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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1426.

Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. člena Zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije
Za stoletni prispevek slovenski gledališki umetnosti, kulturi in jeziku ter ohranjanju slovenstva med Slovenci v Italiji
podeljujem Zlati častni znak svobode Republike Slovenije
Slovenskemu stalnemu gledališču v Trstu.
Št. 996-01-5/2004
Ljubljana, dne 24. marca 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

1427.

Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. člena Zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije
Za zasluge v dobro Slovencem v Italiji, posebej pri
uveljavljanju pravic slovenske manjšine v Italiji, podeljujem
Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije Lucianu
Caveriju.
Za zasluge v dobro Republiki Sloveniji pri razvoju
italijansko-slovenskega prijateljstva ter prizadevanja na zakonodajnem področju, pomembnem za življenje slovenske
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manjšine v Italiji, podeljujem Srebrni častni znak svobode
Republike Slovenije Demetriju Volčiču.
Za zasluge in prispevek slovenski kulturi na avstrijskem
Koroškem in pri ohranjanju slovenske narodne zavesti koroških Slovencev podeljujem Srebrni častni znak svobode
Republike Slovenije dr. Janku Zerzerju.
Št. 996-01-6/2004
Ljubljana, dne 24. marca 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

1428.

Odlok o pomilostitvi

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. in 4. člena Zakona o pomilostitvi (Uradni list RS, št. 45/95) izdajam

ODLOK
o pomilostitvi
1. člen
Izvršitev kazni zapora se odpusti Mateji Novak, roj.
27. 7. 1984 v Novem mestu, se odpusti izvršitev preostanka
kazni zapora.
2. člen
Izrečena kazen zapora se spremeni v pogojno obsodbo
Gorazdu Odreitzu, roj. 25. 1. 1976 v Mariboru, se izrečena
kazen zapora spremeni v pogojno obsodbo s tem, da se mu
določi kazen 8 mesecev zapora, ki pa se ne bo izrekla, če obsojenec v dveh letih ne bo storil novega kaznivega dejanja.
3. člen
Izvršitev kazni zapora se odpusti Draženku Rosiću, roj.
26. 8. 1975 v Ljubljani, se odpusti izvršitev preostanka kazni
zapora.
Št. 725-02-3/2004-2
Ljubljana, dne 19. marca 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
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Odlok o pomilostitvi

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. člena Zakona o pomilostitvi (Uradni list RS, št. 45/95) izdajam

ODLOK
o pomilostitvi
Izrečena kazen zapora se zniža Cirilu Jakobu, roj. 6. 6.
1974 v Murski Soboti, se kazen 1 leto in 2 meseca zapora
zniža za 4 mesece.
Št. 725-02-2/2004-5
Ljubljana, dne 23. marca 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
1430.

