupinah 71.785 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2004 dalje.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

SKLEP
I
Občina Bistrica ob Sotli daje na predlog CSD Šmarje pri
Jelšah soglasje k cenam socialno varstvenih storitev »Osebna
pomoč«, »Pomoč na domu« (strokovno delo) v letu 2004:
1.1. »Osebna pomoč«:
50.662 SIT mesečno
1.2. »Pomoč na domu«:
52.857 SIT mesečno

1366.

Sklep Občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli
o ukinitvi statusa javnega dobra v splošni rabi

Na podlagi 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, št. 49/99) je občinski svet na 10. redni seji dne
12. 3. 2004 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SKLEP

72

I
Na zemljišču parc. št. 1147/19, vl. št. 651, k.o. Kunšperk,
se ukine status javnega dobra v splošni rabi.

73

II
Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Bistrica ob Sotli.

74

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu Republike Slovenije.

II.
40

Št. 06202-0010/04-02
Bistrica ob Sotli, dne 12. marca 2004.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

41

BRASLOVČE
1367.

Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto
2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93) 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena
statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in
16/03) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 17. 3.
2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Braslovče za leto 2004

42
43
III.
B)
75

44

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Braslovče za leto
2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine in druge
določbe.

55

2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/
Podskupina
kontov
A)
I.
70

71

Besedilo

v tisoč tolarjev
Proračun leta 2004

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
tekoči prihodki (70+71)
Davčni prihodki (700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

C)
50

564.252
360.064
340.530
270.666
23.369
46.495
19.534
9.540
1.912
22
1.120
6.940

31 / 31. 3. 2004 /

Stran

Kapitalski prihodki (720+721+722)
720 Prihodki od podaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
Prejete donacije (730+731)
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
Transferni prihodki (740)
740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih institucij
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
Tekoči transferi (410+411+412+413+414)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
Investicijski odhodki (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi (430)
430 Investicijski transferi
Proračunski primanjkljaj I.-II.
Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih
deležev (750+751+752)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
Dana posojila in povečanj kapitalskih
deležev (440+441+442)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih
deležev (IV.-V.)
Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
550 Odplačila domačega dolga
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)
X.
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)
Stanje sredstev na računih
dne 31. 12. 2003

3763
6.985
6.585
400

197.203
197.203
597.847
147.236
40.435
5.846
97.455
3.500
213.964
7.800
151.595
22.037
32.532
168.161
168.161
68.486
68.486
-33.595

12.702
11.587
1.115
3.728
3.728

8.974

-24.621
33.595
29.284

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine
Braslovče.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
požarna taksa, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in druge predpisane namenske takse.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg izdatkov in proračun.

Stran
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Št.

31 / 31. 3. 2004

4. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in ob zaključnem računu poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in o
njegovi realizaciji.
5. člen
V proračunsko rezervo občine se v letu 2004 izloči
2,000.000 SIT. Rezerva se uporablja za financiranje izdatkov
za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do
višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
6. člen
Župan lahko dolžniku do višine 40.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
7. člen
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih
letih za investicijske odhodke bo potekal skladno z dinamiko po
načrtu razvojnih programov, za namene za katere je že načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe po
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

Uradni list Republike Slovenije
1368.

Odlok o dopolnitvi odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah

Na podlagi 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 26. in 105. člena
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 56/99,
22/00, 67/02) in 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list
RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03) je Občinski svet občine Braslovče
na seji dne 17. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi odloka o lokalnih gospodarskih
javnih službah
1. člen
V odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 14/94) se v 16. členu doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., ki je ustanovljeno
na podlagi prvega odstavka tega člena, je pooblaščeno za opravljanje nalog iz sedme in osme alinee prvega odstavka 13. člena
odloka o gospodarskih javnih službah, ki ga je sprejela skupščina
Občine Žalec dne 24. 2. 1994 (Uradni list RS, št. 14/94).«
2. člen
Te dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01/01/04
Braslovče, dne 17. marca 2004.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA IN DRUGE DOLOČBE
8. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju
odloča župan.
9. člen
Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je
občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.

BREŽICE
1369.

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93) 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 30. člena statuta Občine
Brežice Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 3. izredni seji dne 18. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Brežice za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA

11. člen
Neposredni uporabnik občinskega proračuna pripravi zaključni račun finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto
in ga predloži županu do 28. februarja tekočega leta.
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo predložiti županu letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami najpozneje do 28. februarja tekočega leta.

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Brežice za leto
2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo: višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
občine.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. VIŠINA PRORAČUNA

12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Braslovče v
letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep župana.

2. člen
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2004.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Št. 403-02/01/04
Braslovče, dne 17. marca 2004.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.

v 000 SIT
OBČINE BREŽICE ZA LETO 2004
Skupina/Podskupina kontov

PLAN 2004

I.SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

3,828.169

TEKOČI PRIHODKI
(70+71)

2,291.080

Uradni list Republike Slovenije
70

Št.

DAVČNI PRIHODKI

44

(700+703+704+706)

1,844.780

700

Davki na dohodek in dobiček

1,165.176

703

Davki na premoženje

246.817

704

Domači davki na blago in storitve

432.787

706

Drugi davki

71

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

446.300
108.100

711

Udeležba na dobič. in doh. od premoženja
Takse in pristojbine

712

Denarne kazni

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

714

Drugi nedavčni prihodki

227.500

72

KAPITALSKI PRIHODKI

287.611

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

721

Prihodki od prodaje zalog

722
73

Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.premož.
PREJETE DONACIJE

730

Prejete donacije iz domačih virov

731

Prejete donacije iz tujine

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1,249.478

740

Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij

1,249.478

II. SKUPAJ ODHODKI

3.928.671

710

96.000
1.200
13.500

38.849
248.762

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

400

1.171.213

402

PLAČE IN DRUGIH IZDATKI ZAPOSLENIH
PRISPEVKI DELODAJ.ZA SOCIALNO
VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

4.010

409

REZERVE

8.500

41

TEKOČI TRANSFERJI

401

(410+411+412+413)

186.184
30.648
941.871

1,697.514

410

SUBVENCIJE

411

413

TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROF. ORGAN. IN
USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

876.144

420

876.144

43

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI

430

INVESTICIJSKI TRANSFERI

183.800

412

III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ(PRESEŽEK)
(I-II)
B

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV.PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA
KAPITATALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

750

Prejeta vračila danih posojil

751

Prodaja kapitalskih deležev

752

Kupnine iz naslova privatizacije

29.080
650.150
144.294
873.990

183.800
-100.502

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV(440+441)

Stran
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440

DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.
DELEŽEV
Dana posojila

10.965

441

Povečanje kapitalskih deležev

442

C

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V)
RAČUN FINANCIRANJA

50

VII. ZADOLŽEVANJE

50

ZADOLŽEVANJE

500

Domače zadolževanje

55

VIII. ODPLAČILO DOLGA

15.533

55

ODPLAČILA DOLGA

15.533

550

Odplačila domačega dolga

15.533

7.465
3.500

-10.965
100.000
100.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-27.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII-IX)

111.467

XI.NETO FINANCIRANJE(VI.+X.)

100.502

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

(40+41+42+43)
40
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10.965

3. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena zakona o javnih financah
tudi prihodki, požarne takse, prihodki takse za obremenjevanje
vode in prihodki takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
4. člen
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini
2,000.000 SIT. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v
skladu z drugo točko 49. člena zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem
primeru do višine 500.000 SIT odloča župan, o uporabi polletno
obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
5. člen
V proračunu občine se za leto 2004 zagotovijo sredstva
splošne proračunske rezervacije v višini 6,500.000 SIT.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker
jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o uporabi polletno obvešča občinski svet.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
6. člen
Med odhodki proračuna se zagotovijo sredstva za občinska praznovanja, reprezentanco, pokroviteljstva in promocijo
občine. O razporeditvi teh sredstev odloča župan oziroma od
župana pooblaščena oseba in o porabi polletno poroča občinskemu svetu.
7. člen
Neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna
so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki jih
opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Sredstva občinskega proračuna se prioritetno uporabijo
tudi za namene sofinanciranja projektov, ki bodo v skladu z zakonom odobreni na državni oziroma regijski ravni in za katere
bo pogojeno sofinanciranje iz občinskega proračuna.
Investicije, za katere zagotavlja sredstva proračun RS in
je za njih pogojeno sofinanciranje občine, ali investicije občine,
ki jih sofinancira proračun RS, se lahko pričnejo izvajati, ko je
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izdan sklep pristojnega ministrstva ali sklenjena ustrezna pogodba med občino in pristojnim ministrstvom.
V primerih uspešnega kandidiranja za sredstva na razpisih na državnem ali regionalnem nivoju, ki v bilanci proračuna
niso planirana, se le ta namenijo za povečanje programa dejavnosti za katera so pridobljena.
Kolikor bodo med letom v proračun nakazana nepredvidena nenamenska sredstva se za obseg pridobljenih sredstev
zmanjša predvideni obseg najema kredita.
8. člen
Neposredni uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v
mejah sredstev, ki so jim bila odobrena s proračunom ter so
dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev glede
na finančni načrt.
V skladu s sklepom občinskega sveta o prevzemu poroštva za Sadjarsko zadrugo Posavja od Sklada za regionalni
razvoj, se v okviru sredstev za kmetijstvo rezervirajo sredstva
za zagotavljanje poroštvenih obveznosti občine, ki se sproščajo
mesečno v skladu z dinamiko odplačevanja kredita.
9. člen
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
predložiti županu zaključni račun in letno poročilo o realizaciji
svojega finančnega načrta za preteklo leto do 28. februarja
tekočega leta.
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
županu predložiti zaključni račun in poročilo o realizaciji svojega finančnega načrta za preteklo leto skupaj z obrazložitvami
najkasneje do 28. februarja tekočega leta.
11. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, ki se v pretežnem delu financirajo iz proračunskih sredstev, so dolžni svoje
finančne načrte sprejeti in jih uskladiti s sprejetim proračunom
v roku 30 dni po sprejetju občinskega proračuna.
12. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in investicijska in vzdrževalna dela, storitve v breme proračunskih sredstev
se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju,
za kar je odgovoren predstojnik oddelka, ki blago, sredstva in
investicijska oziroma vzdrževalna dela naroča.
13. člen
Župan z odredbo odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe, zajetega v posebnem delu proračuna,
do višine 5,000.000 SIT.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko
neposredni uporabnik samostojno prerazporedi proračunska
sredstva med posameznimi konti v okviru proračunske postavke.
O prerazporeditvah med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe
v vrednosti nad 5,000.000 SIT odloča občinski svet na predlog
župana.
Župan o izvršenih prerazporeditvah iz prvega odstavka
tega člena polletno poroča občinskemu svetu.
14. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, ki
ne izvira iz obveznih dajatev največ do skupne višine 500.000
SIT, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve, ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika
ugotovi, da terjatev ni mogoče izterjati.
15. člen
Neposredni uporabnik lahko s pogodbami prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih le, če je že
odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle
v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 30% skupnega obsega
investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna
tekočega leta.
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic
porabe za te namene v sprejetem planu proračuna tekočega
leta.
16. člen
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe proračunskih sredstev odgovarja župan.
Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Brežice,
sklenjene med Občino Brežice in Komunalnim stanovanjskim
podjetjem d.d. Brežice, je odgovorna strokovna služba Oddelka
za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
Za nadziranje Pogodbe o pobiranju komunalne pristojbine
na mejnih prehodih, občinskih komunalnih taks, komunalnega
prispevka ter izvajanja koncesijske pogodbe o izvajanju gospodarske javne dimnikarske službe na območju Občine Brežice,
ter za nadziranje pobiranja nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč, je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
Za nadziranje pobiranja nadomestila za uporabo stavnih
zemljišč je odgovorna strokovna služba Oddelka za prostorsko
načrtovanje in razvoj.
17. člen
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov
proračuna občine in spremljanje porabe so:
Urad župana za: reprezentanco, prevzem pokroviteljstev,
promocijo gospodarstva – del, krajevne skupnosti-delovanje,
stroške občinskih praznovanj, sredstev za politične stranke,
delovanje občinskega sveta, delo občinske uprave-plače in
načrt delovnih mest, zaščito in reševanje, požarno varnost,
združenje slovenskih častnikov, veterane.
Oddelek za družbene dejavnosti za: osnovno izobraževanje, otroško varstvo, kulturo, šport, raziskovanje, zdravstvo,
delo z mladimi, grobišča ter dejavnost borcev NOB, socialno
varstvo, javna dela s področja družbenih dejavnosti ter upravljanje in gospodarjenje z občinskim premoženjem s področja
družbenih dejavnosti.
Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske
zadeve za: upravljanje in gospodarjenje z občinskim premoženjem in premoženjem v kompleksu Slovenska vas, investicije
in investicijsko vzdrževanje ter opremo občine in načrt gradenj
in nabav, materialne stroške Občinske uprave, kmetijstvo,
turizem, komunalno infrastrukturo in nadzor, ceste, varstvo
okolja, stanovanjsko gospodarstvo, malo gospodarstvo, obrt,
trgovino, promet, takso za obremenjevanje okolja, vode, javna
dela s področja komunalne infrastrukture in program odprodaje
občinskega premoženja.
Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj za: sredstva za planske dokumente, prostorsko izvedbene načrte in
prostorsko ureditvene pogoje, geodetske podlage za program
prostorsko-izvedbenih aktov občine, vzpostavitev prostorskega
geoinformacijskega sistema občine, promet, letalski center.
Krajevne skupnosti za delovanje krajevne skupnosti v
celoti.
Vodje oddelkov so zadolženi in odgovorni za porabo
sredstev ter spremljanje uresničevanja porabe glede na sprejeti namen in obseg sredstev v občinskem proračunu, vsak za
svoje področje.
18. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu Občine Brežice
upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v
Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti
naložbe.
19. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni
bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov
ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme
drugih postavk posameznega področja proračuna, kar se mora
izvesti s sprejemom rebalansa proračuna.
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4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
20. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja se
občina Brežice za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine
100,000.000 SIT.
21. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko kratkoročno zadolži največ do višine 5% zadnjega
sprejetega proračuna. O najetju kratkoročnega posojila odloča
župan, o čemer obvesti občinski svet.

72

73
74
II.
40

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Financiranje Občine Brežice v letu 2004 se, do sprejetja
tega odloka, vrši po sklepu župana in občinskega sveta o začasnem financiranju javne porabe v občini Brežice za leto 2004.

41

23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-82/04
Brežice, dne 18. marca 2004.

42
43

Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

III.
B)
IV.
V.
VI.

DIVAČA
1370.

Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta
Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 13. redni seji dne 25. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Divača za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Divača za leto
2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine) določajo višina
proračuna in postopki izvrševanja proračuna.
Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje
nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina
Divača.
2. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna
občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu
finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Splošni del proračuna občine na ravni podskupin kontov
se določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
I.
70

71

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
tekoči prihodki (70+71)
Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

641.327
471.757
356.192
264.000
63.590
28.602

Nedavčni prihodki
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja

115.565
113.442

VII.
50
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711 Takse in pristojbine
1.600
712 Denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
94
714 Drugi nedavčni prihodki
429
Kapitalski prihodki
49.091
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
11.091
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 38.000
Prejete donacije
100
730 Prejete donacije iz domačih virov
100
731 Prejete donacije iz tujine
–
Transferni prihodki
120.379
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
120.379
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
743.299
Tekoči odhodki
96.300
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
37.592
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.079
402 Izdatki za blago in storitve
51.629
409 Rezerve
1.000
Tekoči transferi
307.111
410 Subvencije
9.812
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
104.542
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
27.607
413 Drugi tekoči domači transferi
165.150
Investicijski odhodki
299.378
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
299.378
Investicijski transferi
40.510
430 Investicijski transferi
40.510
Proračunski primankljaj (I.-II.)
-101.972
Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila
Dana posojila
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)

Zadolževanje (500)
Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
Neto zadolževanje (VII. – VIII.)
XI. Neto financiranje

–
–
–
–
–
–
655
655
655
-102.627
-655
101.972

Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na
računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in znašajo 102.627 tisoč tolarjev.
Posebni del proračuna, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe je priloga k temu odloku
in se objavi na oglasni deski Občine Divača.
3. člen
Splošna proračunska rezervacija predstavlja del predvidenih proračunskih prejemkov, ki se jih vnaprej ne razporedi.
Njena višina je določena v višini 1.000 v tisoč tolarjev.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri
pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.
4. člen
Sredstva sklada proračunske rezerve se uporabljajo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč
ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke
nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 1.000 v tisoč tolarjih odloča župan na
predlog občinske uprave, nad tem zneskom pa občinski svet s
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posebnim odlokom. O uporabi sredstev rezerve obvešča župan
pismeno občinski svet.
5. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter
prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so
prihodek občinskega proračuna.

Uradni list Republike Slovenije
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 13/01
Divača, dne 25. marca 2004.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike v okviru
doseženih prihodkov, če ni z aktom občinskega sveta drugače
določeno. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje občinskega proračuna.
7. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo
sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso
doseženi v predvideni višini.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet takoj po sprejemu take odločitve. Kolikor proračuna med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja
proračuna ne bo mogoče uravnovesiti, mora župan predlagati
rebalans proračuna.
8. člen
Proračunski porabniki so dolžni uporabljati sredstva le za
namene, opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na
račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.

DOBJE
1371.

Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 12. člena statuta
Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99, 102/01) je Občinski
svet občine Dobje na 7. seji dne 12. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Dobje za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA

9. člen
Župan odloča o začasni uporabi prostih denarnih sredstev
na računih z namenom ohranitve njihove realne vrednosti in
zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Dobje za leto 2004
(v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

10. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za plačilo.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Divača oziroma od njega pooblaščena oseba. Občinska uprava občine Divača mora redno mesečno spremljati izvrševanje
proračuna in o tem obveščati župana.
12. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru
sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev za
posamezne namene, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za
katera so bila zagotovljena sredstva. O prerazporeditvah obvešča župan občinski svet najmanj na šest mesecev.
13. člen
Če občina prejme namenska sredstva za določen namen,
ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta isti namen odpre
nova proračunska postavka na strani prihodkov in odhodkov.
14. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo blaga,
naročilo storitev in oddajo gradenj oddati v skladu z veljavnimi
predpisi o javnem naročanju.
15. člen
Nadzorni odbor občine Divača nadzira javno porabo v
občini v skladu z 38. členom statuta Občine Divača in o svojih
ugotovitvah poroča občinskemu svetu.
16. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi odloka
o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Divača
v letu 2004, so sestavni del proračuna za leto 2004.
17. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Divača v letu
2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana oziroma občinskega sveta.