Uredba o pogojih za opravljanje poslov
zastopanja v carinskih zadevah

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 6. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti
(Uradni list RS, št. 25/04) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o pogojih za opravljanje poslov zastopanja
v carinskih zadevah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa natančnejše pogoje iz prvega odstavka 6. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov
Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04; v nadaljnjem
besedilu: ZICPES) za opravljanje poslov zastopanja v postopkih določanja carinsko dovoljenih rab ali uporab blaga
(v nadaljevanju: zastopanje v carinskih zadevah), program
posebnega strokovnega izpita ter postopek za dokazovanje
izpolnjevanja pogojev za opravljanje poslov zastopanja v
carinskih zadevah.
2. člen
(1) Za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah morajo pravne osebe in samostojni podjetniki, ki
izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena ZICPES, pridobiti dovoljenje Generalnega carinskega urada Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Generalni carinski urad),
ki ni prenosljivo.
(2) Za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah morajo fizične osebe, ki imajo najmanj srednjo strokovno
izobrazbo, najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju carinskega posredovanja in so opravile poseben strokovni izpit
iz 11. člena te uredbe, pridobiti licenco, ki ni prenosljiva.
(3) Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki niso pridobili dovoljenja Generalnega carinskega urada iz prvega
odstavka tega člena, v postopkih za odobritev carinsko
dovoljene rabe ali uporabe ne morejo nastopati za račun
drugih oseb.
(4) Fizične osebe, ki niso pridobile licence v skladu z
drugim odstavkom tega člena, ne smejo podpisovati carin-
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skih deklaracij, ki jih osebe iz prvega odstavka tega člena
vlagajo za račun druge osebe.
II. DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE ZASTOPANJA V
CARINSKIH ZADEVAH
3. člen
(1) Dovoljenje za opravljanje zastopanja v carinskih
zadevah posameznim pravnim osebam in samostojnim podjetnikom izdaja Generalni carinski urad na podlagi pisnega
zahtevka.
(2) Zahtevku iz prejšnjega odstavka mora vložnik priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka
6. člena ZICPES.
(3) Kot dokazila iz prejšnjega odstavka se lahko uporabijo zlasti:
1. izpisek iz sodnega registra, vpisnika samostojnih
podjetnikov oziroma druge evidence, iz katerega mora biti
razvidno, da ima vlagatelj sedež oziroma stalno prebivališče
na carinskem območju;
2. seznam fizičnih oseb, ki imajo licenco iz drugega odstavka 2. člena te uredbe, in so s strani vlagatelja zahtevka
pooblaščene za podpisovanje carinskih deklaracij, vloženih
s strani vlagatelja zahtevka za račun drugih oseb;
3. dokazila o pooblastilu za podpisovanje carinskih deklaracij in dokazila o zaposlitvi oseb iz prejšnje točke oziroma
pisno soglasje delodajalca, če oseba iz prejšnje točke ni zaposlena pri vložniku zahtevka.
4. člen
Generalni carinski urad izda dovoljenje za opravljanje
poslov zastopanja v carinskih zadevah na obrazcu, ki je v
prilogi 1 te uredbe in je njen sestavni del.
5. člen
(1) Imetnik dovoljenja mora najpozneje v roku petih dni
od dneva nastanka spremembe pisno sporočiti Generalnemu
carinskemu uradu vsak podatek, ki je pomemben za izpolnjevanje pogojev iz 6. člena ZICPES.
(2) Imetnik dovoljenja mora najpozneje v roku treh dni
po nastali spremembi pisno sporočiti Generalnemu carinskemu uradu vsako spremembo glede seznama oseb, katere je
pooblastil za podpisovanje carinskih deklaracij, ki jih vlaga
za račun drugih oseb.
6. člen
(1) Generalni carinski urad lahko dovoljenje razveljavi
ali spremeni v skladu z 9. členom Uredbe Sveta (EGS) št.
2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o uvedbi Carinskega zakonika Skupnosti (Uradni list L 302, 19. 10. 1992, str. 1,
vključno z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu:
carinski zakonik) oziroma odvzame v skladu z 8. členom
ZICPES.
(2) Če bi moral Generalni carinski urad razveljaviti dovoljenje, ker imetnik dovoljenja ne izpolnjuje več pogoja iz
2. točke prvega odstavka 6. člena ZICPES, lahko Generalni
carinski urad namesto razveljavitve dovoljenja na podlagi
pravočasnega zahtevka imetnika dovoljenja določi rok, v
katerem mora ta predložiti dokazila o izpolnitvi pogoja. Ta
rok ne sme biti daljši od šest mesecev.
III. LICENCA ZA OPRAVLJANJE POSLOV ZASTOPANJA
7. člen
(1) Pisni zahtevek za izdajo licence vloži zainteresirani
posameznik pri Generalnem carinskem uradu.
(2) Zahtevku iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti
dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 2. člena te uredbe, in sicer:
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1. original ali notarsko overjeno fotokopijo diplome ali
drugega dokumenta, ki dokazuje, da je vložnik zahtevka pridobil najmanj srednjo strokovno izobrazbo,
2. dokazilo o delovnih izkušnjah,
3. potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz 19. člena
te uredbe.
(3) Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz 3. točke
prejšnjega odstavka praviloma ne sme biti starejše od dveh
let. Če je potrdilo starejše od dveh let, se uporabi drugi odstavek 8. člena te uredbe.
8. člen
(1) Generalni carinski urad izda licenco vložniku zahtevka, ki izpolnjuje predpisane pogoje na obrazcu, ki je v prilogi
2 k tej uredbi in je njen sestavni del.
(2) Če se v obdobju od zadnjega podaljšanja licence
bistveno spremeni katero od tematskih področij iz prvega odstavka 11. člena te uredbe, Generalni carinski urad v odločbi
o podaljšanju licence določi tematska področja in rok, v katerem mora imetnik licence predložiti dokazila o opravljenem
strokovnem izpitu iz takšnega tematskega področja.
9. člen
(1) Generalni carinski urad lahko licenco razveljavi ali
spremeni v skladu z 9. členom carinskega zakonika oziroma
jo odvzame v skladu z 8. členom ZICPES.
(2) Če imetnik licence ne podaljša licence ali ne opravi
strokovnega izpita iz drugega odstavka 8. člena te uredbe v
roku, ki ga določi Generalni carinski urad, se licenca ne obnovi oziroma se razveljavi.
10. člen
Imetnik licence mora na zahtevo carinskega organa
predložiti na vpogled originalno licenco.
IV. STROKOVNI IZPIT ZA PRIDOBITEV LICENCE
11. člen
(1) Program za opravljanje strokovnega izpita obsega
naslednja tematska področja:
1. carinski sistem skupnosti in upravni postopki v carinskih zadevah,
2. namen, posebnosti in uporaba enotne upravne
listine,
3. spoznavanje blaga v carinskem postopku in uvrščanje blaga v kombinirano nomenklaturo,
4. mednarodni sporazumi in konvencije s carinskega
področja,
5. posredni davki in davčna politika,
6. posebnosti zunanjetrgovinske politike,
7. prevoz in prevozno zavarovanje,
8. špeditersko poslovanje.
(2) Podrobnejšo vsebino posameznih točk programa iz
prejšnjega odstavka določi petčlanska komisija, ki jo imenuje
Generalni carinski urad, in je sestavljena iz:
– dveh predstavnikov Generalnega carinskega urada,
– enega predstavnika špediterjev,
– enega predstavnika Ministrstva za finance,
– enega predstavnika strokovne javnosti – visokošolske
ustanove.
(3) Program, priprava razporeda, objavljanje terminov
za opravljanje strokovnega izpita in podrobnejša vsebina
strokovnega izpita ter morebitne spremembe se javno objavijo.
12. člen
(1) Za organizacijo in izvajanje strokovnih izpitov je pristojen Generalni carinski urad.
(2) Če Generalni carinski urad v skladu z drugim odstavkom 6. člena ZICPES za izvajanje izpitov iz 11. člena
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te uredbe pooblasti ustrezno usposobljeno organizacijo, ki
se ukvarja z izobraževanjem, se 13. do 19. člen te uredbe
smiselno uporabljajo tudi za to organizacijo.
(3) Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi
za izvajanje strokovnih izpitov iz posameznih tematskih področij v skladu z drugim odstavkom 8. člena te uredbe.
13. člen
(1) Direktor Generalnega carinskega urada imenuje eno
ali več tričlanskih izpitnih komisij, ki ugotavljajo izpolnjevanje
pogojev za opravljanje strokovnega izpita, preverjajo znanje
kandidatov in izdajajo potrdila o opravljenem strokovnem
izpitu. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj VII. stopnjo
strokovne izobrazbe.
(2) Komisije iz prejšnjega odstavka se imenujejo za
obdobje treh let.
14. člen
(1) Generalni carinski urad vlogi kandidata za opravljanje strokovnega izpita iz 11. člena te uredbe ugodi, če
so izpolnjeni predpisani pogoji. V obvestilu o izpolnjevanju pogojev za opravljanje strokovnega izpita navede tudi
datum, uro in kraj opravljanja izpita ter višino stroškov
strokovnega izpita in rok za plačilo. Kandidat ne more
pristopiti k izpitu, če niso poravnani stroški njegovega
strokovnega izpita.
(2) Generalni carinski urad vlogo kandidata za opravljanje strokovnega izpita iz 11. člena te uredbe zavrne, če
kandidat ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka 2. člena
te uredbe.
(3) Generalni carinski urad lahko na pisno prošnjo
kandidata iz upravičenih razlogov spremeni datum, uro in
kraj opravljanja strokovnega izpita iz prvega odstavka tega
člena.
15. člen
(1) Strokovni izpit se opravlja pisno in ustno.
(2) Pisni del izpita, ki traja 120 minut, se opravlja iz tematskega področja, navedenega v 2. točki prvega odstavka
11. člena te uredbe.
(3) Ustni del izpita se opravlja iz vseh tematskih področij
iz prvega odstavka 11. člena te uredbe in obsega praviloma
po tri vprašanja iz vsakega področja.
(4) Kandidat lahko opravlja ustni del izpita le, če je
uspešno opravil pisni del izpita.
(5) Izpitna komisija pripravi pisno nalogo in vprašanja
za ustni del strokovnega izpita po programu za opravljanje
strokovnega izpita.
(6) O preverjanju znanja vsakega kandidata se piše
zapisnik.
16. člen
(1) Izpitna komisija oceni posebej pisno nalogo in posebej ustni del strokovnega izpita ter na tej podlagi oceni
celotni uspeh kandidata z “uspešno“ ali “neuspešno“. Uspeh
kandidata ocenjuje komisija z večino glasov.
(2) Če kandidat na določen dan ne pride na strokovni
izpit ali če ne odda pisne naloge oziroma če odstopi od ustnega dela izpita, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil.
(3) Iz upravičenih razlogov se lahko kandidat pred datumom izpita odjavi; že plačana sredstva za kritje stroškov
izpita se upoštevajo pri naslednji prijavi.
17. člen
(1) Kandidat, ki je iz največ dveh tematskih področij iz
prvega odstavka 11. člena te uredbe na ustnem delu izpita
ocenjen z oceno “neuspešno“, lahko opravlja popravni izpit
samo iz teh dveh področij.
(2) Če opravlja kandidat popravni izpit iz tematskega
področja, ki se opravlja tudi pisno, mora ponovno opraviti tudi
pisni del izpita iz tega področja.
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(3) Kandidat, ki je iz treh ali več področij ustnega dela
izpita ocenjen z oceno “neuspešno“, ponovno opravlja izpit
v celoti.
18. člen
(1) Kandidat lahko opravlja popravni izpit iz posameznega področja v roku, ki ga določi izpitna komisija. Ta rok
ne more biti krajši od 30 dni in praviloma ne daljši od treh
mesecev od dneva objave rezultatov.
(2) Kandidat lahko opravlja popravni izpit le enkrat iz
posameznega področja. Če popravnega izpita ne opravi,
opravlja ponovno strokovni izpit v celoti. Celotni izpit lahko
opravlja največ trikrat.
19. člen
Kandidat, ki je opravil strokovni izpit, prejme potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu. Obrazec potrdila je v prilogi
3 k tej uredbi in je njen sestavni del.
V. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. maja 2004.
Št. 424-44/2004-1
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-1611-0013
Vlada Republike Slovenije
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
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PRILOGA 1
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
Generalni carinski urad

Na podlagi 6. �lena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, t. 25/04)
in 4. �lena Uredbe o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah (Uradni list RS, t.
33/04) izdaja
GENERALNI CARINSKI URAD
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(firma in naslov pravne osebe ali samostojnega podjetnika)
Dav�na t.: ....................................

DOVOLJENJE
za opravljanje poslov zastopanja
v carinskih zadevah

Zap. t.: ..................................
Ljubljana, dne .........................

DIREKTOR
GENERALNEGA CARINSKEGA URADA
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PRILOGA 2
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
Generalni carinski urad

Na podlagi 6. �lena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, t. 25/04)
in 8. �lena Uredbe o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah (Uradni list RS, t.
33/04) izdaja

GENERALNI CARINSKI URAD
....................................................................................................................................................
(ime in priimek)
rojen(a)................................................................., v ..................................................................

Dav�na t.: ....................................

LICENCO
za opravljanje zastopanja

Zap. t.: ..................................
Ljubljana, dne .........................

DIREKTOR
GENERALNEGA CARINSKEGA URADA

Uradni list Republike Slovenije

Št.

33 / 6. 4. 2004 /

Stran

3839

PRILOGA 3
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
Generalni carinski urad

Na podlagi 6. �lena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, t. 25/04)
in 19. �lena Uredbe o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah (Uradni list RS, t.
33/04) izdaja

GENERALNI CARINSKI URAD
....................................................................................................................................................
(ime in priimek)
rojen(a).............................................................,v......................................................................

Dav�na t.: ....................................

POTRDILO
o uspešno opravljenem strokovnem izpitu za opravljanje zastopanja v carinskih zadevah

Zap. t.: ..................................
Ljubljana, dne .........................