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)
Bilanca prihodkov in odhodkov
v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2004
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
104.849
Tekoči prihodki (70+71)
45.783
70 Davčni prihodki
37.207
700 Davki na dohodek in dobiček
34.409
703 Davki na premoženje
1.757
704 Davki na blago in storitve
1.041
706 Drugi davki
–
71 NEDAVČNI PRIHODKI
8576
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
860
711 Takse in pristojbine
468
712 Denarne kazni
–
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.700
714 Drugi nedavčni prihodki
2.548
72 Kapitalski prihodki
–
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
–
73 Prejete donacije
400
730 Prejete donacije iz domačih virov
400
731 Prejete donacije iz tujine
–
74 Transferni prihodki
58.666
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
58.666
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
144.849
40 Tekoči odhodki
41.674
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
11.124
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 1.476
402 Izdatki za blago in storitve
25.924
403 Plačila domačih obresti
–
409 Rezerve
3.150
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42
43
III.

Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi
430 Investicijski transferi
Proračunski presežek (I-II)
(proračunski primanjkljaj)

Št.

50.479
1.229
26.535
5.425
17.290
–
48.692
48.692
4.004
4.004
-40.000

B)
Račun finančnih terjaev in naložb
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2004
IV. Prejeta vračila
40.000
Danih posojil in prodaja kapitalskih
deležev (750+751+752)
75 Prejeta vračila danih posojil
40.000
750 Prejeta vračila danih posojil
40.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442)
–
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –
VI. Prejeta minus dana posojila
40.000
in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)
C) Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2004
VII. Zadolževanje (500)
–
50 Zadolževanje
–
500 Domače zadolževanje
–
VIII. Odplačila dolga (550)
–
55 Odplačila dolga
–
550 Odplačila domačega dolga
–
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
–
(I. +IV. +VII.-II-V.-VIII.)
X
Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
–
XI. Neto financiranje (VI. +X.)
40.000
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcijski klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in
posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt
skupin razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93)
2. prihodki za vzdrževanje gozdnih cest
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi
postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu avgustu in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi
realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50%
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pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2005 25% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini
3,150.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 500.000 tolarjev
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine
10,000.000 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dobje,
v letu 2004 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v
letu 2004 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim
osebam, do skupne višine 0 tolarjev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobje v letu
2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/04-1
Dobje, dne 12. marca 2004.

Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.

1372.

Dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Dobje

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 70/00,
51/02), 36. člena zakona o kmetijstvu in 12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99, 102/01) je Občinski svet
občine Dobje na 7. redni seji dne 12. 3. 2004 sprejel

Stran

3770 /

Št.

31 / 31. 3. 2004

DOPOLNITVE PRAVILNIKA
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje
1. člen
V pravilniku o finančnih intervencijah za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje (Uradni list RS,
št. 75/02, 63/03) se v 13. členu za zadnjim odstavkom doda
nov ukrep:
14. Strojno dosejevanje kvalitetnih travnih semen na obstoječih travnih površinah
Namen ukrepa:
Zaradi suše na poškodovanih travnikih izboljšati travno
rušo, ter z dosejevanjem doseči kakovostnejše trave.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Da prosilci niso prejeli sredstev iz drugih razpisov za isti
namen. Sredstva za sofinanciranje izvedbe strojnega dosejevanja kvalitetnih travnih semen pridobijo lastniki na območju
občine Dobje z zahtevkom na osnovi javnega razpisa.
Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški znašajo največ 37.000 SIT/ha. Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov. Upravičenec tako
lahko uveljavi podporo do največ 18.500 SIT/ha. Upravičeni
stroški so stroški opravljanja strojnih ur ter stroški travnega
semena. Upravičenost investicije se dokazuje na osnovi priloženega programa in opisa obsega predvidenih del, ki ga
pred investicijo pripravi za upravičenca kmetijska svetovalna
služba. Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o izvedenih delih ter
fotokopije računov.
2. člen
Te dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-4/04-01
Dobje, dne 12. marca 2004.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.

1373.

Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Dobje

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02, 55/03)
in 12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99,
102/01) je Občinski svet občine Dobje na 7. redni seji dne
12. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Dobje
1. člen
S tem odlokom se določajo načini in postopki vračanj
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobje.
Občina Dobje (v nadaljevanju: občina) po določbah tega
odloka nastopa, kot zavezanec za vračila vlaganj fizičnim oziroma pravnim osebam, kot dejanskim upravičencem do vračila
teh vlaganj.
Za vračilo vlaganj je zavezanec Republika Slovenija. Ta
bo preko sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje Občini Dobje nakazale sredstva, za katera bo ugotovljeno, da jih je potrebno vrniti. Občina je zavezanka do višine
sredstev, ki jih prejme od sklada za vračanje vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje.
2. člen
Dejanski končni upravičenci za vračilo vlaganj so fizične in
pravne osebe (v nadaljevanju: upravičenci), ki so same, preko
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občine ali krajevne skupnosti sklepale pogodbe o investicijah
v telekomunikacijsko omrežje na območju občine, in sicer s
pravnimi predniki Telekoma Slovenije d.d. in Samoupravnimi
interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet (SIS).
3. člen
Za sestavo seznamov upravičencev do vračila vlaganj
imenuje župan v roku 15 dni od uveljavitve tega odloka posebno komisijo. Komisija šteje tri člane.
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj
na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolaga
in na podlagi evidenc in podatkov, s katerimi razpolagajo druge
pravne in fizične osebe.
Telekom Slovenije d.d. je dolžan upravičencem, ki izkažejo pravni interes, predložiti vse podatke, s katerimi razpolaga
in omogočiti vpogled v dokumentacijo, ki se nanaša na vračila
vlaganj. Občinska komisija pripravi in objavi predlog seznama
dejanskih upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, iz katerega mora biti razvidno najmanj: ime
in priimek upravičenca in njegovo stalno prebivališče, čas oziroma leto sklenitve pogodbe, priznana višina vlaganj.
4. člen
Na podlagi končnega seznama upravičencev, občina kot
upravičenec po 2. členu zakona vloži zahtevek za vračanje z
vsemi potrebnimi dokazili pri krajevno pristojnemu državnemu
pravobranilstvu.
5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo, kot dejanski končni upravičenci, se objavi na oglasni deski občine, prav
tako pa je na vpogled v prostorih občinske uprave, v roku dveh
mesecev po sklenitvi pisne poravnave med občino in pristojnim
pravobranilcem ali po pravnomočnem končanem sodnem postopku za določitev odškodnine.
Fizične in pravne osebe, ki niso objavljene v seznamu,
pa menijo, da so upravičene do vračila, morajo v roku enega
meseca od objave seznama pri komisiji zahtevati, da se jih
uvrsti v seznam in ji priložiti vso potrebno dokumentacijo, s
katero dokažejo, da so upravičeni do vračila, sicer se jih pri
vračilu ne upošteva.
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki v skladu z zakonom pripada
upravičencu na podlagi sklenjene poravnave, se ugotavlja na
podlagi sklenjenih pogodb in dokazil posameznih upravičencev
v izgradnjo omrežja ter v višini določeni z zakonom.
Če je v pogodbi določeno, da naročniki telefonskih priključkov opravijo gradbena dela v lastni režiji, se količina dela
obračuna po takratnih normativih PTT organizacij, kolikor obstajajo, oziroma po sedanjih normativih Telekoma Slovenije
d.d. Kot dokazilo za število opravljenih ur lahko služi takratno
zaključno poročilo ali kak drug dokument s številom opravljenih
ur dela, izstavljenem po končani izgradnji omrežja.
7. člen
Sorazmerni del vračila, ki pripada Občini Dobje kot
upravičencu, iz naslova morebitnih namenskih sredstev samoprispevka, mora občina nameniti izključno za investicije na območju, na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.
8. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj je sklenjena pogodba upravičenca.
Pogodbe, izjave o pristopu, obračuni in ostali dokumenti,
ki so jih posamezniki sklenili oziroma so bili izdani s strani
ustreznih gradbenih odborov, v zvezi s pridobitvijo telefonskega priključka ali vlaganj v gradnjo javnega telefonskega
omrežja, se štejejo kot ustrezna pogodba v skladu z zakonom.
Če ti dokazi ne obstajajo več, se lahko upošteva kot dokazilo
o obstoju pogodbe tudi seznam vlagateljev iz zapisnikov ali
arhivske dokumentacije lokalne skupnosti oziroma bivše krajevne skupnosti.
Pravni nasledniki oseb iz drugega člena tega odloka
morajo dokazati obstoj pravnega nasledstva. Dediči upravičenca morajo za sprejem vračila pooblastiti skupnega pooblaščenca.
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9. člen
Sredstva se bodo posameznim upravičencem vračala na
podlagi njihove vloge. Komisija bo na krajevno običajen način
objavila poziv upravičencem, kdaj in kje morajo podati vloge.
Na sedežu občine bo na voljo enoten obrazec zahtevka za
vračilo vlaganj, h kateremu bo moral upravičenec priložiti poleg
pogodbe, računov in drugih verodostojnih listin in dokazil, še
dokaz, da je dejanski upravičenec, številko računa, kamor naj
se vračilo nakaže, v primeru smrti fizične osebe ali prenehanja
pravne osebe pa izkazati pravno nasledstvo.
V primeru, da bo občina prejemala sredstva od sklada v več
obrokih, se v sorazmernih deležih glede na razpoložljiva sredstva,
vračajo sredstva v obrokih tudi dejanskim upravičencem.
Občina bo pričela vračati vračila vlaganj v roku 30 dni od
prejema vračila iz republiškega sklada za vračanje vlaganj v
omrežje, v sorazmernih deležih.
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10. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka, preneha veljati odlok o
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobje (Uradni list RS, št. 98/02).

II.
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74
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11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
41

Št. 032-01/04-1
Dobje, dne 12. marca 2004.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.
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III.

Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za
leto 2004

Na podlagi 1., 3., 10., 11., 13. in 29. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01 in 30/02),
29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94, 45/94, 57/94,14/95,26/97, 20/95, 63/95, 73/95, 6/96,
39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 59/99,
70/00 in 100/00), zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 56/98) ter 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina
(Uradni list RS, št. 34/99, 65/02 in 24/03) je Občinski svet Občine
Hrpelje-Kozina, na 13.redni seji, dne 25. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Hrpelje-Kozina za
leto 2004 (v nadaljevanju: proračun) določijo višina proračuna,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih (v SIT):
A)
I.
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Bilanca prihodkov in odhodkov:
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

744.387.220
469.364.220
332.525.000
254.355.000
46.362.000
31.808.000

B)
IV.
V.
VI.
C)
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

31 / 31. 3. 2004 /

Nedavčni prihodki
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku
in odhodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
714 Drugi nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki (720+722)
720 Prihodki od prodaje
osnovnik sredstev
722 Prihodki od prodaje zemlj.
in nemat.premoženja
Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
Transferni prihodki
740 Transferni prih.
iz drugih javnofinan. institucij
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
Tekoči odhodki
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Sredstva izločena v rezerve
Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Trans. posameznikom
in gospodinjstvom
412 Trans. neprof. org.
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači trans.
Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi
430 Investicijski transferi
Proračunski presežek (I.-II.-)
proračunski primanjkljaj

Stran

136.839.220
105.698.220
2.141.000
29.000.000
138.756.000
28.500.000
110.256.000
–
–
–
136.267.000
136.267.000
838.387.220
144.310.200
43.008.000
7.680.000
93.622.200
–
–
327.762.020
7.700.000
54.830.000
28.632.720
236.599.300
342.042.000
342.042.000
24.273.000
24.273.000
94.000.000

Račun finančnih terjatev in naložb:
Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev (751+751+752)
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442)
Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)
Račun financiranja
Zadolževanje proračuna (500)
Odplačilo dolga (550)
Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
Neto zadolževanje (VII. – VIII.)
Stanje sredstev na računih
ob koncu preteklega leta
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–
–
–

30.000.000
–
-64.000.000
30.000.000
64.000.000

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki
proračuna Občine Hrpelje-Kozina so zajeti v bilanci prihodkov
in odhodkov splošnega in posebnega dela proračuna, računa
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, ki so sestavni del odloka o poračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2004.
Proračun obsega skupni znesek predvidenih prejemkov in
skupen znesek predvidenih izdatkov. V bilanci prihodkov in odhodkov so prihodki prikazani po njihovih vrstah in virih, odhodki
pa v skupnih zneskih in po posameznih namenih. Prihodki in
odhodki so v posebnem delu bilance prihodkov in odhodkov
razporejeni po natančnejših namenih.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena zakona o javnih financah,
tudi prihodki požarne takse, prihodki takse za obremenjevanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov in prihodki takse za obremenjevanje voda.
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4. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v
odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če med občino in uporabnikom ni drugače določeno z odlokom ali pogodbo, upoštevajoč
likvidnostni položaj proračuna.
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v
proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in
ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter v skladu s
predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo
proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev preteklega leta tudi poročati. Neposredni in posredni uporabniki
občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega
finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do 28. februarja
tekočega leta.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s tem členom odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno
zaustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana to stori Občinski svet občine Hrpelje-Kozina.
5. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so
določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna
sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev,
se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna. O prerazporeditvi odloča župan.
Prerazporejanje ni možno na:
– postavke plač – na podskupino "400-plače in drugi izdatki zaposlenim" in "401 – prispevki delodajalcev za socialno
varstvo ", razen med tema dvema podskupinama,
– iz skupin 42 investicijski odhodki in 43 – investicijski
transferi, razen med tema dvema skupinama.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in
odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom
financiranja ni možno.
O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu.
6. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok,
na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski
proračun je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo
proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov
ali s prerazporeditvijo sredstev. Župan vključi nove obveznosti
tako, da s sklepom določi, da se odpre nova proračunska postavka in opredeli višina za nov namen.
7. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezervacije za premalo
predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujni za
izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti,
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti,
– o odpisu oziroma delnem odpisu plačila dolga, če bi bili
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
8. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna ga morajo preveriti
in pisno potrditi delavci občinske uprave, ki so zadolženi za
posamezna področja izvrševanja proračuna v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Občine Hrpelje-Kozina.
9. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo
enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, izjemoma je plačevanje
obveznosti iz občinskega proračuna možno pred zakonskim
rokom, z odredbo župana.

Uradni list Republike Slovenije
10. člen
Neposredni uporabniki proračuna plačujejo obveznosti
za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le
izjemoma in sicer ob primernem zavarovanju predplačil. Način
zavarovanja predpiše minister, pristojen za finance.
11. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja
ter prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna
ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Prihodki iz tega člena se uporabnikom upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.
12. člen
Župan v letu 2004 za odhodke za investicije in investicijske transfere razpiše javno naročilo v skladu s predpisi o
javnem naročanju.
13. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega
proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine
znotraj proračunske postavke odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.
14. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni
s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah.
Sredstva rezerve se uporabljajo za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih
in drugih nesreč, kot so: suša, potres, požar, poplave in druge
naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci. Proračunska
rezerva se v letu 2004 ne oblikuje, ker je že dosegla zakonsko
predpisano višino največ 1,5% prejemkov proračuna.
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe v višini 3,300.000 SIT, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev. O porabi sredstev proračunske
rezervacije odloča župan.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne
more uravnovesiti, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi
sredstvi so prihodek proračuna in stroški v zvezi z zagotavljanjem likvidnosti sredstev proračuna so izdatek proračuna.
V letu 2004 občina predvideva zadolževanje v višini
30,000.000 SIT, kar je razvidno iz računa financiranja. Pogodbe
o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna
in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.
Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolževanju.
16. člen
Javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine, pri čemer se izdana soglasja
štejejo v možni obseg zadolževanja občine.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Hrpelje-Kozina
v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep župana.
18. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. 4. 2004.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 4147-5/2004-6
Hrpelje, dne 26. marca 2004.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

IG
1375.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 26. člena zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter 16. člena
statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01 in 56/03) je Občinski svet občine Ig na 10. redni seji dne 24. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja na območju Občine Ig način opravljanja
obvezne gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo
prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov javne službe,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot
je določeno v zakonu in v podzakonskih predpisih, ki so izdani
na njegovi podlagi.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Opravljanje javne službe zagotavlja javno podjetje Snaga
d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec) na
celotnem območju Občine Ig.
III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE IN
NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
4. člen
Javne dobrine javne službe so naslednje storitve:
1. prevzem, prevoz, razvrščanje in predelava komunalnih
odpadkov ter
2. prevzem nevarnih frakcij s skladiščenjem in njihov prevoz v predelavo.
5. člen
Obseg storitev javne službe iz prve točke 4. člena tega
odloka, glede na posamezno vrsto komunalnega odpadka je:
Ločene frakcije:
– prevzemanje ločenih frakcij v zbiralnicah in zbirnih
centrih,
– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo v gostinski
dejavnosti in v turistični dejavnosti,
– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo pri kulturnih,
športnih in drugih javnih prireditvah in aktivnostih na prostem,

Št.