PREDSEDNIK IZPITNE KOMISIJE
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Uredba o izvajanju sistema izvoznih
nadomestil v okviru prava Skupnosti za tržne
ureditve kmetijskih proizvodov

Na podlagi 5., 6. in 8. člena ter v zvezi s 126. členom
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1
in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru
prava Skupnosti za tržne ureditve kmetijskih
proizvodov
1. člen
(področje uporabe)
(1) Ta uredba določa način izvajanja sistema izvoznih
nadomestil, ki so na podlagi pravnih aktov Sveta in Komisije
Skupnosti s področja trgovinskih mehanizmov in skupnih
tržnih ureditev za kmetijske proizvode (v nadaljnjem besedilu: pravo Skupnosti za tržne ureditve) predvidena pri izvozu
blaga.
(2) Pravni akti po prvem odstavku tega člena so:
– uredbe Sveta Skupnosti o trgovinskih mehanizmih in
skupnih tržnih ureditvah za kmetijske proizvode,
– uredbe Sveta Skupnosti o temeljnih pravilih za odobritev nadomestil pri izvozu,
– uredbe Komisije Skupnosti o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil,
– uredbe Komisije Skupnosti o določitvi stopenj nadomestil.
(3) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– »nadomestilo« pomeni vsa plačila, ki se za izravnavo
razlike med cenami kmetijskih proizvodov na svetovnem trgu
in cenami v Skupnosti odobrijo zaradi izvoza blaga, določenega v pravu Skupnosti za tržne ureditve;
– »izvoz« pomeni iznos blaga s carinskega območja
Skupnosti in dobave, ki so po pravu Skupnosti izenačene
z izvozom.
(4) Če v pravu Skupnosti za tržne ureditve ali v tej
uredbi ni določeno drugače, se za nadomestila smiselno
uporabljajo carinski predpisi Evropskih skupnosti.
(5) Če je za izvajanje te uredbe potrebno, da carinski
organi vzamejo vzorce, krije stroške, nastale z analizo ali
preverjanjem, izvoznik.
2. člen
(pristojni organ)
(1) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija) odobri nadomestilo na osnovi zahteve izvoznika v skladu s pravom Skupnosti za tržne ureditve.
Agencija odobri nadomestilo z odločbo.
(2) Kot odobritev nadomestila se štejejo tudi predfinanciranje in predplačila ter zahteva za vračilo nadomestila po
3. do 5. členu te uredbe.
3. člen
(predfinanciranje nadomestila)
(1) Ko je blago dano pod carinski nadzor, da bi bilo predelano ali skladiščeno z namenom dodelitve nadomestila,
se imetniku dovoljenja za te postopke v skladu s pravnimi
akti Skupnosti na njegovo zahtevo odobri predfinanciranje
nadomestila. Agencija izda o tem odločbo.
(2) Za namen dodelitve nadomestila potekata predelava
in skladiščenje v carinskem skladišču ali prosti coni v skladu s carinskimi predpisi. Blago, ki je bilo zaradi carinskega
nadzora vnešeno v zadevni carinski postopek oziroma rabo,
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se obravnava kot neskupnostno blago. Namesto carinskega
dolga za to blago nastane obveznost za vračilo predfinanciranega nadomestila.
4. člen
(predplačilo nadomestila)
Na osnovi zahtevka izvoznika Agencija v skladu s
pravnimi akti Skupnosti z odločbo odobri predplačilo za
nadomestilo, če se dokaže sprejem izvozne deklaracije pri
izvozu blaga.
5. člen
(vračilo nadomestila)
Agencija z odločbo zahteva vračilo nadomestila, če se
izkaže, da je bilo dodeljeno neupravičeno.
6. člen
(izvoz živega goveda)
(1) Uradni veterinarji morajo izvajati preglede z upoštevanjem določb Uredbe Komisije (ES) št. 639/2003 z dne
9. aprila 2003 o podrobnih pravilih v skladu z Uredbo Sveta
(ES) št. 1254/1999 glede zahtev za odobritev izvoznih nadomestil v povezavi z dobrim počutjem živega goveda v času
transporta (UL L 93 10. 4. 2003, str. 10) z vsemi spremembami in to v skladu z navedeno uredbo potrditi z ustreznimi
zaznamki.
(2) Če pride pošiljka živih živali na mejni prehod, kjer je
mejna veterinarska postaja, pregled iz prejšnjega odstavka
tega člena opravi uradni veterinar mejne veterinarske postaje. Če pa pošiljka živih živali izstopa iz območja Skupnosti
preko kake druge mejne kontrolne točke, kjer ni mejne veterinarske postaje, pa pregled iz prejšnjega odstavka tega člena
opravi uradni veterinar pristojnega območnega veterinarskega urada, kjer je locirana mejna kontrolna točka.
(3) Za opravljen pregled iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena se plača pristojbina v enaki višini kot znaša
le-ta za veterinarski pregled pošiljk živih živali pri vstopu na
območje Skupnosti.
7. člen
(prijavljanje količin osnovnih proizvodov)
(1) V zvezi s prijavljanjem količin osnovnih proizvodov,
za katere se zahteva nadomestilo, v povezavi s 16. členom
Uredbe Komisije (ES) št. 1520/2000 z dne 13. julija 2000 o
določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in
o merilih za določanje višine takšnih nadomestil (UL L 177,
15. 7. 2000, str. 1) z vsemi spremembami, lahko vlagatelj
zahtevkov za izvozna nadomestila prijavlja količine osnovnih
proizvodov na carinski deklaraciji ali odda na agencijo vlogo
za vpis v register receptur.
(2) Če vlagatelj želi uveljaviti nadomestilo na osnovi
vpisa v register receptur, mora najmanj osem dni pred carinjenjem blaga posredovati agenciji podrobno recepturo na
obrazcu, ki je v prilogi 1 in je sestavni del te uredbe. Agencija na osnovi pravilno izpolnjenega obrazca vlagatelju dodeli
številko recepture. Po dodelitvi številke recepture agencija
recepturo pregleda in po potrebi zahteva dopolnitev. Agencija
nadomestilo izplača, če je receptura popolna. Vlagatelj lahko na vseh dokumentih, kjer se zahteva receptura, namesto
prijavljanja količin osnovnih proizvodov, navede le številko
recepture.
(3) Vlagatelj je dolžan ob vsaki morebitni spremembi
recepture v roku, navedenem v prejšnjem odstavku, na
agencijo poslati novo recepturo.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena je vlagatelj
dolžan v času od 1. do 30. oktobra vsakega leta potrditi veljavno recepturo ali vložiti novo.
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8. člen
(mednarodne kontrolne in nadzorne agencije)
Mednarodne kontrolne in nadzorne agencije se lahko
na njihovo zahtevo odobrijo kot izvedenke v postopku nadomestil za izdajo potrdil v skladu s točko b prvega odstavka
16. člena in točko c drugega odstavka 16. člena Uredbe
Komisije (ES) št. 800/99 z dne 15. aprila 1999 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za
kmetijske proizvode (UL L 102, 17. 4. 1999, str. 11) z vsemi
spremembami ter za preglede skladno z drugim odstavkom
3. člena Uredbe Komisije (ES) št. 639/2003 z dne 9. aprila
2003 o podrobnih pravilih v skladu z Uredbo Sveta (ES) št.
1254/1999 glede zahtev za odobritev izvoznih nadomestil v
povezavi z dobrim počutjem živega goveda v času transporta
(UL L 93, 10. 4. 2003, str. 10) z vsemi spremembami.
9. člen
(zahteva za odobritev)
K zahtevi za odobritev iz prejšnjega člena te uredbe
(v nadaljnjem besedilu: odobritev) se priložijo tisti podatki
in dokumentacija, ki dokazujejo, da je prosilec na področju
kontrole in nadzora v zvezi s kmetijskimi proizvodi in živili
zanesljiv in strokoven.
10. člen
(odobritev)
(1) Agencija izda odobritev z odločbo. Odobritev mora
vsebovati tiste pogoje in zahteve, ki so potrebne za izpolnjevanje kontrolnih nalog.
(2) Odobritev se podeli za dobo treh let in se jo lahko
podaljša.
(3) Odobritev se prekliče, če se ugotovi, da mednarodna kontrolna in nadzorna agencija ne izpolnjuje več pogojev
iz odobritve.
11. člen
(pravila, ki veljajo za majhne vrednosti)
V okviru postopka za izvozna nadomestila se opusti
uporaba sankcije v skladu s pravili, ki veljajo za majhne vrednosti iz devetega odstavka 51. člena Uredbe Komisije (ES)
št. 800/99 z dne 15. aprila 1999 o skupnih podrobnih pravilih
za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (UL L 102, 17. 4. 1999, str. 11) z vsemi spremembami,
če znaša 100 evrov ali manj na posamezno izvozno deklaracijo. Prav tako se v skladu s tretjim odstavkom 52. člena
navedene uredbe opusti ponovna izterjava neupravičeno plačanih nadomestil, neupravičeno sproščene varščine in pred-

Št.

33 / 6. 4. 2004 /

Stran

3841

pisanih obresti ter negativnih zneskov iz četrtega odstavka
51. člena navedene uredbe, če je celotni znesek nadomestila
na posamezno izvozno deklaracijo največ 100 evrov.
12. člen
(kontrolni izvod T5)
Pravilno potrjen izvirnik kontrolnega izvoda T5 se uporabi kot dokazilo, da je blago zapustilo carinsko območje
Skupnosti tudi v primerih, ko je Slovenija hkrati država izvoza in izstopa blaga.
13. člen
(predhodno obvestilo carini)
Vsi izvozniki proizvodov, za katere se zahteva nadomestilo, morajo najmanj 24 ur pred začetkom nakladanja obvestiti carinski urad in navesti pričakovano trajanje nakladanja
na predhodnem obvestilu, ki je na obrazcu v prilogi 2 in je
sestavni del te uredbe.
14. člen
(kazenska določba)
(1) Z globo od 500.000 do 5,000.000 tolarjev se kaznuje
pravna oseba, ki v zahtevi za odobritev nadomestila navaja
nepravilne in nepopolne podatke.
(2) Z globo od 400.000 do 2,000.000 tolarjev se kaznuje
samostojni podjetnik posameznik, ki v zahtevi za odobritev
nadomestila navaja nepravilne in nepopolne podatke.
(3) Z globo od 10.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje
fizična oseba, ki v zahtevi za odobritev nadomestila navaja
nepravilne in nepopolne podatke.
(4) Z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe.
15. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja
2004.
Št. 335-01/2004-1
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-2311-0030
Vlada Republike Slovenije
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
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PRILOGA 2

PREDHODNO OBVESTILO
IZVOZNIK/POILJATELJ ____________________________________________________________
SEDE/PREBIVALI�E: _____________________________________________________________
DAV�NA TEVILKA: _______________________________________________________________
T. FAKSA IN TELEFONA IZVOZNIKA/POILJATELJA _________________________________
KRAJ NATOVARJANJA _____________________________________________________________
(Vpie se kraj natovarjanja.)

�AS NATOVARJANJA ______________________________________________________________
(Vpieta se datum in ura za�etka in konca natovarjanja.)

NAMEMBNA DRAVA _____________________________________________________________
(Vpieta se ifra (ifrant EUL) in ime namembne drave.)
SEKTOR __________________________________________________________________________
(Vpieta se ifra (ifrant EUL) in naziv sektorja.)

1

Tarifna oznaka

2

Tovorki in opis blaga

3

Bruto masa (v kg)

4

Neto masa (v kg)

5

Znesek izvoznega nadomestila (v EUR)

1

Tarifna oznaka

2

Tovorki in opis blaga

3
4
5

Bruto masa
Neto masa
Znesek izvoznega nadomestila

IZPOLNJEVANJE POLJ
Vpie se 12-mestna tarifna oznaka NN (3846/87) oziroma 8-mestna tarifna oznaka KN za proizvode zunaj
priloge 1.
Vpiejo se oznake, tevilke, tevilo in vrsta tovorkov. Vnese se obi�ajno trgovsko ime blaga. Opis mora
vklju�evati podatke, ki so potrebni za identifikacijo blaga.
Vpie se bruto masa blaga, izraena v kg.
Vpie se neto masa blaga, izraena v kg.
Vpie se znesek izvoznega nadomestila, izraenega v EUR.