31 / 31. 3. 2004 /

Stran

3773

– prevzemanje odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek in je bila prevzeta v okviru ločenih frakcij v zbiralnicah
in zbirnih centrih v predelavo skladno s predpisom, ki ureja
ravnanje z embalažo in odpadno embalažo ter
– zagotavljanje predelave ali oddaja v predelavo ločenih
frakcij, ki so prevzete v okviru ločenega zbiranja frakcij v zbiralnicah in zbirnih centrih in niso odpadna embalaža.
Biološko razgradljivi odpadki ter odpadki iz vrtov in parkov:
– prevzemanje biološko razgradljivih odpadkov na prevzemnih mestih za mešane komunalne odpadke,
– prevzemanje odpadkov iz vrtov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru,
– prevzemanje odpadkov iz parkov ter
– predelava biološko razgradljivih odpadkov in odpadkov
iz vrtov ter parkov.
Kuhinjski odpadki:
– prevzemanje kuhinjskih odpadkov na prevzemnih mestih za mešane komunalne odpadke,
– zagotavljanje predelave kuhinjskih odpadkov.
Mešani komunalni odpadki:
– prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov na prevzemnih ali zbirno-prevzemnih mestih za mešane komunalne
odpadke,
– predelava mešanih komunalnih odpadkov,
– oddajanje ostankov predelave mešanih komunalnih odpadkov v odstranjevanje.
Kosovni odpadki:
– prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih, ki so praviloma prevzemna mesta za mešane komunalne
odpadke dvakrat letno,
– prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnem centru,
– obdelava kosovnih odpadkov,
– izločanje frakcij z razvrščanjem obdelanih kosovnih
odpadkov ter
– zagotavljanje predelave in odstranjevanja obdelanih
kosovnih odpadkov.
Odpadki živilskih trgov:
– prevzemanje odpadkov z živilskih trgov v predelavo.
6. člen
Obseg storitev nevarnih frakcij iz druge točke 4. člena
tega odloka je:
– prevzemanje nevarnih frakcij zbranih v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij dvakrat letno,
– prevzemanje nevarnih frakcij zbranih v zbirnem centru,
– prevzemanje opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in
vsebuje nevarne snovi, zbrane v zbirnem centru,
– skladiščenje zbranih nevarnih frakcij ter
– zagotavljanje odstranjevanja in predelave prevzetih
nevarnih frakcij.
7. člen
Prevzem posameznih vrst komunalnih odpadkov in nevarnih frakcij je:
– v zbirnih centrih,
– v zbiralnicah,
– s premični zbiralnici nevarnih frakcij in
– na prevzemnih mestih.
8. člen
V zbirnem centru se prevzemajo ločene frakcije, kosovni
odpadki, biološko razgradljivi odpadki in nevarne frakcije v času
njegovega obratovanja.
Zbirni center za območje občine Ig je Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje.
9. člen
V zbiralnicah se prevzemajo naslednje vrste ločenih
frakcij:
– papir in lepenka vključno z drobno prodajno embalažo
iz papirja in lepenke,
– steklo vključno z drobno prodajno embalažo iz stekla,
– plastične mase vključno z drobno prodajno embalažo
iz plastike in
– kovine vključno z drobno prodajno embalažo iz kovine.
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10. člen
V premični zbiralnici nevarnih frakcij se prevzemajo nevarne frakcije iz gospodinjstev.
Prevzem s premično zbiralnico nevarnih frakcij mora biti
zagotovljen na območju občine Ig na dveh mestih.
Mesta iz prejšnjega odstavka tega člena sta: Ig – pred
kmetijsko zadrugo, Golo – pred gasilskim domom.
11. člen
Na prevzemnih mestih se v posodah ali tipiziranih vrečkah
prevzemajo mešani komunalni odpadki.
Način določanja in urejanje prevzemnih mest ter njihova
opremljenost se določi s pravilnikom.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH
DOBRIN – STORITEV
12. člen
Za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin – storitev iz
4. člena tega odloka morajo biti na razpolago:
– posode za zbiranje komunalnih odpadkov,
– vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov,
– vozila za zbiranje in prevoz nevarnih frakcij ter
– objekti in naprave za razvrščanje in predelavo.
Posode, vozila ter objekti in naprave iz prejšnjega odstavka tega člena se podrobneje določijo s pravilnikom iz
prejšnjega člena tega odloka.
13. člen
Za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin – storitev iz
4. člena tega odloka morajo biti izpolnjene tudi obveznosti
izvajalca.
14. člen
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja javne službe,
katerega sestavni del je tudi program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami.
Predlog programa, iz prejšnjega odstavka tega člena,
mora izvajalec izdelati vsako leto do konca oktobra in ga sprejme Občinski svet občine Ig.
15. člen
Izvajalec mora voditi evidenco o:
– zbirnih centrih s podatki o vrstah in količinah zbranih
odpadkov in njihovem izvoru,
– zbiralnici s podatki o vrstah, tipih in prostornini posod
za prepuščanje frakcij,
– prevzemnih mestih s podatki o vrstah, tipih in prostornini
posod za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov iz posameznih stavb vključno s podatki o obračunu storitev javne
službe,
– območjih v katerih je zagotovljeno prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov, kosovnih odpadkov in nevarnih
frakcij,
– celotni količini prevzetih komunalnih odpadkov,
– količinah ločeno zbranih frakcij in nevarnih frakcij,
– količinah in vrstah komunalnih odpadkov oddanih predelovalcem,
– količinah in vrstah nevarnih frakcij oddanih predelovalcem ali odstranjevalcem,
– količini in vrstah odpadne embalaže oddane skladno s
predpisi o embalaži in odpadni embalaži.
16. člen
Izvajalec mora zagotoviti:
– redno praznjenje posod v zbirnih centrih, zbiralnicah in
prevzemnih mestih, ter vrnitev posod na prevzemno mesto
– redno pobiranje vrečk,
– čistost posod in prevzemnega mesta,
– pranje posod za biološko razgradljive odpadke in kuhinjske odpadke vsakih 14 dni, v času trajanja koledarskega
poletja in najmanj enkrat mesečno v času trajanja drugih koledarskih letnih časov,
– pranje posod za mešane komunalne odpadke najmanj
enkrat letno,
– nabavo in zamenjavo ustreznih posod,
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– zamenjavo dotrajanih posod,
– zamenjavo posod s posodami drugih velikosti, zaradi
spremenjenih količin nastajanja komunalnih odpadkov,
– nabavo in vzdrževanje opreme za izvajanje storitev s
tehtanjem,
– nabavo in vzdrževanje vozil za opravljanje storitev,
– nabavo vrečk za prodajo,
– nadzor nad uporabo posod za mešane komunalne odpadke,
– vpis prevzemnega mesta v register prevzemnih mest.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNE
SLUŽBE
17. člen
Uporabniki javne službe so povzročitelji komunalnih odpadkov in se morajo vključiti v sistem ravnanja s komunalnimi
odpadki, določenim s tem odlokom.
Povzročitelj je dolžan:
prepuščati:
– ločene frakcije iz 9. člena tega odloka v zbiralnicah,
– biološko razgradljive odpadke,
– biološko razgradljive odpadke razen, če jih kompostira
sam,
– kuhinjske odpadke v posodah,
– mešane komunalne odpadke v posodah ali tipiziranih
vrečkah,
– kosovne odpadke na prevzemnem mestu, ki je praviloma prevzemno mesto za mešane komunalne odpadke,
– nevarne frakcije v premični zbiralnici nevarnih frakcij,
zagotavljati:
– zbiranje komunalnih odpadkov tako, da pred njihovo
oddajo ne škodijo okolju,
– da so posode ali tipizirane vrečke na dan prevzema postavljene na prevzemno mesto pred začetkom delovnega časa
za prevzemanje posameznih vrst komunalnih odpadkov,
– da po prevzetju komunalnih odpadkov posode namestijo nazaj na zbirno mesto,
– da so pokrovi posod zaprti na prevzemnem ali zbirnem
mestu,
– da so tipizirane vrečke na prevzemnem mestu zaprte,
– dostop do prevzemnega mesta v zimskem času,
– prijavo novega povzročitelja 15 dni pred začetkom uporabe nove ali obnovljene stavbe,

zacij,

18. člen
Prepovedano je odlagati v posode ali tipizirane vrečke:
– odpadke v tekočem stanju,
– naftne derivate,
– kužni material iz zdravstvenih in veterinarskih organi-

– tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne,
jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke,
– gradbene odpadke, kemikalije in zemljo,
– frakcije, za katere je zagotovljeno ločeno zbiranje,
– nevarne odpadke iz gospodinjstev, kot so baterije z
nevarnimi snovmi, zdravila, ostanke lakov, topil, maziv ali
škropiv,
– usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
– odpadke organskega izvora, ki se uporabljajo kot gnojilo
v kmetijstvu in jih je treba odlagati na higiensko in tehnično
urejena gnojišča,
– odpadke iz vrtov,
– odpadke v večjih kosih, kot so večja embalaža ali kosovni odpadki.
19. člen
Prepovedano je:
– opustiti uporabo storitev javne službe,
– odlaganje komunalnih odpadkov izven posod ali na način, ki ni določen s tem odlokom,
– odlaganje kuhinjskih odpadkov v posode za biološko
razgradljive odpadke,
– sežiganje komunalnih odpadkov vključno z odpadki iz
vrtov na prostem, v gospodinjskih kuriščih in v kurilnih napravah, razen če je za kurjenje izdano dovoljenje.
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20. člen
V večstanovanjskih stavbah ali stanovanjsko poslovnih
stavbah skrbi za zbirna in prevzemna mesta, sporoča spremembe izvajalcu ter skrbi za plačilo storitve javne službe upravnik večstanovanjske stavbe.
V enostanovanjskih stavbah skrbi za zadeve iz prejšnjega
odstavka tega člena lastnik stavbe.
V stanovanjskih stavbah za posebne namene skrbi za
zadeve iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
V nestanovanjskih stavbah, ki so namenjene javni rabi in
so v javni lasti, skrbi za zadeve iz prvega odstavka tega člena
odgovorna oseba pravne osebe. V nestanovanjskih stavbah, ki
so namenjene javni rabi in so v zasebni lasti, skrbi za zadeve
iz prvega odstavka tega člena lastnik stavbe.

– oprema in vozila za pranje in vzdrževanje posod za
komunalne odpadke.
Oprema iz prejšnjega odstavka tega člena je v lasti izvajalca.

21. člen
Organizatorji športnih, kulturnih in drugih prireditev na javnih površinah so odgovorni za zbiranje komunalnih odpadkov
in za plačilo storitve javne službe.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA

26. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec, če:
– ravna v nasprotju z zadnjim odstavkom 14. člena,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju s 16. členom.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe-izvajalca za prekršek iz prvega odstavka
tega člena.

22. člen
Izvajalec pridobiva sredstva za izvajanje storitev javne
službe:
– iz plačil cen povzročiteljev za storitve javne službe,
– od prodaje frakcij, razen odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek,
– od prodaje produktov predelave odpadkov,
– iz proračuna Občine Ig,
– iz drugih virov.
Merila za oblikovanje cen storitev javne službe iz prve
alinee prvega odstavka tega člena se določijo s pravilnikom o
tarifnem sistemu, ki ga sprejme Občina Ig.

27. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba-povzročitelj, če:
ravna v nasprotju s 17. členom.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik
posameznik.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne
osebe.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka tega člena fizična oseba – povzročitelj.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

so:

cij,

23. člen
Infrastrukturni objekti in naprave za izvajanje javne službe
– zbirni centri,
– zbiralnice,
– objekti in naprave za razvrščanje ločeno zbranih frak-

– objekti in naprave za predelavo mešanih komunalnih
odpadkov,
– kompostarna.
Objekti in naprave iz prejšnjega odstavka tega člena so
v lasti MOL.
Občina Ig je solastnica območja odlagališča nenevarnih
odpadkov Barje, v skladu z deležem, določenim v družbeni
pogodbi o ustanovitvi Holdinga Ljubljana, d.o.o.
24. člen
Oprema infrastrukturnih objektov in naprav iz prejšnjega
člena tega odloka so:
– posode za ločene frakcije, kosovne odpadke in nevarne
frakcije v zbirnih centrih,
– posode za ločene frakcije v zbiralnicah in začasnih
zbiralnicah za javne prireditve,
– posode za biološko razgradljive odpadke,
– posode za kuhinjske odpadke,
– oprema premičnih zbiralnic za nevarne frakcije,
– vozila za prevoz kosovnih odpadkov,
– vozila za prevoz komunalnih odpadkov,
– oprema za začasno hranjenje in obdelavo nevarnih
frakcij pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– oprema za obdelavo kosovnih odpadkov pred njihovo
oddajo v predelavo, izločanje frakcij z razvrščanjem v sortirnici
ali v odstranjevanje,
– posode za mešane komunalne odpadke,
– naprave za tehtanje mešanih komunalnih odpadkov,

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
25. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja organ Občine
Ig pristojen za nadzor.
IX. KAZENSKE DOLOČBE

28. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje pravna
oseba za prekrške iz 18. in 19. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekrške
iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne
osebe.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik – povzročitelj.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka tega člena fizična oseba – povzročitelj.
29. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje pravna
oseba – upravnik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
20. člena.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik
– upravnik.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje lastnik stavbe, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 20. člena.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje odgovorna
oseba, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 20. člena.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje odgovorna
oseba, ki ravna v nasprotju s prvim stavkom četrtega odstavka
20. člena.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje lastnik
stavbe – fizična oseba, ki ravna v nasprotju drugim stavkom
četrtega odstavka 20. člena.
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje lastnik
stavbe – pravna oseba, ki ravna v nasprotju z drugim stavkom
četrtega odstavka 20. člena.
30. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje organizator
– pravna oseba, ki ravna v nasprotju z 21. členom.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne
osebe.
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Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje organizator – samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
21. členom.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Pravilnika iz 11. in 22. člena tega odloka mora Občinski
svet občine Ig sprejeti najkasneje v roku enega meseca od
uveljavitve tega odloka.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati odlok
o obveznem zbiranju in odstranjevanju odpadkov na območju
Občine Ig (Uradni list RS, št. 23/97), ter odlok o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 42/85, 7/86, 39/87 in 23/88), razen
določb, ki se nanašajo na odlaganje ostankov komunalnih
odpadkov.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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1377.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02) je Občinski svet občine
Kobarid na 12. redni seji dne 18. 3. 2004 sprejel naslednji

SKLEP
I
Občinski svet občine Kobarid izdaja soglasje k ceni storitve osebna pomoč, ki znaša za 0,18 delavca 166.154,25 SIT
mesečno in velja od 1. 1. 2004 dalje.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 150-1/99
Kobarid, dne 18. marca 2004.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

Št. 352-05/04-015
Ig, dne 24. marca 2004.
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l. r.

KOBARID
1376.

1378.

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Kobarid
v letu 2004

Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve pomoč
na domu

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02) je Občinski svet občine
Kobarid na 12. redni seji dne 18. 3. 2004 sprejel naslednji

Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid
v letu 2004

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 18. člena
statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02
in 74/02) je Občinski svet občine Kobarid na 12. redni seji dne
18. 3. 2004 sprejel

Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve osebna
pomoč

SKLEP
I
Občinski svet občine Kobarid izdaja soglasje k ceni storitve pomoč na domu, ki znaša 1.596,12 SIT na uro in velja od
1. 1. 2004 dalje.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 150-1/99
Kobarid, dne 18. marca 2004.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

I
Do sprejetja proračuna Občine Kobarid za leto 2004 se
financiranje potreb proračunskih uporabnikov nadaljuje po tem
sklepu, vendar najdlje do 30. 4. 2004.

1379.

II
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2003.
Proračunskim uporabnikom se sredstva zagotavljajo v odvisnosti od njihovih dejansko ugotovljenih potreb in finančnih
možnosti Občine Kobarid.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se
uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu 2003 že začete.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02) je Občinski svet občine
Kobarid na 12. redni seji dne 18. 3. 2004 sprejel naslednji

III
Po poteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2004.

I
Občinski svet občine Kobarid izdaja soglasje k ceni storitve pomoč na domu za uporabnike, ki znaša 1.100 SIT na uro
in velja od 1. 4. 2004 dalje.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2004.
Št. 40302-1/02
Kobarid, dne 18. marca 2004.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič inž. l. r.

Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve pomoč
na domu

SKLEP

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 150-1/99
Kobarid, dne 18. marca 2004.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

Uradni list Republike Slovenije
1380.

Sklep o potrditvi predloga cen vzdrževanja
pokopališča

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02) je Občinski svet občine
Kobarid na 12. redni seji dne 18. 3. 2004 sprejel naslednji

SKLEP

Št.

Št. 352-4/04
Kobarid, dne 18. marca 2004.

II
Cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-3/04
Kobarid, dne 18. marca 2004.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

1383.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02) je Občinski svet občine
Kobarid na 12. redni seji dne 18. 3. 2004 sprejel naslednji

SKLEP
I
Občinski svet je sprejel ekonomske cene vrtca, ki veljajo
od 1. 4. 2004 dalje in so izračunane na 12 mesecev ter znašajo:
– Celodnevni program:
66.900 SIT
– Poldnevni program (s kosilom):
61.600 SIT
– Poldnevni program (brez kosila):
53.100 SIT
– Jasli – celodnevni program:
80.630 SIT
– Jasli – poldnevni program:
69.960 SIT
– 3⁄4 program:
30.300 SIT
II
Ekonomska cena ne vključuje odpravnine, amortizacije,
investicijskega vzdrževanja in ne upošteva izpisov otrok v poletnih mesecih. Ti stroški se v proračunu predvidijo posebej.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. 4. 2004.
Št. 640-2/04
Kobarid, dne 18. marca 2004.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

1382.

Sklep o cenah kanalščine za uporabnike
industrijskih objektov

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02) je Občinski svet občine
Kobarid na 12. redni seji dne 18. 3. 2004 sprejel naslednji

Sklep o številu otrok v vrtcih

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02) je Občinski svet občine
Kobarid na 12. redni seji dne 18. 3. 2004 sprejel naslednji

SKLEP

ko:
Sklep o ekonomski ceni vrtca

3777

I
Cena kanalščine za uporabnike industrijskih objektov ki
so sami zgradili kanalizacijske sisteme, znaša 20,24 SIT/m3.

Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

1381.

Stran

SKLEP

I
Potrdi se predlog cen vzdrževanja pokopališča – Komunale Tolmin d.d.
Cene vzdrževanja znašajo:
Enojni grob
6.625
Dvojni grob
8.765
Trojni grob
9.943
Otroški grob
3.174
II
Cenik se objavi v Uradnem listu RS in velja za leto
2004.

31 / 31. 3. 2004 /

I
V vrtcih, ki delujejo na območju Občine Kobarid, je lah– v oddelkih prvega starostnega obdobja 14 otrok,
– v oddelkih drugega starostnega obdobja 24 otrok,
– v kombiniranih oddelkih 19 otrok.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. 4. 2004.
Št. 640-4/04
Kobarid, dne 18. marca 2004.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

1384.

Sklep o potrditvi predloga cen pogrebne
dejavnosti

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02) je Občinski svet občine
Kobarid na 12. redni seji dne 18. 3. 2004 sprejel naslednji

SKLEP
I
Potrdi se predlog cen pogrebne dejavnosti Komunale
Tolmin d.d.
Postavka:
I. IZKOP IN ZASIP
– priprava na izkop
– navadni grob
– poglobljeni grob
– otroški grob
– žarni grob
– odstranitev posmrtnih ostankov
– prva ureditev groba
– odstranitev tlaka ali spomenika – po dejanski
zamudi časa potrebnega za odstranitev
– prekop pred potekom kolobarne dobe

Nova
2.965 SIT
28.100 SIT
35.650 SIT
14.700 SIT
7.350 SIT
5.950 SIT
5.150 SIT
2.100 SIT
34.000 SIT
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– zamuda časa in strošek prevoza delavce
Kobarid
10-19km
20-29km
nad 30km

690 SIT
690 SIT
690 SIT
690 SIT

Na pokopališčih, ki niso v upravljanju Komunale Tolmin
Javnega podjetja d.d. se zgoraj navedene cene povišajo za
20%.
V primeru izkopa v zamrznjenem terenu, se obračuna
najem rušilnega kladiva v višini 3.500 SIT in dodatno porabljen
čas delavca za izkop po ceni 2.500 SIT/h.
II. OPRAVILA PRED POGREBOM
– britje, umivanje preoblačenje umrlega
– ureditev in oprema krste
– polaganje v krsto
– polaganje v krsto v nenormalnem stanju
– ureditev vežice in odra
– premik iz vežice v poslovilni prostor
– vodenje pogreba
– cinjenje krste (brez materiala)
– cinjenje zabojčka za posmrtne ostanke
– prijava smrti pokojnika
– odstr. posmrtnih ostankov v primeru
nenaravne smrti na klic UNZ ali zdravstvenega
doma
– postavitev in najem mrliške sobe na domu

19.110 SIT
2.530 SIT
2.920 SIT
10.330 SIT
4.440 SIT
2.530 SIT
8.870 SIT
10.500 SIT
6.750 SIT
3.050 SIT
20.370 SIT
16.850 SIT

Ob nedeljah in praznikih so cene postavk pod I. višje za
50% pod II. pa za 30%
III. PREVOZI
– lokalni prevoz
– prevoz s pogrebnim vozilom – km
– prevoz s pogrebnim vozilom s
spremljevalcem – km

6.970 SIT
110 SIT
150 SIT

IV. OSTALO
– uporaba vežice Kobarid-dan
8.100 SIT
– uporaba transportne krste
3.820 SIT
– najemnina mrliškega vozička
2.250 SIT
– uporaba obdukcijske sobe s čiščenjem
in dezinfekcijo (vežica Tolmin)
16.900 SIT
– uporaba hladilnika-dan (vežica Tolmin)
5.460 SIT
– obveščanje javnosti
po računu + 3.000 SIT
Za pokojnike s stalnim prebivališčem izven občin Bovec,
Kobarid in Tolmin se na cene iz postavke IV. pribije 20%
Dela, ki niso zajeta v postavkah I., II., III., in IV. se obračunavajo po dejanski zamudi časa po urni postavki 3.500 SIT/h
Cene ne vsebujejo DDV.
II
Cenik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-4/04
Kobarid, dne 18. marca 2004.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

LJUBLJANA
1385.

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za
leto 2004

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) ter 27. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 9. seji dne 29. 3.
2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Ljubljana
za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Mestne občine Ljubljana za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu:
proračun) in upravljanje s prihodki in drugimi prejemki ter odhodki ter drugimi izdatki.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje
nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Mestna
občina Ljubljana.
3. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja in so prikazani v splošnem delu proračuna.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2004 se določa
v višini 59.057.035.644 tolarjev.
Občina se zadolži v višini 2.000.000.000 tolarjev za financiranje naložb v stanovanjsko gradnjo in oskrbo z vodo ter za
odvajanje in čiščenje odplak.
Občina izda poroštva javnim zavodom do skupne višine
650.000.000 tolarjev na osnovi sklepa mestnega sveta, ki določi višino poroštva za vsak zavod posebej.
4. člen
V proračunu Mestne občine Ljubljana se zagotavljajo
sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski
sklad in sicer v višini 201.188.374 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve na predlog oddelka za finance odloča župan in o uporabi poroča mestnemu
svetu.
5. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v
skladu s predpisi.
Prihodki, ki jih oddelki mestne uprave ustvarijo s svojo
dejavnostjo so prihodek proračuna.
Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih Mestna občina
Ljubljana prejme od domače ali tuje pravne in fizične osebe.
Kupnina od prodaje finančnega in stvarnega premoženja
Mestne občine Ljubljana je prejemek proračuna.
Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno
premoženje se uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.
Župan lahko med letom tudi spreminja in dopolnjuje letni
program prodaje finančnega in stvarnega premoženja občine,
če se spremembe in dopolnitve nanašajo na vključitev premičnega premoženja do vrednosti 5.000.000 tolarjev.
6. člen
Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski
prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti
neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave
občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova
zavarovanj, prihodki pridobljeni iz sredstev danih v upravljanje
Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana,
koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, transferi iz
državnega proračuna in Evropske unije, turistična taksa, taksa
za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja ter taksa za obremenjevanje vode.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika
in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema
in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma
razpoložljivih sredstev.
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Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča
obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkahkontih na katere se nanašajo in proračun.
7. člen
Terjatve iz naslova zapadlih in neplačanih davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev dolžnika do občine v
postopkih prisilne poravnave v skladu z zakonom o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji se lahko zamenjajo za lastniške deleže.
O zamenjavi terjatev za lastniške deleže v postopku prisilne poravnave odloča mestni svet na predlog župana.
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga,
največ do višine 50.000 tolarjev, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar največ do skupne
višine 10.000.000 tolarjev.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do
občine iz naslova obveznih dajatev.
8. člen
Z včlanitvijo ali sodelovanjem Mestne občine Ljubljana
v organizaciji, ki zahteva plačilo članarine v višini nad milijon
tolarjev ali druge oblike nepovratnih sredstev, mora soglašati
mestni svet.
9. člen
Uporabnik lahko samostojno prerazporeja proračunska
sredstva med podkonti istega konta izdatkov v okviru proračunske postavke.
Župan lahko na predlog uporabnika odobri prerazporeditev proračunskih sredstev med postavkami-konti iste podskupine izdatkov v okviru letnega finančnega načrta uporabnika,
vendar ne več kot za 10% vseh planiranih izdatkov v finančnem
načrtu uporabnika.
Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča
mestnemu svetu.
10. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna, ki so v posebnem
delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana po uporabnikih so izkazani v posebnem delu proračuna.
11. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki
so določeni s proračunom.
12. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za
plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačilo blaga
in storitev in za investicijske izdatke.
13. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini
154.852.666 tolarjev se uporabljajo za nepredvidene namene,
za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča pristojnemu odboru za
finance mestnega sveta.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt uporabnika.
14. člen
V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v
okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne
namene, sredstva za subvencije pa tudi na podlagi dodatnih
drugih tekočih prihodkov.
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Subvencije javnim podjetjem iz proračuna Mestne občine
Ljubljana se lahko namenjajo le za pokrivanje izgub, ki nastanejo pri opravljanju storitev po maloprodajni ceni, ki je nižja od
dejanske cene storitev.
Subvencija se dodeli na podlagi pogodbe.
Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti
iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto,
v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan predpiše Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna Mestne občine Ljubljana.
Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje
proračuna.
Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta četrtnih skupnosti MOL je oseba, ki ima pooblastilo za zastopanje
oziroma oseba, ki jo pooblasti svet četrtne skupnosti.
16. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo
gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo
skladno s predpisi o javnem naročanju.
17. člen
Sredstva proračuna uporabniki med letom uporabljajo za
plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Pri tem je potrebno
upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni
položaj proračuna.
Izjemoma lahko uporabniki dogovarjajo predplačila.
Dogovarjanje predplačil je možno ob predhodnem soglasju oddelka za finance in predložitvi bančne garancije za
vračilo predplačila.
18. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za izplačilo.
19. člen
Sredstva poračuna se uporabnikom prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
20. člen
Uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale
plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka-konto v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih, iz naslova:
– investicij – sredstev skupin odhodkov »42-investicijski
odhodki« in 43-investicijski transferi«, zagotovljenih v sprejetem
letnem finančnem načrtu uporabnika ne smejo presegati 70%,
od tega v letu 2005 40% in v ostalih prihodnjih letih 30%.
– drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25%
sredstev skupin odhodkov »40-tekoči odhodki« in »41-tekoči
transferi«, brez sredstev podskupin odhodkov »400-plače in
drugi izdatki zaposlenim« in »401-prispevkov delodajalcev za
socialno varnost«, zagotovljenih v sprejetem letnem finančnem
načrtu uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih
mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
21. člen
Če prejemki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
lahko župan na predlog oddelka za finance največ za 45 dni
zadrži izvrševanje posameznih izdatkov, vendar ne več kot za
10 odstotkov vseh planiranih izdatkov proračuna.
Če župan, zaradi slabših gospodarskih gibanj v državi
in drugih ukrepov vlade, oceni, da bodo prihodki za več kot
1.000.000.000 tolarjev nižji glede na načrtovane v sprejetem
proračunu leta 2004 lahko, poleg ukrepov za uravnoteženje
proračuna iz 40. člena Zakona o javnih financah, uporabi ukrep
proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe.
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Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega neposrednega uporabnika določijo v enakem odstotku glede na
postavke iz katerih se financirajo blago in storitve, subvencije,
transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči
transferi in investicijski odhodki ter investicijski transferi, in sicer pri vseh neposrednih uporabnikih. Z navedenimi ukrepi se
zmanjša skupni obseg odhodkov v sprejetem proračunu leta
2004 za 1.000.000.000 tolarjev.
22. člen
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Ljubljana
se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na
kontu za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče
predvideti, ker se njihov prejemnik določi na podlagi javnega
razpisa, izvedenega po sprejemu proračuna.
Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma nove proračunske postavke v okviru sredstev
posameznega uporabnika.
23. člen
Oddelek za finance Mestne uprave mestne občine Ljubljana:
– izvaja finančno poslovanje,
– spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih
uporabnikih in o morebitnih nepravilnostih obvešča župana ter
mu predlaga ustrezne ukrepe,
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– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi
uporabniki v mejah planirane porabe zaradi zagotovitve tekoče
likvidnosti proračuna,
– obvešča župana o začasnih likvidnostnih presežkih proračuna in predlaga začasno uporabo prostih denarnih sredstev
zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
24. člen
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za finance ali nadzorni
odbor.
25. člen
Proračun MOL za leto 2004 se objavi na spletni strani
Mestne občine Ljubljana.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4010-8/03-173
Ljubljana, dne 29. marca 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

Prora�un Mestne ob�ine Ljubljana za leto 2004 se dolo�a v naslednjih zneskih:
Prora�un 2004

A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI

57.048.333.099

II.

SKUPAJ ODHODKI

58.619.347.644

III.

PRORA�UNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEEK

-1.571.014.545

B)

RA�UN FINAN�NIH TERJATEV IN NALOB

IV.

PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEEV

V.

DANA POSOJILA IN POVE�ANJE KAPITALSKIH DELEEV

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEEV (IV-V)

C)

RA�UN FINANCIRANJA

VIII. ZADOLEVANJE PRORA�UNA
IX.

ODPLA�ILA DOLGA

X.

NETO ZADOLEVANJE (VIII.-IX.)

XI.

POVE�ANJE (ZMANJANJE) SREDSTEV NA RA�UNIH

8.702.545

0
8.702.545

2.000.000.000
437.688.000
1.562.312.000

0
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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina,
Podskupina,

Naziv konta

Konto

1

2

I.
70
700
7000

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
DAV�NI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBI�EK
Dohodnina

Realizacija

Ocena realizacije

Prora�un

2002

2003

2004

3

4

Indeks

5

6=5/4*100

42.332.000.849

49.916.648.687

57.048.333.099

114,29

36.887.768.231

42.789.568.687

44.031.114.598

102,90

25.551.862.884
25.551.862.884

29.329.896.093
29.329.896.093

30.633.064.163
30.633.064.163

104,44
104,44

701

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

0

0

0

702

DAVKI NA PLA�ILNO LISTO IN DELOVNO SILO

0

0

0

703
7030
7031
7032
7033

DAVKI NA PREMOENJE
Davki na nepremi�nine
Davki na premi�nine
Davki na dedi�ine in darila
Davki na promet nepremi�nin in na finan�no premoenje

8.055.747.166
5.357.898.026
1.394.768
180.124.151
2.516.330.221

9.591.444.594
6.279.927.997
1.600.000
206.000.000
3.103.916.597

9.646.886.594
6.335.369.997
1.600.000
206.000.000
3.103.916.597

100,58
100,88
100,00
100,00
100,00

704
7044
7045
7046
7047
7048

DOMA�I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Davki na posebne storitve
Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti
Letna povra�ila za uporabo cest
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
Davki na motorna vozila

3.280.158.181
245.331.911
0
0
3.034.826.270
0

3.868.228.000
290.000.000
0
0
3.578.228.000
0

3.751.163.841
290.000.000
0
0
3.461.163.841
0

96,97
100,00

96,73

705

DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN
TRANSAKCIJE

0

0

0

706

DRUGI DAVKI

0

0

0

4.203.889.789

4.675.500.000

5.611.371.000

120,02

1.615.102.318

1.568.000.000

2.091.049.000

133,36

71
710

NEDAV�NI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

7102
7103

UDELEBA NA DOBI�KU IN DOHODKI OD
PREMOENJA
Prihodki od udelebe na dobi�ku in dividend javnih podjetji,
javnih skladov in javnih finan�nih institucij
Prihodki od udelebe na dobi�ku in dividend drugih podjetij
in finan�nih institucij
Prihodki od obresti
Prihodki od premoenja

711
7111

TAKSE IN PRISTOJBINE
Upravne takse in pristojbine

376.656.962
376.656.962

410.000.000
410.000.000

503.100.000
503.100.000

122,71
122,71

712
7120

DENARNE KAZNI
Denarne kazni

243.339.162
243.339.162

280.000.000
280.000.000

279.000.000
279.000.000

99,64
99,64

7100
7101

713

Skupina,7130
Podskupina,
Konto

714
1 7141

72
720
7200
7201
7203

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
Prihodki od prodaje blaga in storitev

Naziv konta

DRUGI NEDAV�NI PRIHODKI
Drugi nedav�ni prihodki
2

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

0

43.000.000

50.000.000

116,28

49.749.210

12.000.000

15.000.000

125,00

83.459.090
1.481.894.018

25.000.000
1.488.000.000

21.300.000
2.004.749.000

85,20
134,73

203.997.135

213.500.000

243.022.000

Ocena 213.500.000
realizacije

Prora�un
243.022.000

Indeks
113,83

2002
1.764.794.212
1.764.794.212
3

2003
2.204.000.000
2.204.000.000
4

2004
2.495.200.000
2.495.200.000
5

113,21
113,21
6=5/4*100

1.084.685.420

2.339.580.000

6.610.231.888

282,54

100.642.805

1.359.580.000

1.611.570.000

118,53

97.764.682
2.715.623
162.500

1.356.600.000
2.800.000
180.000

1.606.600.000
4.900.000
70.000

118,43
175,00
38,89

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

0

0

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJI� IN
NEOPREDMETENIH DOLGORO�NIH SREDSTEV
Prihodki od prodaje stavbnih zemlji�

984.042.615

980.000.000

4.998.661.888

984.042.615

980.000.000

4.998.661.888

PREJETE DONACIJE (730+731)

7221

73

113,83

Realizacija
203.997.135

57.470.759

12.000.000

31.225.000

260,21

730
7300
7301

PREJETE DONACIJE IZ DOMA�IH VIROV
Prejete donacije in darila od doma�ih pravnih oseb
Prejete donacije in darila od doma�ih fizi�nih oseb

11.957.505
11.957.505
0

2.000.000
2.000.000
0

2.135.000
2.135.000
0

106,75
106,75

731
7310

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in
fundacij
Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij

45.513.254
34.955.197

10.000.000
10.000.000

29.090.000
29.090.000

290,90
290,90

7311

74
740
7400

78

TRANSFERNI PRIHODKI (740)
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINAN�NIH INSTITUCIJ
Prejeta sredstva iz dravnega prora�una

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

10.558.057

0

0

98.186.650

100.000.000

764.390.613

98.186.650

100.000.000

764.390.613

98.186.650

100.000.000

764.390.613

0

0

0

Stran
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Naziv konta

Konto

1

2

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
400
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4009
401

PLA�E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Pla�e in dodatki
Regres za letni dopust
Povra�ila in nadomestila
Sredstva za delovno uspenost
Sredstva za nadurno delo
Pla�e za delo nerezidentov po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim

4010
4011
4012
4013
4015

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
VARNOST
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starevsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja

402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Pisarniki in sploni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroki in storitve
Izdatki za slubena potovanja
Teko�e vzdrevanje
Najemnine in zakupnine (leasing)
Kazni in odkodnine
Davek na izpla�ane pla�e
Drugi operativni odhodki

403
4031

PLA�ILA DOMA�IH OBRESTI
Pla�ila obresti od kreditov poslovnim bankam

404
409
4090
4091

41
410
4100
4102
411
4112
4115
4117
4119

Skupina,
Podskupina,
Konto

TEKO�I ODHODKI (400+401+402+403+404+409)

412

1 4120

413
4130
4131
4132
4133
4135
414

42
420
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4208

43

Realizacija

Ocena realizacije

Prora�un

2002

2003

2004

3

4

5

TEKO�I TRANSFERI (410+411+412+413+414)
SUBVENCIJE
Subvencije javnim podjetjem
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Nadomestila pla�
tipendije
Drugi transferi posameznikom

Naziv konta

6=5/4*100

47.352.726.320

51.936.781.744

58.619.347.644

112,87

10.530.249.836

12.605.797.283

14.419.895.114

114,39

2.299.984.715
1.971.349.691
75.878.473
157.243.773
38.880.520
34.119.845
2.740.862
19.771.551

2.299.488.686
1.994.277.234
74.808.220
164.738.668
39.053.860
11.600.000
2.530.992
12.479.712

2.511.054.679
2.182.083.524
81.753.200
168.698.789
37.130.000
16.500.000
2.767.817
22.121.349

109,20
109,42
109,28
102,40
95,07
142,24
109,36
177,26

322.803.595

323.702.072

439.529.102

135,78

178.818.417
140.813.804
1.189.195
1.982.179
0

180.173.795
140.270.898
1.221.517
2.035.862
0

206.920.002
157.358.146
1.368.009
2.280.015
71.602.930

114,84
112,18
111,99
111,99

7.609.330.549
692.297.447
454.317.762
363.017.620
55.088.769
52.086.729
4.417.532.732
106.655.447
338.635.356
111.126.793
1.018.571.894

9.332.799.340
672.610.155
330.774.697
694.812.812
56.292.620
67.003.347
5.995.726.978
82.607.989
358.000.000
99.587.344
975.383.398