Potrjujem resni�nost navedenih podatkov.
V ______________________________ dne __________________________
Podpis zavezanca oziroma odgovorne osebe: _________________________________________

tevilka predhodnega obvestila:

Pe�at in podpis
carinskega organa

Uradni list Republike Slovenije
1432.

Uredba o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih
dovoljenj in potrdil za kmetijske proizvode

Na podlagi 5., 6. in 8. člena ter v zvezi z 21., 26. in
126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00,
52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj
in potrdil za kmetijske proizvode
1. člen
(področje uporabe)
Ta uredba določa način izvajanja predpisov Sveta in
Komisije Evropske unije, ki so bili izdani v okviru trgovinskih
mehanizmov in skupnih tržnih ureditev za kmetijske proizvode glede:
– uvoznih dovoljenj,
– izvoznih dovoljenj,
– potrdil o vnaprejšnji določitvi,
– potrdil o nadomestilu za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti,
– potrdil o aktivnem oplemenitenju.
2. člen
(pristojni organ)
Za izdajanje dovoljenj in potrdil iz prejšnjega člena je
pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
3. člen
(varščina)
Z uveljavitvijo predpisa, ki določa pravila glede varščin
za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno
cenovne politike, mora vlagatelj zahtevkov za pridobitev dovoljenja in potrdila iz 1. člena te uredbe položiti varščino.
4. člen
(odobritev uvoznikov mleka in mlečnih izdelkov)
(1) Vlagatelji zahtevkov za uvozna dovoljenja, ki želijo v
okviru posebnih pravil za uvoz, ki obstajajo v sektorju mleka
in mlečnih izdelkov, v skladu z oddelkom 2 Uredbe Komisije
(ES) št. 2535 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih
za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne izdelke ter o odprtju tarifnih
kvot (Uradni list L 341, 22. 12. 2001, str. 29), uvažati mlečne
izdelke po znižanih carinskih stopnjah v okviru tarifnih kvot,
pri agenciji zaprosijo za pridobitev statusa odobrenega uvoznika. Vlagatelj pridobi status odobrenega uvoznika z odločbo,
ki jo izda agencija, s katero mu dodeli številko odobritve. Zahtevek za pridobitev statusa se vloži na obrazcu iz priloge, ki
je sestavni del te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek bo v prehodnem obdobju veljala posebna ureditev, določena v predpisu Komisije
(ES) o prehodnih ukrepih glede uvoznih dovoljenj za mleko
in mlečne izdelke v skladu z Uredbo (ES) št. 2535/2001
zaradi pristopa Češke Republike, Estonije, Cipra, Latvije,
Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške v
Evropsko unijo.
5. člen
(uvoz banan)
(1) Agencija na podlagi postopkov in kriterijev, določenih
v predpisih Evropske unije, ki urejajo ureditev trga z bananami, vodi register uvoznikov svežih banan na podlagi vloge, ki
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vsebuje podatke, kot izhajajo iz predpisov Evropske unije, ki
urejajo ureditev trga z bananami, in določa količine za tradicionalne in netradicionalne dobavitelje, ki se uporabljajo kot
referenca za izdajo uvoznih dovoljenj.
(2) Pravico do pridobitve dovoljenja za uvoz svežih
banan pridobi vlagatelj, vpisan v register iz prejšnjega odstavka, za količino, ki izhaja iz referenčne količine, vodene
v registru.
(3) Agencija je zadolžena za poročanje podatkov,
potrebnih za izvajanje ureditve trga z bananami, Komisiji
Evropske unije.
6. člen
(zahtevek)
(1) Vlagatelj vloži pri agenciji zahtevek za dovoljenje
ali potrdilo iz 1. člena te uredbe na obrazcu, določenem v
skladu:
– s prvim odstavkom 18. člena Uredbe Komisije (ES) št.
1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih
pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in
potrdili o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (Uradni
list L 152, 24. 6. 2000, str. 1),
– s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (ES)
št. 1488/2001 z dne 19. julija 2001 o določitvi predpisov za
uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 v zvezi z vključitvijo
določenih količin nekaterih osnovnih proizvodov, navedenih
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, v postopke aktivnega oplemenitenja brez predhodne preučitve
gospodarskih razmer (Uradni list L 196, 20. 7. 2001, str. 9),
– s Prilogo F Uredbe Komisije (ES) št. 1520/2000 z dne
13. julija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere
kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I
k Pogodbi, in o merilih za določanje višine takšnih nadomestil
(Uradni list L 177, 15. 7. 2000, str. 1),
– s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske tržno
cenovne politike.
(2) Vlagatelj zahtevek za dovoljenje ali potrdilo pošlje
po pošti oziroma dostavi osebno na agencijo ali pa ga pošlje
po faksu.
(3) Zahtevki za dovoljenje ali potrdilo, dovoljenja in
potrdila ter izpiski so natisnjeni in izpolnjeni v slovenskem
jeziku.
7. člen
(posebna določba za potrdila o nadomestilu)
Agencija potrdila o nadomestilu vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje iz četrtega odstavka 6. člena Uredbe Komisije
(ES) št. 1520/2000, hrani v obliki računalniške datoteke.
8. člen
(odpisi dovoljenj in potrdil)
(1) Odpise dovoljenj in potrdil, razen odpisov potrdil
o nadomestilu po četrti alinei 1. člena te uredbe, izvajajo
carinski organi.
(2) Odpise potrdil o nadomestilu po četrti alinei 1. člena
te uredbe izvaja agencija.
9. člen
(uporaba kontrolnega izvoda T5)
Če je sprostitev varščine, položene za dovoljenje, odvisna od dokazila, da je blago doseglo predviden namen, in
če oblika tega dokazila ni določena v drugih predpisih, se kot
to dokazilo uporablja kontrolni izvod T 5, predpisan z Uredbo
Komisije (EGS) št. 2454/93 z izvedbenimi predpisi k Uredbi
Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o uvedbi
carinskega zakonika Skupnosti (Uradni list L 253, 11. 10.
1993, str. 1), z vsemi spremembami.
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10. člen
(dodatna dokazila)
Kot dodatno dokazilo za izpolnitev primarne zahteve
za sprostitev varščin pri uporabi točke a drugega odstavka
33. člena Uredbe Komisije št. 1291/2000 se šteje fotokopija
tretjega izvoda izvozne carinske deklaracije, overjena s strani
carinskih organov, z navedbo carinskega urada izstopa o potrditvi izstopa iz carinskega območja Skupnosti.
11. člen
(obveznost poročanja)
Agencija vsako četrtletje poroča Komisiji Evropske
unije v skladu z določili 38. člena Uredbe Komisije (ES) št.
1291/2000.
12. člen
(prehodna določba)
Kot vloga za vpis v register uvoznikov svežih banan in
določitev referenčne količine za obdobje od 1. maja 2004 do
31. decembra 2004, kot to določa 5. člen te uredbe, se šteje
prijava na javni poziv za dobavitelje svežih banan za uvoz
v nove države članice Evropske unije, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 23, z dne 12. 3. 2004, če vlagatelj v roku 3 dni po
uveljavitvi te uredbe svoje prijave pisno ne prekliče.
13. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja
2004, razen določb 5. in 12. člena, ki se začnejo uporabljati
z dnem uveljavitve te uredbe.
Št. 336-02/2004-1
Ljubljana, dne 25. marca 2004
EVA 2004-2311-0028
Vlada Republike Slovenije
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
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PRILOGA
ZAHTEVEK ZA ODOBRITEV UVOZNIKOV MLEKA IN MLE�NIH IZDELKOV
v skladu z Uredbo Komisije (ES), t. 2535/2001
Obdobje: od ...
1. Podatki o
vlagatelju
zahtevka