10.871.670.293
681.871.958
446.810.697
1.068.586.935
45.378.400
64.651.347
6.106.226.922
34.492.558
404.000.780
112.278.428
1.907.372.267

116,49
101,38
135,08
153,79
80,61
96,49
101,84
41,75
112,85
112,74
195,55

136.990.172
136.990.172

213.766.145
213.766.145

241.600.000
241.600.000

113,02
113,02

0

0

0

161.140.805
139.472.618
21.668.187

436.041.040
234.852.666
201.188.374

356.041.040
154.852.666
201.188.374

81,65
65,94
100,00

18.653.174.414

20.885.557.312

22.363.681.057

107,08

247.207.191
151.863.150
95.344.041

1.214.848.869
1.000.000.000
214.848.869

1.163.120.000
1.040.000.000
123.120.000

95,74
104,00
57,31

8.080.972.263

8.619.888.501

7.277.070.057

84,42

8.871.968
1.739.886
50.252.873
8.020.107.536

11.816.262
2.500.000
66.603.000
8.538.969.239

23.324.361
2.500.000
74.467.205
7.176.778.491

197,39
100,00
111,81
84,05

PLA�ILA OBRESTI V TUJINO
REZERVE
Splona prora�unska rezervacija
Prora�unska rezerva

Indeks

Realizacija

Ocena realizacije

Prora�un

Indeks

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN
USTANOVAM
Teko�i transferi neprofitnim or2ganizacijam in ustanovam

1.949.188.935
2002

2.371.951.320
2003

2.671.841.901
2004

112,64

3
1.949.188.935

4
2.371.951.320

5
2.671.841.901

6=5/4*100
112,64

DRUGI TEKO�I DOMA�I TRANSFERI
Teko�i transferi ob�inam
Teko�i transferi v sklade socialnega zavarovanja
Teko�i transferi v javne sklade
Teko�i transferi v javne zavode
Teko�a pla�ila drugim izvajalcem javnih slub, ki niso
posredni prora�unski uporabniki

8.375.806.025
2.234.774.313
543.099.400
273.496.458
5.324.435.854
0

8.678.868.622
1.162.970.000
715.985.000
771.511.503
6.028.402.119
0

11.251.649.098
850.000.000
661.772.000
871.194.117
8.579.252.981
289.430.000

129,64
73,09
92,43
112,92
142,31

0

0

0

TEKO�I TRANSFERI V TUJINO

12.156.367.340

11.284.803.743

11.730.809.994

103,95

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrevanje in obnove
Nakup zemlji� in naravnih bogastev
tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski ineniring

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

12.156.367.340
485.894.834
20.181.002
575.242.495
21.998.934
4.484.374.155
3.673.895.654
2.037.252.631
857.527.635

11.284.803.743
226.000.000
0
506.356.057
21.833.600
4.407.185.314
3.141.618.001
1.986.267.779
995.542.992

11.730.809.994
942.236.000
4.000.000
515.923.000
19.000.000
5.755.248.682
1.434.112.538
1.580.000.000
1.480.289.774

103,95
416,92

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

101,89
87,02
130,59
45,65
79,55
148,69

6.012.934.730

7.160.623.406

10.104.961.480

141,12

430
4301
4302

INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi javnim skladom in agencijam
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

6.012.934.730
1.606.697.118
98.399.999

7.160.623.406
475.723.724
203.250.000

10.104.961.480
1.823.139.519
437.723.814

141,12
383,23
215,36

4303

Investicijski transferi javnim podjetjem in drubam, ki so v
lasti drave ali ob�in
Investicijski transferi privatnim podjetjem
Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
Investicijski transferi javnim zavodom

2.750.654.637

3.278.228.000

4.257.279.049

129,87

0
0
1.557.182.976

0
0
3.203.421.682

7.000.000
50.000.000
3.529.819.098

110,19

0

0

0

-5.020.725.471

-2.020.133.057

-1.571.014.545

4305
4306
4307

45

PLA�ILA SREDSTEV V PRORA�UN EVROPSKE
UNIJE
III. PRORA�UNSKI PRESEEK (PRORA�UNSKI
PRIMANJKLJAJ) (I.-II)

77,77
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B. RA�UN FINAN�NIH TERJATEV IN NALOB
Skupina,
Podskupina,
Konto

Naziv konta

1

2

IV. PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEEV
(75)
PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEEV

75
750
7500
7503
7504
751
7511
7512

Realizacija

Ocena realizacije

Prora�un

2002

2003

2004

3

4

5

Indeks

6=5/4*100

502.035.261

80.193.085

8.702.545

10,85

10,85

502.035.261

80.193.085

8.702.545

PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL
Prejeta vra�ila danih posojil od posameznikov in
zasebnikov
Prejeta vra�ila danih posojil od finan�nih institucij
Prejeta vra�ila danih posojil od privat. podj.

150.080.345
149.960.345

0
0

0
0

0
120.000

0
0

0
0

PRODAJA KAPITALSKIH DELEEV
Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deleev v
finan�nih institucijah
Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deleev v
privatnih podjetjih

140.017.226

80.193.085

8.702.545

10,85

0

2.562.154

4.119.951

160,80

4.582.594

281,80

0

1.626.215

7513

Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deleev

140.017.226

76.004.716

0

752
7520

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
Sredstva kupnin iz naslova privatizacije

211.937.690
211.937.690

0
0

0
0

DANA POSOJILA IN POVE�ANJE
KAPITALSKIH DELEEV (44)

19.000.000

0

0

V.

DANA POSOJILA IN POVE�ANJE
KAPITALSKIH DELEEV(440+441)

44
440
4403

DANA POSOJILA
Dana posojila finan�nim institucijam

441
4412

POVE�ANJE KAPITALSKIH DELEEV
Pove�anje kapitalskih deleev v privatnih podjetjih

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEEV (IV.-V.)
VII. SKUPNI PRESEEK (PRIMANJKLJAJ )
(PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL) (I.+IV) (II.+V)

19.000.000

0

0

0
0

0
0

0
0

19.000.000
19.000.000

0
0

0
0

483.035.261

80.193.085

8.702.545

10,85

-4.537.690.210

-1.939.939.972

-1.562.312.000

80,53

C. RA�UN FINANCIRANJA
Skupina,
Podskupina,
Konto
1

Naziv konta

Realizacija

Ocena realizacije

Prora�un

Indeks

2

2002
3

2003
4

2004
5

6=5/4*100

VIII. ZADOLEVANJE (50)

3.857.571.298

2.000.000.000

2.000.000.000

100,00

50

ZADOLEVANJE ( 500+501)

3.857.571.298

2.000.000.000

2.000.000.000

100,00

500
5001

DOMA�E ZADOLEVANJE
Najeti krediti pri poslovnih bankah

3.857.571.298
3.857.571.298

2.000.000.000
2.000.000.000

2.000.000.000
2.000.000.000

100,00
100,00

ZADOLEVANJE V TUJINI

0

0

ODPLA�ILO DOLGA (55)

0

130.093.855

437.688.000

336,44

ODPLA�ILA DOLGA (550+551)

0

130.093.855

437.688.000

336,44

ODPLA�ILA DOMA�EGA DOLGA
Odpla�ilo kreditov poslovnih bankam
Odpla�ila kreditov drugim doma�im kreditodajalcem

0
0
0

130.093.855
130.093.855
0

437.688.000
233.700.000
203.988.000

336,44
179,64

ODPLA�ILA DOLGA V TUJINO

0

0

0

501

IX.
55
550
5501
5503
551

X.

NETO ZADOLEVANJE (VIII-IX)

3.857.571.298

1.869.906.145

1.562.312.000

XI.

POVE�ANJE (ZMANJANJE)
SREDSTEV NA RA�UNIH (VII-X)

-680.118.912

-70.033.827

0

83,55
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ŠKOFLJICA

1386.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Škofljica v letu 2004

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00 in 51/02), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94 in 56/98), 30. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list
RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) ter 32. in 33. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02
in 56/02) je Občinski svet občine Škofljica na dopisni seji dne
20. 3. 2004 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Škofljica v letu
2004
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine
Škofljica za leto 2004, oziroma v obdobju april–junij 2004, se
financiranje funkcij občine in njenih nalog in drugih s predpisi
določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi odloka o
proračunu Občine Škofljica za leto 2003 in za iste programe
kot v letu 2003.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2003.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za
leto 2003 in začete v letu 2003.

Uradni list Republike Slovenije
70/00 in 100/00 in 51/02), 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 30. člena
statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in 112/00) je
župan Občine Štore dne 22. 3. 2004 sprejel

SKLEP
o nadaljevanju začasnega financiranja potreb iz
proračuna Občine Štore v letu 2004
1. člen
Ker proračun Občine Štore za leto 2004 še ni bil sprejet se
do sprejetja le tega financiranje potreb proračunskih porabnikov
začasno nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2003,
vendar najdlje do 31. 5. 2004.
2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene
upoštevati toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno uporabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 2003. V okviru
začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v
teku.
3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto 2004.
4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upoštevajo določbe odloka o proračunu Občine Štore za leto 2003.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati s
1. 4. 2004.
Št. 40204-0002/2003-002
Štore, dne 22. marca 2004.

4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so
sestavni del proračuna Občine Škofljica za leto 2004.
Po sprejemu proračuna za leto 2004, se v obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun
leta 2004.

Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

5. člen
Sklep o začasnem financiranju Občine Škofljica v letu
2004 sprejme Občinski svet občine Škofljica.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja
največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna
se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega
sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine oziroma
če proračun ni sprejet.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. aprila 2004 dalje.
Št. 40302/06/04
Škofljica, dne 20. marca 2004.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.

ŠTORE
1387.

Sklep o nadaljevanju začasnega financiranja
potreb iz proračuna Občine Štore v letu 2004

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,

1388.

Sklep o spremembi uradnega elektronskega
naslova Občine Štore

Na podlagi 30. člena statuta Občine Štore (Uradni list
RS, št. 66/99, 112/00 in 5/03) in 5. člena uredbe o poslovanju
organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list
RS, št. 91/01) izdajam

SKLEP
o spremembi uradnega elektronskega naslova
Občine Štore
1. člen
S tem sklepom se spremeni uradni elektronski naslov
Občine Štore.
Uradni elektronski naslov Občine Štore se glasi: tajnistvo@store.si
Sporočila, prejeta na zgoraj navedeni naslov sprejema
tajništvo Občine Štore.

RS.

2. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Št. 00201-0001/2003-002
Štore, dne 22. marca 2004.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

Uradni list Republike Slovenije
1389.

Št.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
v Občini Štore

2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Znesek v SIT

60,239.609

73
74
II.
40

41

Št. 03204-0009/2003-011
Štore, dne 4. novembra 2003.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

42
43
III.

TIŠINA
1390.

Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2004

B)
IV.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) in 16. člena statuta Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 23/99, 77/02) je Občinski svet občine Tišina
na 12. seji dne 19. 3. 2004 sprejel

75

ODLOK
o proračunu Občine Tišina za leto 2004

44

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Tišina za leto 2004
(v nadaljevanju: proračun) določa višina proračuna, postopki
izvrševanja, upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi,
obseg zadolževanje občine in druga vprašanja.
Z občinskim proračunom se zagotavljajo sredstva za
financiranje javne porabe v Občini Tišina za leto 2004.
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov

A)
I.
70

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davek na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

Znesek v SIT

541,863.333
264,151.850
203,912.241
156,187.000
19,473.287
28,251.954
–

3785

71

72

1. člen
Občinski svet imenuje občinsko volilno komisije v naslednji sestavi:
Predsednik: Zoran Lenovšek, Podkraj 76, Velenje.
Namestnik predsednika: Ivan Šelih, Cesta Kozjanskega
odreda 4, Štore.
Član: Darko Belak, Trnovec 42, Dramlje.
Namestnica člana: Jožica Cmok, Pečovje 4a, Štore.
Član: Leopold Bukovšek, Laška vas pri Štorah 55, Štore.
Namestnica člana: Brigita Pintar, Laška vas pri Štorah
19, Štore.
Član: Franc Vrečer, Kompole 98, Štore.
Namestnica člana: Lidija Kavka, Cesta Kozjanskega
odreda 4, Štore.

Stran

Skupina/Podskupina kontov

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je Občinski svet občine Štore na 6. redni seji dne 29. 10. 2003 sprejel
naslednji

SKLEP
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V.

VI.

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in odhodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premož.
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnh sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

7,788.244
1,799.000
31.000
26,133.923
24,487.442
5,130.000
30.000
–
5,100.000
–
–
–
272,581.483
272,581.483
575,125.971
138,466.000
42,970.626
6,078.606
81,895.594
1,521.175
6,000.000
159,287.361
10,333.828
68,173.062
24,892.277
55,888.194
–
261,022.610
261,022.610
16,350.000
16,350.000
–33,262.638

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
3,000.000
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
3,000.000
750 Prejeta vračila danih posojil
3,000.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
–
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
–
440 Dana posojila
–
411 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
N SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
3,000.000

C)
VII.
50

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
30,000.000
Zadolževanje
30,000.000
500 Domače zadolževanje
30,000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA
1,870.141
55 ODPLAČILA DOLGA
1,870.141
550 Odplačila domačega dolga
1,870.141
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
28,129.859
XI. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2,132.780
X.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2,132.780
Splošni del občinskega proračuna – odhodki in drugi izdatki po funkcionalni klasifikaciji, posebni del proračuna (finančna načrta občinskih organov in občinske uprave ter režijskega
obrata Občine Tišina) ter načrt razvojnih programov so priloge
k temu odloku.

Stran
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Zmanjšanje sredstev na računih proračuna Občine Tišina
za leto 2004 se financira iz naslova prenosa stanja sredstev na
računih preteklega leta.
3. člen
Prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v
skladu z zakonom in drugimi predpisi ne glede na obseg, ki je v
proračunu določen za posamezno vrsto prejemka.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika
in proračuna.
4. člen
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so za to izpolnjeni z ustavo, zakonom in drugimi predpisi določeni pogoji,
če z zakonom o javnih financah in tem odlokom ni drugače
določeno.
Uporabniki proračuna smejo sredstva proračuna uporabljati le za namene in le v okviru sredstev, ki so za posamezni
namen določena v proračunu.
V breme proračuna se ne smejo prevzemati nobene
obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena sredstva v
proračunu.
5. člen
Sredstva proračuna občine se nakazujejo proračunskim
uporabnikom do konca proračunskega leta. Med letom se delijo enakomerno med vse uporabnike v odvisnosti od njihovih
zapadlih obveznosti in ob upoštevanju likvidnostnega položaja
občinskega proračuna.
6. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali
zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih
nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.

Uradni list Republike Slovenije
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zahtevale
plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče transfere
ne smejo presegati 25% izdatkov skupine 40 in 41 v bilanci
prihodkov in odhodkov proračuna občine.
Skupne prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne smejo presegati 75%, izdatkov skupine 42 in 43 v bilanci
prihodkov in odhodkov proračuna občine. Za prevzemanje investicijskih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let, mora
župan pridobiti soglasje občinskega sveta.
Obveznost, ki bodo zahtevale plačila v prihodnjih letih se
morajo vključiti v proračun leta na katerega se nanašajo.
10. člen
Občina Tišina iz proračuna za leto 2004 ne bo izločila
dodatnih sredstev v proračunsko rezervo. Izdatki za odpravo
posledic naravnih nesreč, opredeljenih v 49. členu zakona o
javnih financah, se bodo v letu 2004 financirali iz neporabljenih
sredstev rezerv, ki so bila v proračunsko rezervo izločena v
preteklih letih.
O uporabi sredstev rezerv (zagotovljenih v preteklih letih)
odloča župan in obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
11. člen
V splošno proračunsko rezervacijo se izloči 2,500.000 SIT
odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
12. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan. Občinska uprava mora mesečno spremljati izvrševanje proračuna
občine in o tem obveščati župana.
Odredbodajalec za uporabo sredstev proračuna občine
je župan.

7. člen
Župan lahko, poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditev
proračunskih sredstev, znotraj posamezne dejavnosti prerazporedi sredstva proračuna med postavkami-konti s sklepom, če:
– nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe
po povečanju sredstev;
– se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih
pa nastanejo potrebe po dodatnih sredstvih;
– to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova
realizacija.
V okviru skupnega obsega proračunskih sredstev lahko
župan spremeni namen in višino sredstev za posamezno
dejavnost, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za
katere so bila sredstva zagotovljena, vendar največ do višine
20% sredstev, ki so za posamezno dejavnost namenjena.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah občinskemu
svetu poročati polletno.

13. člen
Župan je pooblaščen, da:
– v skladu z 40. členom zakona o javnih financah zadrži
izvrševanje posameznih izdatkov občinskega proračuna, če
prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini;
– podpisuje pogodbe za financiranje investicijskih objektov in opremo ter drugih materialnih stroškov v okviru sprejetega proračuna;
– upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računih. Prosta
denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke
in državne vrednostne papirje v skladu s predpisom ministra
pristojnega za finance.

8. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za plačilo.
Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v
rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v zakonu
o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje
že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del. Dogovarjanje predplačil je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil v skladu s predpisom ministra za finance ter na
podlagi predhodnega soglasja župana.

15. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega
proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine
znotraj proračunske postavke odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.

9. člen
Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki bodo
zahtevale plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.

17. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Tišina v letu
2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.

14. člen
Občina Tišina se v letu 2004 lahko dolgoročno zadolži do
višine 30,000.000 SIT za financiranje investicij v komunalno
infrastrukturo.

16. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen obseg in dinamiko porabe sredstev proračuna. Uporabniki
so nadzornemu odboru dolžni predložiti zahtevane podatke,
potrebne za analizo porabe sredstev.

Uradni list Republike Slovenije
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/04
Tišina, dne 22. marca 2004.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

TRNOVSKA VAS
1391.

Odlok o proračunu Občine Trnovska vas za
leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 92. in 93. člena
statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika št. 1/99 in
Uradni vestnik Občine Trnovska vas št. 2/01) je Občinski svet
občine Trnovska vas na 12. redni seji dne 26. 2. 2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Trnovska vas za leto 2004
določajo poračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)

Bilanca prihodkov in odhodkov

Skupina/Podskupina kontov
proračun leta 2004
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
264,800.000,00
Tekoči prihodki (70+71)
54,120.491,59
70 Davčni prihodki
51,031.220,55
700 Davki na dohodek in dobiček
28,950.000,00
703 Davki na premoženje
14,654.407,10
704 Domači davki na blago in storitve
7,426.813,45
706 Drugi davki
–
71 Nedavčni prihodki
10,555.886,04
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
1,308.771,04
711 Takse in pristojbine
1,133.000,00
712 Denarne kazni
–
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 7,466.615,00
714 Drugi nedavčni prihodki
647.500,00
72 Kapitalski prihodki
36,270.468,87
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
36,270.468,87
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
–
73 Prejete donacije
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
74 Transferni prihodki
166,942.424,54
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih inštitucij
166,942.424,54
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
274.800.000,00

Št.
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Skupina/Podskupina kontov
proračun leta 2004
40 Tekoči odhodki
57,902.863,35
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 21,655.888,09
401 Prispevki delodajalca
za socialno varnost
2,790.587,63
402 Izdatki za blago in storitve
31.599.913,98
403 Plačila domačih obresti
1,400.000,00
409 Rezerve
456.473,65
41 Tekoči transferi
38,677.387,75
410 Subvencije
1,220.000,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
20,791.871,87
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
2,682.958,84
413 Drugi tekoči domači transferi
13,982.557,04
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 Investicijski odhodki
171,197.498,90
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
171,197.498,90
43 Investicijski transferi
7,022.250,00
430 Investicijski transferi
7,022.250,00
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)
-10,000.000,00
B)
Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/ Podskupina kontov
proračun leta 2004
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih
deležev (750+751+752)
–
75 Prejeta vračila danih posojil
–
750 Prejeta vračila danih posojil
–
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
V.
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442+443)
–
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
–
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti
–
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
–
C) Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov
proračun leta 2004
VII. Zadolževanje (500)
10,000.000,00
50 Zadolževanje
10,000.000,00
500 Domače zadolževanje
10,000.000,00
VIII. Odplačila dolga (550)
–
55 Odplačila dolga
–
550 Odplačila domačega dolga
–
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–
X.
Neto zadolževanje
10,000.000,00
(VII.-VIII.)
XI. Neto financiranje
10,000.000,00
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt
razvojnih programov sta priloga k temu odloku, in se objavita
na oglasni deski Občine Trnovska vas.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
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– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
– drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med konti proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v
posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju-avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi
realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
– v letu 2005 -40% navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini
2,905.663,51 SIT kot prenos iz leta 2003.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena
ZJF do višine 100.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili
obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 20.000 tolarjev odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži za
10,000.000 SIT.
Občina ni ustanoviteljica javnih zavodov in javnih podjetij
zato tudi ne bo dajala poroštev v letu 2004.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Trnovska vas v
letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu.
Št. 036-21/2004-1
Trnovska vas, dne 26. februarja 2004.
Župan
Občine Trnovska vas
Karl Vurcer l. r.
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2004
A)
Konto
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Bilanca prihodkov in odhodkov
Naziv konta
Plan
I. Skupaj prihodki
264,800.000,00
DAVČNI PRIHODKI
51,031.220,55
Davki na dohodek in dobiček
28,950.000,00
Dohodnina
28,950.000,00
Dohodnina
27,537.000,00
Dohodnina – letni poračun
738.000,00
Akontacija dohod. – od plač
in drug. os. prej. iz delov. razmer
24.934.000,00
Akontacija dohodnine -pokojnin
221.000,00
Akontacija dohodnine-od prejem
dos. na podl. pog. o delu
493.000,00
Akont. dohod. od drugih prejemk
vključno z nagr. in podob. prej.
85.000,00
Akont. doh. od dohod. iz kmetijst
KD kmetijskih zemljišč
5.000,00
Akont. doh. od doh. iz kmetijstva
KD gozdnih zemljišč
3.000,00
Akontacija dohodnine
– od dohodka iz dejavnosti
974.000,00
Akont. doh. od doh. iz
dejavnosti od vsakega posamezn.
prejemka
84.000,00
Akontacija dohodnine od dobička
1,413.000,00
Akontacija dohodnine –
od dobička iz kapila od nepremičn
23.000,00
Akont. dohod. –
od dobička iz kap od vred. papir.
in dr. delež. v ka
109.000,00
Akontacija dohod. – od dohodkov
doseženih z udelež.pri dobičku
321.000,00
Akont. dohodnine od obresti
na posojila dana fiz.in prav.oseb
8.000,00
Akont. dohod. od doh. iz premožen
dosež. z oddajan. zemljišč...
250.000,00
Akont. dohod. od dohod.
iz premo pravic – iz avtorskih pravic 520.000,00
Akont. doh. – od doh. iz premož.
prav. – izumov, znakov, teh. izbolj
9.000,00
Zamudne obresti od dohodnine
173.000,00
Davki na premoženje
14,654.407,10
Davki na nepremičnine
12,325.407,10
Davki na nepremičnine
12,325.407,10
Davek od premoženja od stavb
– od fizičnih oseb
1.000,00
Davek od premoženja od prostorov
za počitek in rekreacijo
6.000,00
nadomestilo za uporabo stavbn.
zemljišča od pravnih oseb
5,394.288,00
Nadomestilo za uporabo stavbne
zemljišča – fizične osebe
6,924.119,10
Davki na dediščine in darila
44.000,00
Davki na dediščine in darila
44.000,00
Davek na dediščine in darila
44.000,00
Davki na promet nepremičnine
in na finančno premoženje
2,285.000,00
Davki na promet nepremičnine
in na finančno premoženje
2,285.000,00
Davek na promet nepremičnin
od pravnih oseb
1,973.000,00
Davek na promet nepremičnin –
od fizičnih oseb
312.000,00
Domači davki na blago in storitve
7,426.813,45
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711
7111
71110
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Davki na posebne storitve
86.000,00
Davki na posebne storitve
86.000,00
Davek na dobitke od iger na srečo
86.000,00
Drugi davki na uporabo blaga
in storitev
7,340.813,45
Drugi davki na uporabo blaga
in storitev
5,963.813,45
Taksa za obremenjevanje vode
4,400.000,00
Komunalne takse za taksam
zavezane pred. od fizičnih oseb,
50.000,00
Pristojbina za vzdrževanje
gozdnih cest
31.000,00
Druge komunalne takse
1,482.813,45
Odškodnina za sprem. namenb.
kmet. zemlj. in gozdov
1,377.000,00
Odškodnine za spremembo
namemb. kmetijskih zeml. in gozd
100.000,00
Požarna taksa
347.000,00
Taksa za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov
930.000,00
Nedavčni prihodki
10,555.886,04
Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
1,308.771,04
Prihodki od obresti
268.771,04
Prihodki od obresti
268.771,04
Prihodki od obresti od sredstev
na vpogled
13.500,00
Prejete obresti od vezanih tolarskih
depozitov – nenamn. sre
255.271,04
Prihodki od premoženja
1,040.000,00
Prihodki od premoženja
1,040.000,00
Prihodki od najemnin za poslovne
prostore
850.000,00
Prihodki iz naslova podeljenih
koncesij
190.000,00
Takse in pristojbine
1,133.000,00
Upravne takse in pristojbine
1,133.000,00
Upravne takse in pristojbine
739.000,00
Upravne takse
(tar. št. 1–10 in tar. št. 97–98 iz ZUT) 739.000,00
Neznan konto
394.000,00
Upravne takse s področja prom.
in zvez (tar. št. 28–34 iz ZUT)
394.000,00
Prihodki od prodaje blaga in storitev 7,466.615,00
Prihodki od prodaje blaga in storitev 7,466.615,00
Drugi prihodki od prodaje storitev
7,466.615,00
Drugi prihodki od prodaje storitev
7,466.615,00
Drugi nedavčni prihodki
647.500,00
Drugi nedavčni prihodki
647.500,00
Drugi nedavčni prihodki
423.500,00
Drugi nedavčni prihodki
100.000,00
Prihodki od komunalnih prispev
23.500,00
Prisp. in doplač. obč. za izvaja
določenih progr. tekoče. značaja
300.000,00
Prisp. in doplač. obč. za izvaja
določenih progr. investicijskega značaja
–
Drugi prihodki
224.000,00
Drugi prihodki
224.000,00
Kapitalski prihodki
36,270.468,87
Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
36,270.468,87
Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov
36,270.468,87
Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov
36,270.468,87
Prihodki od prodaje poslovnih objekt.
in poslovnih prostorov
36,270.468,87
Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sredste
–
Prihodki od prodaje kmetijskih
zemljišč in gozdov
–
Prihodki od prodaje kmetijskih
zemljišč in gozdov
–
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
–
Prihodki od prodaje gozdov
–
Transferni prihodki
166,942.424,54
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih inštitucij
166,942.424,54
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Prejeta sredstva iz državnega
proračuna
162,978.000,00
Prejeta sredstva iz držav.
proračuna
162,978.000,00
Prejeta sredstva iz naslova
tekočih obveznosti držav. prora
87,953.000,00
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna za investicije
75.000.000,00
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna za tekočo porabo
25.000,00
Prejeta sredstva iz proračunov
lokalnih skupnosti
1,340.000,00
Prejeta sredstva iz proračunov
lokalnih skupnosti za tek.por.
1,340.000,00
Prejeta sredstva iz proračunov lok.
skup. za tekočo porabi
1,340.000,00
Prejeta sredstva iz drugih javnih
skladov
2,624.424,54
Prejeta sredstva iz drugih jav
skladov
2,624.424,54
Prejeta sred. iz drugih javnih
skladov za tekočo porab
2,624.424,54
II. Skupaj odhodki
274,800.000,00
Tekoči odhodki
57,902.863,35
Plače in drugi izdatki zaposlenim 21,655.888,09
Plače in dodatki
16,914.283,32
Plače in dodatki
16,914.283,32
Osnovne plače
10,963.860,48
Splošni dodatki
5,842.422,84
Dodatki za delo v posebnih pogojih
108.000,00
Regres za letni dopust
694.000,00
Regres za letni dopust
694.000,00
Regres za letni dopust
694.000,00
Povračila in nadomestila
2,384.501,00
Povračila in nadomestila
2,384.501,00
Povračilo stroškov prehrane med
delom
1,409.501,00
Povračilo stroškov prevoza na delo
in iz dela
975.000,00
Sredstva za delovno uspešnost
354.861,67
Sredstva za delovno uspešnost
354.861,67
Sredstva za delovno uspešnost
354.861,67
Sredstva za nadurno delo
100.000,00
Sredstva za nadurno delo
100.000,00
Sredstva za nadurno delo
100.000,00
Drugi izdatki zaposlenim
1,208.242,10
Drugi izdatki zaposlenim
206.771,00
Jubilejne nagrade
88.616,00
Solidarnostne pomoči
118.155,00
Neznan konto
1,001.471,10
Drugi izdatki zaposlenim
1,001.471,10
Prispevki delodalacev za socialno
varnost
2,790.587,63
Prispevek za PIZ
1,533.956,53
Prispevek za PIZ
1,533.956,53
Prispevek za PIZ
1,533.956,53
Prispevek za zdravstveno
zavarovanje
1,228.898,52
Prispevek za zdravstveno
zavarovanje
1,228.898,52
Prispevek za zdravstveno
zavarovanje
1,137.034,44
Prispevek za poškodbe pri delu
in poklicne bolezni
91.864,08
Prispevek za zaposlovanje
10.399,72
Prispevek za zaposlovanje
10.399,72
Prispevek za zaposlovanje
10.399,72
Prispevek za starševsko varstvo
17.332,86
Prispevek za starševsko varstvo
17.332,86
Prispevek za starševsko varstvo
17.332,86
Izdatki za blago in storitve
31,599.913,98
Pisarniški in splošni material
in storitve
4,657.200,00
Pisarniški in splošni material
in storitve
4,342.200,00
Pisarniški material in storitv
787.500,00
Čistilni material in storitve
160.000,00
Založniške in tiskarske storitve
524.500,00
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Časopisi, revije,knjige in strokovna
literatura
314.700,00
Stroški oglaševalskih storitev
657.500,00
Računalniške storitve
108.000,00
Računovodske, knjigovodske
in revizorske storitve
800.000,00
Izdatki za reprezentanco
990.000,00
Hrana, stoitve menz in restavracij
200.000,00
Hrana, stoitve menz in restavracij
200.000,00
Drugi splošni material in stor
115.000,00
Drugi splošni material in storitve
115.000,00
Posebni material in storitve
529.000,00
Posebni material in storitve
229.000,00
Uniforme in službena obleka
94.000,00
kmetijski vložki
85.000,00
Drobno orodje in naprave
50.000,00
Drugi posebni materiali in storitve
300.000,00
Drugi posebni materiali in storitve
300.000,00
Energija, voda, komunalne storitve
in komunikacije
5,508.060,00
Energija, voda, komunalne storitve
in komunikacije
5,108.060,00
Električna energija
2,302.100,00
Poraba kuriv in stroški ogrevanja
460.000,00
Voda in komunalne storitve
480.500,00
Odvoz smeti
155.000,00
Telefon, telefaks, faks,elektronska
pošta
1,160.460,00
Poštnina in kurirske storitve
550.000,00
Druge storitve komunikacij
in komunale
400.000,00
Druge storitve komunikacij
in komunale
400.000,00
Izdatki za službena potovanja
685.654,00
Izdatki za službena potovanja
643.654,00
Dnevnice za službena potovanja
v državi
121.058,00
Hotelske in restavracijske storitve
v državi
50.000,00
Stroški prevoza v državi
472.596,00
Drugi izdatki za službena potovanja
42.000,00
Drugi izdatki za službena potovanja
42.000,00
Tekoče vzdrževanje
8,836.000,00
Tekoče vzdrževanje
996.000,00
Tekoče vzdrževanje poslovnih
objektov
400.000,00
Tekoče vzdrževanje drugih objektov 315.000,00
Zavarovalne premije za objekte
281.000,00
Tekoče vzdrževanje komunikacij
opreme in računalnikov
1.680.000,00
Tekoče vzdrževanje komunikacij
opreme in računalnikov
1.625.000,00
Tekoče vzdrževanje druge opreme
55.000,00
Drugi izdatki za tekoče vzdrže
in zavarovanje
6,160.000,00
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje
in zavarovanje
6,160.000,00
Najemnine in zakupnine (leasing)
300.000,00
Najemnine in zakupnine (leasing)
300.000,00
Najemnine in zakupnine
za druge objekte
–
Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča
300.000,00
Davek na izplačane plače
566.957,54
Davek na izplačane plače
566.957,54
Davek na izplačane plače
566.957,54
Drugi operativni odhodki
10,517.042,44
Drugi oprerativni odhodki
4,377.260,00
Stroški konferenc, seminarjev
in simpozijev
890.000,00
Plačila avtorskih honorarjev
1,202.500,00
Plačila po pogodbah o delu
610.000,00
Nadomestila članom posebnih komisij
–
Sejnine udeležencem odborov
1,574.760,00
Izdatki za strokovno izobražev
zaposlenih
100.000,00
Drugi operativni dohodki
–
Posebni davek na določene prejemke
–
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Drugi operativni odhodki
485.000,00
Sodni stroški, storitve odvetn. notarjev
in drugo
485.000,00
Drugi operativni odhodki
748.368,15
Plačilo storitev organizacijam
pooblaščenim za plačilni prome
30.000,00
Plačila bančnih storitev
72.000,00
Stroški, povezani z zadolževan
400.000,00
Plačila storitev Davčni upravi Republike
Slovenije
246.368,15
Drugi operativni odhodki
4,906.414,29
Drugi operativni odhodki
4,906.414,29
Plačila domačih obresti
1,400.000,00
Plačila obresti od kreditov
– poslovnim bankam
1,400.000,00
Plačila obresti od kreditov
– poslovnim bankam
1,400.000,00
Plačila obresti od kratkoročni
kreditov poslovnim bankam
600.000,00
Plačila obresti od dolgoročnih
kreditov poslovnim bankam
800.000,00
Rezerve
456.473,65
Splošna proračunska rezervacij
456.473,65
Splošna prorač.rezervacija
456.473,65
Splošna proračunska rezervacij
456.473,65
Tekoči transferi
38,677.387,75
Subvencije
1,220.000,00
Subvencije privatnim podjetjem
in zasebnikom
1,220.000,00
Subvencije privatnim podjetjem
in zasebnikom
500.000,00
Subvencioniranje obresti priva
podjetjem in zasebnikom
500.000,00
Sredstva za izvajanje javnih del
v privatnih podjetjih
600.000,00
Kompleksne subvencije v kmetijstvu 600.000,00
Druge subvencije privatnim podjetjem
in zasebnikom
120.000,00
Druge subvencije privatnim podjetjem
in zasebnikom
120.000,00
Transeferi posameznikom
in gospodinjstvom
20,791.871,87
Družinski prejemki in staršev.
nadomestila
210.000,00
Družinski prejemki in staršev.
nadomestila
210.000,00
Darilo ob rojstvu otroka
210.000,00
Transferi za zagotavljanje soc varnosti
–
Drugi transferi za zagotavljan socialne
varnosti
–
Drugi transferi za zagotavljan socialne
varnosti
–
Druga nadomestila plač
50.000,00
Druga nadomestila plač
50.000,00
Druga nadomestila plač
50.000,00
Drugi transferi posameznikom
20,531.871,87
Drugi transferi posameznikom
13,575.000,00
Regresiranje prevozov v šolo
7,380.000,00
Doplačila za šolo v naravi
–
Regresiranje prehrane učencev
in dijakov
–
Denarne nagrade in priznanja
205.000,00
Regresiranje oskrbe v domovih
5,990.000,00
Subvencioniranje stanarin
6,271.804,87
Subvencije stanarin
–
Plačilo razlike med ceno progr
v vrtcih in plačili staršev
6,271.804,87
Drugi transferi posameznikom
in gospodinjstvom
685.067,00
Drugi transferi posameznikom
in gospodinjstvom
685.067,00
Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
2,682.958,84
Tekoči transferi neprofitnim
organizac. in ustanovam
2,682.958,84
Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
2,682.958,84
Tekoci transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
2,682.958,84
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Drugi domači tekoči transferi
13,982.557,04
Tekoči transferi drugim ravnem
države
1,085.100,84
Tekoči transferi drugim ravnem
države
1,085.100,84
Sredstva, prenesena drugim lokalnim
skupnostim
1,085.100,84
Tekoči transferi v sklade socialnega
zavarovanja
2,252.880,00
Tekoči transferi v sklade socialnega
zavarovanja
2,252.880,00
Prispevek v ZZZS za zdravstven
zavar. oseb, ki ga plačujejo obč
2,252.880,00
Tekoči transferi v javne zavod
in druge izvajal. javnih služb
10,644.576,20
Tekoči transferi v javne zavod
in druge izvajal. javnih služb
10,644.576,20
Tek. trans. v javne zavode
in dr. izvajal. javnih služb – plače
5,124.949,48
Tek. transf. v javne zav. in drug
izvaj. jav. služb – prispevki delo
553.685,20
Tek. trasf. v javne zav. in druge
izvaj. jav. slu. – izd. za blago in
4,965.941,52
Investicijski odhodki
171,197.498,90
Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
171,197.498,90
Nakup opreme
745.000,00
Nakup opreme
640.000,00
Nakup pisarniškega pohištva
90.000,00
Nakup računalnikov in programske
opreme
550.000,00
Nakup opreme
105.000,00
Nakup opreme za tiskanje
in razmnoževanje
105.000,00
Nakup opreme telovadnic
in športnih objektov
–
Nakup opreme telovadnic
in športnih objektov
–
Novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije
138,875.000,00
Novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije
138,875.000,00
Novogradnje
138,875.000,00
Nakup zemljišč in naravnih
bogastev
24,000.000,00
Nakup zemljišč
in naravnih bogastev
24,000.000,00
Nakup zemljišč
24,000.000,00
Nakup gozdov
–
Študije o izvedljiv. projektov,
projek. dokum. nadzor, invest. inž. 7,577.498,90
Študije o izved. projektov, proj dok.,
nadzor, invest. inženiring
6,777.498,90
Investicijski nadzor
2,777.498,90
Načrti in druga projektna
dokumentacija
4,000.000,00
Plačila drugih storitev in dok
800.000,00
Plačila drugih storitev in dok
800.000,00
Investicijski transferi
7,022.250,00
Investicijski transferi
7,022.250,00
Investicijski transferi drugim
ravnem države
5,330.000,00
Investicijski transferi drugim
ravnem države
5,330.000,00
Investicijski transferi drugim
ravnem države
5,330.000,00
Investicijski transferi neprof.
organizacijam
500.000,00
Investicijski transferi neprof.
organizacijam
500.000,00
Investicijski transferi neprof.
organizacijam
500.000,00
Investicijski transferi posameznikom
–
Investicijski transferi posame
–
Investicijski transferi posame
–
Investicijski transferi javnim
zavodom in javnim gosp. zavodom 1,192.250,00