.

do

..

Natan�en naziv vlagatelja
skladno z vpisom v sodnem registru:
Naslov:
Telefonska tevilka/E-mail/Fax:
Kontaktna oseba za vpraanja:
Mati�na tevilka:
Dav�na tevilka:
_

2. Izjava o
izpolnjenih
pogojih z
dokazili

Izjavljamo, da smo v predhodnem koledarskem letu v Skupnost uvozili oziroma iz
Skupnosti izvozili najmanj 25 ton (razdeljeno na najmanj 4 posamezne posle) mle�nih
izdelkov, ki se uvr�ajo v 4. poglavje kombinirane nomenklature, in dovoljujemo Agenciji
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeelja vsakrno kontrolo
knjigovodskih listin v povezavi s predloenimi dokumenti.
Prilagamo dokazila, da smo v predhodnem koledarskem letu v Skupnost uvozili oziroma iz
Skupnosti izvozili najmanj 25 ton (razdeljeno na najmanj 4 posamezne posle) mle�nih
izdelkov, ki se uvr�ajo v 4. poglavje kombinirane nomenklature.
_

3. Potrditev in podpis

Kraj, datum

.
Podpis odgovorne osebe
ig podjetja
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Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za
leto 2004, s katero se omejuje število tujcev na
trgu dela