Št.
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B)
Konto
75
750
751
752
44
440
441
442
443
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Investicijski transferi javnim
zavodom in javnim gosp. zavodom 1,192.250,00
Investicijski transferi javnim
zavodom in javnim gosp. zavodom 1,192.250,00
III. Proračunski
presežek/primanjkljaj (I. – II.)
-10,000.000,00
Račun finančnih terjatev in naložb
Naziv konta
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
Kupnine iz naslova privatizacije
V. Dana posojila
in povečanje kapitalskih deležev

Plan
–
–

–

Dana posojila
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
Povečanje namenskega prem.
v jav. skladih in drugih prav.osebah jav. prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV. – V.)

C)
Konto
50
500
501
55
550
551

Račun financiranja
Naziv konta
VII. Zadolževanje
Domače zadolževanje
Zadolževanje v tujini
VIII. Odplačila dolga
Odplačila domačega dolga
Odplačila dolga v tujino

–
–

–

Plan
10,000.000
10,000.000
–
–
–

IX. Povečanje/zmanjšanje sredstev
na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–

X. Neto zadolževanje (VII. – VIII.)

10,000.000,00

XI. Neto financiranje
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III

10,000.000,00

1392.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Trnovska vas

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni
list RS, št. 24/92 – odl. US), v zvezi s prvo alineo 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) 218. člena
zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) ter in
8. člena statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik, št. 1/99)
je Občinski svet občine Trnovska vas na svoji 12. redni seji dne
26. 2. 2004 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Trnovska vas
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Občini Trnovska vas se za uporabo stavbnih zemljišč plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (v
nadaljevanju: nadomestilo) od stavbnih zemljišč, ki jih opredeljuje 218. člen zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 110/02).
2. člen
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega
stavbnega zemljišča.
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1. Zazidana stavbna zemljišča
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo
tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi
stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja
začelo z gradnjo stavb in gradbeno inženirskih objektov, ki
niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva:
1. pri stanovanjskih prostorih površina stanovanjskih
prostorov (vključujoč vse pomožne in tehnične prostore) ter
tlorisna površina prostostoječih garaž,
2. pri poslovnih prostorih etažna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funcionalno povezani s poslovnim prostorom.
Poleg površin z drugega odstavka tega člena se štejejo za določitev nadomestila kot zazidana stavbna zemljišča
tudi:
– površine nepokritih skladišč, internih parkirišč,
– površine namenjene delavnicam na prostem,
– površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov, nasipom zemlje ali drugega materiala,
– površine, na katerih so grajeni daljnovodi, telekomunikacijski objekti, površine tranzitnih in prenosnih omrežij za
izvajanje poslovnih dejavnosti ter vsi ostali infrastrukturni
objekti, ki po zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
110/02) niso objekti gospodarske javne infrastrukture,
– ter druge površine, ki so namenjene za opravljanje
poslovne dejavnosti.
Za določitev površin za ostala zazidana stavbna zemljišča iz tega člena se uporabijo naslednji kriteriji:
a) Površine nepokritih skladišč, internih parkirišč, delavnic na prostem ipd. se določijo po vrsti rabe iz zemljiškega katastra, pri čemer šteje za zazidano stavbno zemljišče
vsako zemljišče, ki je opredeljeno po pravilniku o vodenju
vrste rabe zemljišč v zemljiškem katastru (Uradni list SRS,
št. 41/82 in Uradni list RS, št. 51/00 – ZENDMPE) z vrsto
rabe 210 do vključno 215 ali pa je bilo za takšno zemljišče
izdano lokacijsko, gradbeno ali enotno dovoljenje za gradnjo
pri pristojni upravni enoti. V primeru dvoma se določi površina, ki je razvidna bodisi iz drugih uradnih evidenc ali pa se
površino določi v posebnem ugotovitvenem postopku.
b) Površine namenjene začasnin in trajnim odlagališčem odpadkov ali nasipom zemlje ali drugega materiala se
določi od pisarn, interne ceste in celotne površine za odlaganje oziroma skladiščenje materiala.
c) Površine za normalno rabo objektov in stebrov za
distribucijo električne energije in telekomunikacijske storitve
se določijo v površini 5m2 po stebru, za transformatorje v
površini 100 m2, ne pa za stebre omrežja, namenjenega za
priključevanje posameznih objektov in za zemljišča na katerih so objekti gospodarske javne infrastrukture po zakonu
o graditvi objektov.
d) Površine, v katerih so vgrajeni primerni telekomunikacijski kabli se obračunajo tako, da en dolžinski meter kabla
predstavlja m2 površine.
Zazidana stavbna zemljišča iz prejšnjega odstavka
tega člena od točke c) do d) se točkujejo po enakih kriterijih, kot za zazidana stavbna zemljišča iz tega odloka brez
upoštevanja točk za opremljenost stavbnega zemljišča iz
6. člena odloka.
2. Zazidljivo oziroma nezazidano stavbno zemljišče
3. člen
Za zazidljivo oziroma nezazidano stavbno zemljišče se
po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je s prostorsko izvedbenimi akti določeno, da je na njih dopusta gradnja
stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopusta gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za
potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave.
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Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidljiva oziroma nezazidana stavbna zemljišča iz predhodnega
odstavka se upošteva:
1. v primerih, kjer izvedbeni prostorski akt določa gradbene parcele;
– se določi površina za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od celotne površine gradbene
parcele, na kateri še ni zgrajena nobena stavba in za katero
je s prostorsko izvedbenim aktom določeno, da je zazidljiva
za stanovanjske ali poslovne stavbe,
– za zazidljivo zemljišče iz prejšnje alinee se po tem
odloku šteje le tisto zemljišče, ki predstavlja samostojno
gradbeno parcelo ali del takšne parcele po izvedbenem
prostorskem aktu, na kateri je mogoče graditi stanovanjsko
oziroma poslovno stavbo in sicer ne glede na trenutno vrsto
rabe zemljišča po zemljiškem katastru.
2. v primerih, kjer izvedbeni prostorski akt ne določa
gradbenih parcel:
– se določi površina za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od celotne površine zemljiških parcel
za katere je z izvedbenim prostorskima aktom določeno, da
so zazidljiva za stanovanjske ali poslovne stavbe (v nadaljevanju: zazidljive parcele), pri čemer se upošteva:
a) Kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba, ki
ima določeno gradbeno parcelo, se ta površina šteje kot zazidano stavbno zemljišče in se odšteje od površin zazidljivih
parcel, preostali del površine pa tvori površino nezazidanega
stavbnega zemljišča od katerega se odmerja nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča.
b) Kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba, ki
še nima določene gradbene parcele, se do njene določitve za
zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške
parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena
s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za zazidaljivo oziroma nezazidano stavbno
zemljišče v skladu z določili tega odloka.
Za uradno podlago določitve gradbene parcele se šteje
po tem odloku bodisi odločba o funkcionalnem zemljišču ali
dokončno gradbeno dovoljenje. Za objekte zgrajene pred
uveljavitvijo zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor se glede na 46. člen tega zakona lahko šteje, da imajo ti objekti gradbeno parcelo določeno, kot seštevek površine zemljišča na katerem stoji stavba – fundusa in zemljišča
potrebenega za njeno rabo – funkcionalnega zemljišča.
4. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila po tem odloku so
fizične osebe, pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so
neposredni uporabniki funkcionalnih enot (lastniki ali najemniki stanovanja ali poslovnega prostora).

II. OBMOČJA NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO
5. člen
Nadomestilo se plačuje na celotnem območju Občine
Trnovska vas in se razvršča
– v eno območje.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
6. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča z objekti javne
infrastrukture in možnost priključitve na te objekte,
2. namembnost stavbnega zemljišča,
3. namenska uporaba stavbnega zemljišča,
4. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
5. izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v pridobitnih dejavnostih,
6. možnost intenzivnejše rabe komunalnih in drugih
objektov in naprav, ki lahko znižujejo stroške proizvodov
in storitev.
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IV. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
7. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti
in priključki na naprave individualne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
1. javno vodovodno omrežje
20 točk
2. javno kanalizacijsko omrežje
30 točk
3. javno električno omrežje
20 točk
4. plinovodno omrežje
30 točk
5. telefonsko omrežje
30 točk
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami kolektivne rabe se ovrednoti s naslednjimi
točkami:
1. makadamska cesta
20 točk
2. asfaltna cesta
40 točk
3. asfaltna cesta z javno razsvetljavo
50 točk
4. asfaltna cesta z javno razsvetljavo
in pločnikom
60 točk
V. NAMEMBNOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
8. člen
Namembnost uporabe stavbnega zemljišča:
– pri stanovanjskem namenu uporabe stavbnega zemljišča se točkujejo objekti ali deli objektov, namenjeni za stalno
bivanje,
– pri počitniškem namenu uporabe stavbnega zemljišča
se točkujejo objekti ali deli objektov, namenjenih za počitniško
uporabo in bivalni prostori v zidanicah;
– pri pridobitnem poslovnem namenu uporabe stavbnega
zemljišča se točkujejo objekti ali deli objektov, namenjeni za poslovno dejavnost, ter nepokrite površine, namenjeni intenzivni
pridobitni poslovni dejavnosti, kot so nepokrita skladišča, delavnice na prostem, zunanji pridobitveni prostori storitvenih dejavnosti, igrišča s pridobitno dejavnostjo in funkcionalna zemljišča
poslovnih funkcionalnih enot. Upoštevajo se površine, ki jih zavezanec dejansko uporablja za poslovne namene.
– pri nepridobitnem poslovnem namenu, uporabe stavbnega zemljišča se točkujejo objekti ali deli objektov, namenjeni
nepridobitni poslovni dejavnosti. Upoštevajo se površine, ki jih
zavezanec dejansko uporablja za poslovne namene.
Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Namembnost
Stanovanjski namen
40
Počitniški namen
110
Poslovni namen-nepridobitni
130
Poslovni namen-pridobitni
300
Druga stavbna zemljišča
Površine na katerih so zgrajeni daljnovodi za distribucijo
električne energije in PTT vodi se točkujejo:
Namembnost
Elektro vodi
– podzemni
300
– nadzemni
400
PTT vodi
– podzemni
400
– nadzemni
500
VI. NAMENSKA UPORABA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
9. člen
Namenska uporaba stavbnega zemljišča glede na prostorsko izvedbene akte, ki ovira realizacijo izgradnje infrastrukturnih objektov, se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Št. točk
800
10. člen
Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se vrednoti za
stanovanjski in počitniški namen glede na vrsto zidave zgradbe
z naslednjimi točkami:
Vrsta zidave
Individualna stan. hiša
45
Vrstna hiša
35
Hiša z gospod. poslopjem
25
Blokovna gradnja
15
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11. člen
Zapuščenost in dotrajanost objekta
Vsi zapuščeni stanovanjski objekti na stavbnih zemljiščih
se ovrednotijo s številom 100 točk.
Vsi zapuščeni in dotrajani poslovni objekti do 10 let se
ovrednotijo s številom 500 točk, razen tistih objektov, ki so
brez dejavnosti več kot 10 let, ki se ovrednotijo s številom
1000 točk
Kriteriji za zapuščen in dotrajan objekt so:
– nenaseljen objekt (brez stanovalcev) več kot 3 leta
– nevzdrževan zunanji videz objekta,
– nevzdrževan zunanji videz objektu pripadajočega stavbnega zemljišča.
– zapuščen poslovni objekt brez dejavnosti do 10 let,
– zapuščen poslovni objekt brez dejavnosti več kot
10 let.
VII. IZJEMNE UGODNOSTI ZA PRIDOBIVANJE DOHODKA
V PRIDOBITNI DEJAVNOSTI
12. člen
Izjemne ugodnosti lokacije poslovnega prostora v pridobitni dejavnosti glede na možnost ustvarjanja dohodka v zvezi z
namenom uporabe, se posamezne funkcionalne enote razvrsti,
glede na dejansko uporabo v dve kategoriji in se ovrednoti z
naslednjimi točkami:
Kategorija
1. kategorija
2. kategorija

100
80

VIII. MOŽNOST INTENZIVNEJŠE RABE KOMUNALNIH IN
DRUGIH OBJEKTOV IN NAPRAV, KI LAHKO ZNIŽUJEJO
STROŠKE PROIZVODOV IN STORITEV
13. člen
Izjemne možnosti intenzivne rabe komunalnih in drugih
objektov in naprav, ki lahko znižujejo stroške proizvodov in
storitev v pridobitni dejavnosti, se posamezne funkcionalne
enote razvrsti glede na dejansko uporabo v dve kategoriji, ki
se vrednotijo z naslednjimi točkami:
Kategorija
1. kategorija
150
2. kategorija
120
14. člen
Razvrstitev posameznih značilnih namembnosti po dejanski uporabi funkcionalne enote se razvrsti v kategorije po 12.
in 13. členu, in sicer:
12. člen
– kmetijstvo, lov in gozdarstvo
– ribištvo
– rudarstvo
– predelovalne dejavnosti
2
– oskrba z elektriko, plinom, vodo
– gradbeništvo
– trgovina
1
– gostinstvo
1
– poštne in telekomun. storitve
1
– finančno posredništvo
– poslovanje z nepremičninami, najem 2
– dejavnost javne uprave in obrambe 2
– zdravstvo in veterinarstvo
2
– druge javne, skupne in osebne
storitvene dejavnosti
2

13. člen
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2

2

IX. IZRAČUN IN PLAČILO NADOMESTILA
15. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi
tako, da se skupno število točk pomnoži s površino stanovanjske, poslovne funkcionalne enote ali površino nezazidanega
stavbnega zemljišča, določene po 2. členu tega odloka in z
vrednostjo točke za izračun nadomestila.
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Osnovna za izračun višine nadomestila so podatki občinske evidence objektov za plačilo nadomestila stavbnega zemljišča, ki jo vzpostavi in vzdržuje Komisija za stavbna zemljišča
skupaj z Občinskim uradom občine Trnovska vas. Komisijo
imenuje župan občine s sklepom o imenovanju.
Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz uradnih
evidenc.
Zavezanec je dolžan prijaviti občinskemu uradu občine
podatke, potrebne za odmero nadomestila v 15 dneh od dne,
ko je prejel zahtevo ali po nastanku obveznosti plačevanja nadomestila in prijaviti vse spremembe (spremembo vrste dejavnosti oziroma spremembo poslovne ali stanovanjske površine),
ki vplivajo na odmero nadomestila.
Če občinska uprava oceni, da se poslovna dejavnost
opravlja na večji površini, kot je prijavljena, pa zavezanec podatkov ne sporoči, lahko občinski svet odmeri nadomestilo od
celotne površine parcele, ki jo uporablja zavezanec.
16. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča in nezazidanega stavbnega
zemljišča na območju Občine Trnovska vas določi občinski
svet s sklepom na predlog župana.
17. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v skladu
z določili zakona o davčnem postopku.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni
davčni organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero, evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti obračuna
in plačila obresti v skladu z zakonom o davčnem postopku.
Če pride po izdaji odločbe oziroma po že izvršeni odmeri
do spremembe zaradi prenosa lastništva ali najemnika nepremičnine, izdane odločbe oziroma odmere ni možno spreminjati
oziroma popravljati.
18. člen
Pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku,
ki ne vloži prijave za nadomestilo se odmeri nadomestilo za
1000 m2, fizični osebi pa od 300 m2.
19. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in poslovne prostore, ki jih za opravljanje dejavnosti uporabljajo javni zavodi,
društva, politične stranke, verske skupnosti ter druge organizacije, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in se financirajo iz
občinskega proračuna in objektov, ki imajo status kulturnega
spomenika.
Nadomestilo se ne plačuje za objekte in zemljišča v lasti
Občine Trnovska vas, ki so namenjeni za opravljanje dejavnosti
občinske uprave.
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– potrdilo o stalnem bivališču vseh prijavljenih na objektu
za katerega se prosi oprostitev.
Za oprostitve po drugem odstavku tega člena morajo
zavezanci zaprositi vsako leto posebej. Vlogo za oprostitev je
treba vložiti na Občinski urad občine Trnovska vas do 31. januarja za tekoče leto. Zahtevek, vložen po tem roku, še šteje kot
prepozen in se s sklepom zavrže.
O oprostitvi plačila nadomestila odloča na podlagi pismenega zahtevka in predložene dokumentacije na prvi stopnji občinska uprava (na podlagi mnenja komisije za stavbna zemljišča)
in na drugi stopnji župan občine na podlagi mnenja občinskega
sveta. Odločbo o oprostitvi plačila izda občinski urad.
21. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje od gospodarskih objektov, kot so: objekti za rejo živali,
silosi, shrambe za orodje, kozolci, kašče, lope za hrambo krme
in stelje, začasna zavetišča za živino, čebelnjaki, rastlinjaki,
lope za shrambo kmetijske mehanizacije.
22. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila – pravne osebe in samostojni podjetniki lahko pri občinskem uradu vložijo zahtevek
za oprostitev ali delno oprostitev plačila nadomestila, in sicer:
– za vložena sredstva v višini 15% vrednosti objekta pred
obnovo ali novogradnjo objekta se oprostijo plačila za obdobje
1 leta v višini 50% odmerjenega nadomestila,
– za vložena sredstva v višini nad 15% do 25% vrednosti
objekta pred obnovo ali novogradnjo objekta se oprostijo za
obdobje 1 leta v višini 100% odmerjenega nadomestila,
– za vložena sredstva nad 25% do 50% vrednosti objekta
pred obnovo ali novogradnjo objekta se oprostijo za obdobje 2
let v višini 100% odmerjenega nadomestila,
– za vložena sredstva v višini nad 50% vrednosti objekta
pred obnovo ali novogradnjo se oprostijo za obdobje 5 let v
višini 100% odmerjenega nadomestila.
Kot dokazilo mora priložiti naslednjo dokumentacijo:
– cenitev objekta, ki je predmet obnove pred vlaganjem,
– vrednost celotne investicije pri novogradnjah – projektantski predračun,
– dokazila o vlaganjih v objekt, ki je predmet obnove ali
novogradnje (računi, situacije).
Prilagajo se dokazila o vlaganjih za leto pred odmero za
katero prosi oprostitev.
O oprostitvi plačila nadomestila odloča na podlagi pisnega zahtevka in predložene dokumentacije zavezanca na
prvi stopnji občinska uprava (na podlagi mnenja komisije za
stavbna zemljišča) in na drugi stopnji pa župan občine na
osnovi mnenja občinskega sveta. Odločbo o oprostitvi plačila
izda občinski urad.
Zavezanec mora vložiti zahtevek za oprostitev skupaj z
dokazili do 31. januarja za tekoče leto. Zahtevek vložen po navedenem roku, se šteje kot prepozen in se s sklepom zavrže.

X. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
20. člen
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na lastno zahtevo za dobo 5 let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal
družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma
družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za
urejanje stavbnega zemljišča.
Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo zemljišča začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali
stanovanjsko hišo.
Kot dokazilo mora priložiti naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo o prijavi bivališča na objekt, ki je predmet obdavčitve.
Plačevanja nadomestila se lahko oprosti tudi občan, ki
prejema stalno socialno pomoč, varstveni dodatek, nadomestilo za brezposelnost in občani, katerih skupni mesečni prejemki
vseh članov prijavljenih na objektu ne presegajo zajamčenega
osebnega dohodka kot minimalnega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost.
Kot dokazilo mora priložiti naslednjo dokumentacijo:
– potrdila o prihodkih vseh prijavljenih na objektu, za
katerega se prosi oprostitev (potrdilo o višini OD, katastrskem
dohodku, otroških dodatkih, štipendijah ipd.),

XI. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so mu potrebni za odmero nadomestila,
2. ne prijavi spremembe v 30 dneh od dneva njenega
nastanka.
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka z denarno kaznijo 60.000 SIT.
Fizična oseba se kaznuje za prekršek iz prve in druge
alinee tega člena z denarno kaznijo 60.000 SIT.
Postopek o prekršku se uvede na podlagi mnenja Komisije za stavbna zemljišča. Uvede pa ga Občinski urad občine
Trnovska vas
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Za zazidljiva oziroma nezazidana stavbna zemljišča iz
3. člena tega odloka se v letu 2004 vzpostavi evidenca, z obračunom nadomestila za ta zemljišča pa se prične v letu 2005.
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25. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok se na območju občine
preneha uporabljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik, št. 2/01).

list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,30/02 in 56/02) in 16. člena
statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03
in 24/04) je Občinski svet občine Žetale na 13. redni seji dne
15. 3. 2004

26. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska
vas in začne veljati osmi dan po objavi.

ODLOK
o proračunu Občine Žetale za leto 2004

Št. 034-1/04-2
Trnovska vas, dne 26. februarja 2004.
Župan
Občine Trnovska vas
Karl Vurcer l. r.

1393.

Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Trnovska vas

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni
list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US 1/99, 24/99 - odl. US, 70/00,
51/02) in 15. člena statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik, št. 1/99, 2/01) je Občinski svet občine Trnovska vas na 1.
izredni seji z dne 9. 3. 2004 sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank v Občini
Trnovska vas
I
Politična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je kandidirala kandidate na zadnjih volitvah za Občinski svet občine
Trnovska vas, dobi sredstva iz proračuna Občine Trnovska vas
sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna Občine Trnovska vas, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so bili potrebni
za izvolitev enega člana Občinskega sveta občine Trnovska
vas (število veljavnih glasov: s številom mest v občinskem
svetu x 50 : 100).
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se
določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje
strank, ne smejo presegati 0,2% sredstev, ki jih ima Občina
Trnovska vas opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje
občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
II
Sredstva se dodeljujejo mesečno iz proračuna Občine
Trnovska vas na transakcijske račune političnih strank.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu, uporablja se za proračunsko leto 2004. Z uveljavitvijo
tega sklepa preneha veljati sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trnovska vas, št. 032-01/03-04 z dne
10. 4. 2003.
Št. 034-1/04-4
Trnovska vas, dne 9. marca 2004.
Župan
Občine Trnovska vas
Karl Vurcer l. r.

ŽETALE
1394.

Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žetale za leto 2004
(v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV
Proračun leta 2004
IN ODHODKOV
v tisoč SIT
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
337.752
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
87.846
70 DAVČNI PRIHODKI
39.515
700 Davki na dohodek in dobiček
28.940
703 Davki na premoženje
7.160
704 Domači davki na blago in storitve
3.415
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
48.331
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
2.210
711 Takse in pristojbine
730
712 Denarne kazni
11
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.460
714 Drugi nedavčni prihodki
41.920
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
249.906
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
249.906
II. SKUPAJ ODHODKI
457.752
40 TEKOČI ODHODKI
55.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
11.500
401 Prispevki delodajalcev za socialne zadeve
2.000
402 Izdatki za blago in storitve
40.000
403 Plačila domačih obresti
1.000
409 Rezerve
500
41 TEKOČI TRANSFERI
49.000
410 Subvencije
3.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
24.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
5.200
413 Drugi tekoči domači transferi
16.600
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
352.022
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
352.022
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.730
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–120.000
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VARAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
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750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnina iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE(500)
120.000
50 ZADOLŽEVANJE
120.000
500 Domače zadolževanje
120.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
120.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
120.000
Splošni del občinskega proračuna-odhodki, sestavljen po
funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in
posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt
razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki je tudi
odredbodajalec.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča Občinskemu svetu občine Žetale polletno in konec leta z zaključnim računom o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi
realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v skladu s
predpisi. Sredstva občinskega proračuna se uporabljajo namensko. Za nakup opreme in investicijskega dela, ki presegajo
vrednost, določeno za državni proračun, morajo dela biti oddana na podlagi javnega razpisa.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom v
skladu z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF. Proračunska rezerva za leto 2004 je oblikovana v
višini 2,000.000 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s poročili obvešča občinski svet.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
7. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do
zakonske v višine.
O najetju posojila odloča župan Občine Žetale.
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5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žetale v letu
2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 061-01-0013/2004
Žetale, dne 15. marca 2004.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

ŽUŽEMBERK
1395.

Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto
2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena statuta
Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00)
je Občinski svet občine Žužemberk na 12. seji dne 17. 3. 2004
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žužemberk za leto
2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

v tisoč tolarjev

793.338
211.142
162.242
23.586
25.312
–
24.625
7.000
3.125
500
–
14.000
12.000
–
–
12.000
5.000
5.000
–
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74 TRANSFERNI PRIHODKI
540.571
740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih institucij
540.571
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1,025.197
40 TEKOČI ODHODKI
150.657
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
32.006
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
5.377
402 Izdatki za blago in storitve
109.574
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
3.700
41 TEKOČI TRANSFERI
285.800
410 Subvencije
13.150
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
106.800
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
16.050
413 Drugi tekoči domači transferi
149.800
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
451.100
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
451.100
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
137.640
430 Investicijski transferi
137.640
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
231.859
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
370
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
370
750 Prejeta vračila danih posojil
370
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
1.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
1.000
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
1.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–630
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
110.000
50 ZADOLŽEVANJE
110.000
500 Domače zadolževanje
110.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
–
55 ODPLAČILA DOLGA
–
550 Odplačila domačega dolga
–
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–157.489
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
110.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
231.859
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na
oglasni deski Občine Žužemberk.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. prihodki od prispevkov občanov za investicije.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe

Št.

31 / 31. 3. 2004 /

Stran

3797

med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2005 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini
9,500.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem v pisni obliki
poroča občinskemu svetu.
Za potrebe, ki jih ob sprejemu proračuna za leto 2004 ni
mogoče predvideti, oblikuje občina splošno proračunsko rezervacijo v višini 1,000.000 tolarjev.
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan
v skladu z 42. členom zakona o javnih financah.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 15.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve in če so izpolnjeni
pogoji iz 77. člena ZJF.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine
110,000.000 tolarjev.
V letu 2004 se javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Žužemberk, ne smejo dolgoročno zadolžiti
ali izdajati poroštev drugim pravnim ali fizičnim osebam.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žužemberk v
letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
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11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2004 – 510
Žužemberk, dne 17. marca 2004.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

1396.

Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene
storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 99. in 101. člena zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00,
54/00, 26/01, 6/02, 110/02, 5/03 in 2/04), 38. člena pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list Rs, št. 36/02 in 107/02) ter 17. člena statuta Občine
Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/99 in 93/00) je Občinski
svet občine Žužemberk na 12. redni seji dne 17. 3. 2004 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve
pomoč družini na domu
1
Občina Žužemberk daje soglasje k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je na podlagi 18. člena
pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev predlagal izvajalec, Dom starejših občanov Novo mesto, v višini 1.253,40 SIT na efektivno uro.
2
Cena za efektivno uro se s subvencijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije namenjenih za izvajanje pomoči
družini na domu in s subvencijo iz sredstev proračuna Občine
Žužemberk zniža za 50%, tako da znaša obračunana cena
za uporabnike storitve v Občini Žužemberk za efektivno uro
626,70 SIT. Uporabniki lahko pri Centru za socialno delo Novo
mesto vložijo vlogo za oprostitev plačila socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu.
Upravičenec do socialne oskrbe, ki se mu na dom prinaša
pripravljeni topel obrok hrane, plača stroške dostave v višini
200 tolarjev dnevno na obrok.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2004 dalje.
4
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o
soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na
domu št. 032-01/2003-209 z dne 25. 3. 2003.
Št. 032-01/2004-513
Žužemberk, dne 17. marca 2004.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

1397.

Sklep o določitvi novih ekonomskih cen
programov predšolske vzgoje v Občini
Žužemberk

Na podlagi 30., 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), 3. člena pravilnika o plačilih

Uradni list Republike Slovenije
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97
– odl. US, 1/98 – odl. US, 84/98, 44/00 – odl. US, 102/00,
111/00, 92/02 in 120/03), na podlagi 22. člena pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in na podlagi 9. člena
statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in
93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na predlog Osnovne
šole Žužemberk in Osnovne šole Prevole na 12. redni seji dne
17. 3. 2004 sprejel

SKLEP
o določitvi novih ekonomskih cen programov
predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
1
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni
šoli Žužemberk po posameznih programih znašajo mesečno:
1. I. starostno obdobje (1–3 let)
2. II. starostno obdoej (3–6 let)
3. varstvo v družini

71.925 SIT
61.068 SIT
71.925 SIT

Stroški živil za otroka iz I. in II. starostnega obdobja iz vrtca pri OŠ Žužemberk znašajo dnevno 360 SIT. Dnevni odbitek
za živila v vrtcu se izračunava odstotkovno, glede na plačilni
razred staršev.
Stroški živil otroka iz varstva v družini pri vrtcu OŠ Žužemberk znašajo dnevno 430 SIT. Dnevni odbitek za živila v vrtcu
se izračunava odstotkovno, glede na plačilni razred staršev.
2
Cena programa predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli
Prevole znaša mesečno:
starostno obdobje (4–6 let)

64.038 SIT

Ker predlagana cena programa v vrtcu pri Osnovni šoli
Prevole, izračunana po pravilniku o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03), v obdobju od 1. 3. 2004–31. 12. 2004 presega dovoljeno povišanje v višini 10% nad trenutno veljavno ceno, se
oblikovanje cen uveljavi postopno. Tako znaša cena programa
v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole za obdobje od 1. 3. 2004–31.
12. 2004, ki je osnova za določitev višine plačila staršev 59.090
SIT. Občina Žužemberk bo kot ustanoviteljica za nemoteno poslovanje vrtca iz svojega proračuna zagotavljala ugotovljeno
razliko med dovoljenim povišanjem in izračunano ceno programa po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov
v vrtcih, ki izvajajo javno službo, v višini 4.948 SIT mesečno za
posameznega otroka.
Stroški živil za otroka iz vrtca pri Osnovni šoli Prevole
znašajo dnevno 320 SIT. Dnevni odbitek za živila v vrtcu se
izračunava odstotkovno, glede na plačilni razred staršev.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu RS, cene programov pa se uporabljajo od 1. 3. 2004
dalje.
4
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Žužemberk, št. 032-01/2003-206 z dne 25. 3. 2003.
Št. 032-01/2004-511
Žužemberk, dne 17. marca 2004.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.
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VSEBINA

MINISTRSTVA

1333. Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte
1334. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o razdelitvi vinogradniškega območja v Republiki Sloveniji,
absolutnih vinogradniških legah in o dovoljenih
ter priporočenih sortah vinske trte
1335. Pravilnik o kazeinih in kazeinatih
1336. Pravilnik o metodah in postopkih ugotavljanja
skladnosti kazeinov in kazeinatov
1337. Pravilnik o dehidriranem konzerviranem mleku
1338. Pravilnik o spremembi pravilnika o kakovosti
izdelkov iz žit
1339. Pravilnik o kakovosti sadnih sokov in določenih
istovrstnih izdelkov
1340. Pravilnik o medu
1341. Pravilnik o oljčnem olju
1342. Pravilnik o metodah in postopkih ugotavljanja
skladnosti dehidriranega konzerviranega mleka
1343. Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala
in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo
sadja
1344. Pravilnik o spremembi pravilnika o zahtevani
dokumentaciji za registracijo in oceno fitofarmacevtskih sredstev
1345. Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala
in sadik hmelja
1346. Pravilnik o razveljavitvi oziroma prenehanju
veljavnosti predpisov na področju kakovosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil
1347. Pravilnik o trženju semenskega krompirja
1348. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o aromah
1349. Pravilnik o obliki in vsebini obrazcev in vlog v
zvezi s kvotami za mleko
1350. Pravilnik o spremembi pravilnika o zahtevani
dokumentaciji za oceno aktivnih snovi
1351. Pravilnik o dodatnih standardnih opozorilih in obvestilih za fitofarmacevtska sredstva
1352. Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov
1353. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov
in polovic na klavni liniji
1354. Pravilnik o spremembi pravilnika o tehničnih in
organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil
1355. Pravilnik o dopolnitvah pravilnikov s področja
kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
1356. Pravilnik o spremembah pravilnika za vodenje
evidenc količin mleka in mlečnih izdelkov ter
poročanje
1357. Pravilnik o vsebini listin o skladnosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil

3573

3589
3590
3592
3606
3607
3608
3611
3612
3614
3641
3664
3672
3688
3688
3708
3708
3725
3733

3736
3744

1358. Pravilnik o kakovosti sadnih džemov, želejev,
marmelad in sladkane kostanjeve kaše
1359. Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
1360. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za
pogonski namen v februarju 2004

3745
3745
3749

3760

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1361. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslancev iz
Republike Slovenije v Evropski parlament

3760

OBČINE
BISTRICA OB SOTLI
1362. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Bistrica ob Sotli za leto 2004
1363. Sklep Občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli
o predlogu CSD Šmarje pri Jelšah o soglasju k
cenam socialno varstvenih storitev
1364. Sklep Občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli
o višini storitve "Pomoč na domu"
1365. Sklep o določitvi cene programov v enoti vrtec
Pikapolonica
1366. Sklep Občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli
o ukinitvi statusa javnega dobra v splošni rabi

3762
3762
3762
3762
3762

BRASLOVČE
1367. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto
2004
1368. Odlok o dopolnitvi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah

3763
3764

BREŽICE
1369. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto
2004

3764

DIVAČA
1370. Odlok o proračunu Občine Divača za leto
2004

3767

DOBJE
1371. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2004
1372. Dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Dobje
1373. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobje

3768
3769
3770

HRPELJE
1374. Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za
leto 2004

3745

3750
3752

3771

IG
1375. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki

3773

KOBARID
1376. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid
v letu 2004
1377. Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve osebna
pomoč

3776
3776
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1378. Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve pomoč na
domu

3776

1379. Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve pomoč na
domu

3776

1380. Sklep o potrditvi predloga cen vzdrževanja pokopališča
1381. Sklep o ekonomski ceni vrtca
1382. Sklep o cenah kanalščine za uporabnike industrijskih objektov

3777
3777
3777

1383. Sklep o številu otrok v vrtcih

3777

1384. Sklep o potrditvi predloga cen pogrebne dejavnosti

3777

LJUBLJANA
1385. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za
leto 2004

3778

ŠKOFLJICA
1386. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofljica
v letu 2004

3784

ŠTORE
1387. Sklep o nadaljevanju začasnega financiranja
potreb iz proračuna Občine Štore v letu 2004
1388. Sklep o spremembi uradnega elektronskega
naslova Občine Štore
1389. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije v
Občini Štore

3784
3784
3785

TIŠINA
1390. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2004

3785

TRNOVSKA VAS
1391. Odlok o proračunu Občine Trnovska vas za leto
2004
1392. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Trnovska vas
1393. Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Trnovska vas

3787
3791
3795

ŽETALE
1394. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2004

3795

ŽUŽEMBERK
1395. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto
2004
1396. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu
1397. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

3796
3798
3798
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