Na podlagi 5. člena Zakona o zaposlovanju in delu
tujcev (Uradni list RS, št. 66/00) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2004,
s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
1. člen
Kvota delovnih dovoljenj za leto 2004 se določi v skupni višini 17.100 delovnih dovoljenj (v nadaljnjem besedilu:
kvota).
2. člen
V kvoto iz prejšnjega člena se ne vštevajo delovna dovoljenja, izdana:
– državljanom držav članic Evropske unije, ki imajo na
podlagi sporazuma z Evropsko unijo enak položaj kot državljani Republike Slovenije, in njihovim družinskim članom ne
glede na državljanstvo,
– tujcem, za katere z zakonom niso predpisana delovna
dovoljenja,
– tujcem z osebnim delovnim dovoljenjem in
– poslovodnim delavcem.
3. člen
(1) Kvota iz 1. člena te uredbe v višini 16.100 delovnih
dovoljenj se razdeli po namenih v kvote za:
– zaposlovanje tujcev 12.400 dovoljenj za zaposlitev,
– napotene tujce 1.200 dovoljenj za delo,
– usposabljanje in izpopolnjevanje 200 dovoljenj za
delo,
– sezonsko delo tujcev 2.200 dovoljenj za delo in
– individualne storitve tujcev 100 dovoljenj za delo.
(2) V primeru resnih motenj na trgu dela lahko ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
prerazporedi kvote za posamezne namene iz prejšnjega
odstavka.
(3) Če s prerazporeditvijo kvot motenj na trgu dela ni
mogoče odpraviti, lahko ministrstvo preostali del kvote iz
1. člena te uredbe v višini skupno 1000 delovnih dovoljenj
dodatno razporedi za posamezni namen iz prvega odstavka
tega člena.
4. člen
(1) Kvota delovnih dovoljenj, določena v 1. členu te
uredbe, pomeni letno povprečno število veljavnih delovnih
dovoljenj.
(2) Število veljavnih delovnih dovoljenj, ki jih izda Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod),
po posameznih namenih ne sme presegati kvot iz prejšnjega
člena, razen če ta uredba določa drugače.
5. člen
(1) Kvota delovnih dovoljenj iz prve alinee prvega odstavka 3. člena te uredbe se razdeli na:
– 12.381 veljavnih dovoljenj za zaposlitev in
– 19 novih dovoljenj za zaposlitev.
(2) Če se število veljavnih dovoljenj za zaposlitev iz prve
alinee prejšnjega odstavka zmanjša, lahko zavod izda več
novih dovoljenj za zaposlitev kot je določeno v drugi alinei
prejšnjega odstavka, z omejitvijo na največ 500 novih dovoljenj za zaposlitev.
(3) Od največ 500 novih dovoljenj za zaposlitev se le-ta
prednostno izdajo:
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– tujcem, katerim se dovoljenje za zaposlitev izda neodvisno od stanja in razmer na trgu dela,
– ožjim družinskim članom slovenskih državljanov in
tujcev z dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji,
– tujcem s strokovno izobrazbo na področju deficitarnih
poklicev in
– delovnim migrantom iz sosednjih držav.
6. člen
(1) Kvota delovnih dovoljenj iz četrte alinee prvega odstavka 3. člena te uredbe se razdeli na:
– 1.800 dovoljenj za delo za sezonsko delo v gradbeništvu,
– 300 dovoljenj za delo za sezonsko delo v kmetijstvu
in gozdarstvu in
– 100 dovoljenj za delo za druga sezonska dela.
(2) Posameznemu delodajalcu se lahko izda največ
toliko dovoljenj za delo za sezonska dela v gradbeništvu,
kolikor je bilo povprečno število zaposlenih v letu 2003 pri
tem delodajalcu. V povprečno število zaposlenih se ne vštevajo tujci, ki so bili zaposleni na podlagi dovoljenja za delo
za sezonsko delo.
(3) Če zavod ugotovi, da kvota, določena po posameznih alineah iz prvega odstavka tega člena ne bo dosežena,
lahko po predhodni odobritvi ministrstva kvoto prerazporedi.
(4) Glede na značaj sezonskega dela je število veljavnih
dovoljenj za delo v posameznih letnih obdobjih lahko večje,
vendar letno povprečje veljavnih dovoljenj za delo ne sme
presegati kvote iz četrte alinee prvega odstavka 3. člena te
uredbe.
7. člen
(1) Ministrstvo spremlja doseganje kvote delovnih dovoljenj iz 3. člena te uredbe in stanje na trgu dela.
(2) Če se stanje na trgu dela spremeni tako, da nastanejo razlogi za sprejem ukrepov iz sedmega odstavka 5. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, ministrstvo predlaga
Vladi Republike Slovenije sprejem ustreznih ukrepov.
8. člen
(1) Delovna dovoljenja, ki so bila izdana do uveljavitve
te uredbe, se vštevajo v kvote iz prvega odstavka 3. člena
te uredbe.
(2) Vloge za izdajo delovnih dovoljenj, ki niso bile rešene do uveljavitve te uredbe, se obravnavajo v skladu z
določbami te uredbe.
9. člen
Določbe te uredbe o kvotah ne posegajo v pravice, ki jih
imajo državljani držav članic Evropske unije, z njimi izenačeni
državljani ter njihovi družinski člani na podlagi Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko,
Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino
Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko,
Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko,
Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko,
Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in
Severne Irske (državami članicami Evropske unije) in Češko
republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko
Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko
Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo in Slovaško
republiko o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike
Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike
Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji s Sklepno
listino (Uradni list RS, št. 12/04 – MP, št. 3).
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 101-16/2004-1
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-2611-0011
Vlada Republike Slovenije
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister

1434.

Uredba o pravicah in dolžnostih beguncev v
Republiki Sloveniji

Na podlagi 47. člena Zakona o azilu (Uradni list RS, št.
61/99, 66/00 – odl. US, 113/00 – odl. US, 124/00, 67/01 in
98/03) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o pravicah in dolžnostih beguncev
v Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vrste pravic)
(1) Ta uredba določa načine in pogoje za zagotavljanje
pravic in dolžnosti beguncev v Republiki Sloveniji.
(2) Begunci imajo po tej uredbi pravico do pomoči pri
vključevanju v okolje, pravico do nastanitve, pravice do socialnega in zdravstvenega varstva, pravice do šolanja, izobraževanja, zaposlovanja in dela ter pravico do brezplačne
pravne pomoči.
2. člen
(izvzetje dohodkov in prejemkov)
Pri ugotavljanju upravičenosti do pomoči pri vključevanju v okolje in do nastanitve iz 11., 13., 23. in 29. člena
te uredbe se kot dohodek ali prejemek ne štejejo začasna
denarna pomoč, denarna socialna pomoč in denarno nadomestilo za zasebno nastanitev.
3. člen
(prepoved posredovanja podatkov)
Državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil in druge organizacije, ki izvajajo posamezne
postopke po tej uredbi, ne smejo izvorni državi posredovati
podatkov o beguncih, ki so jih pridobili pri izvajanju teh postopkov.
II. POMOČI PRI VKLJUČEVANJU V OKOLJE
4. člen
(prehodno obdobje)
Beguncem se zagotovijo pomoči pri vključevanju v okolje za obdobje največ treh let od dneva pridobitve statusa
begunca v Republiki Sloveniji.
5. člen
(osebni integracijski načrt)
(1) Osebni integracijski načrt je dogovor med beguncem
in ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo) o izvajanju obveznosti, ki izhajajo iz
tega načrta.
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(2) Osebni integracijski načrt je osnova za izvajanje pomoči beguncu pri vključevanju v okolje in zajema:
– učenje slovenskega jezika,
– oceno potrebnega števila ur slovenskega jezika za
uspešno opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika
na osnovni ravni,
– spoznavanje kulture, zgodovine in ustavne ureditve
Republike Slovenije,
– izobraževanje in usposabljanje za izboljšanje zaposlitvenih zmožnosti,
– možnosti za zaposlitev in delo,
– možnost nastanitve,
– možnosti aktivne vključitve v lokalno skupnost.
6. člen
(priprava osebnega integracijskega načrta)
(1) Ministrstvo pripravi osebni integracijski načrt na podlagi potreb, znanj, zmožnosti in sposobnosti begunca.
(2) V soglasju z ministrstvom lahko pripravo in izvedbo
osebnega integracijskega načrta delno ali v celoti prevzamejo tudi drugi organi ter organizacije.
(3) Pri pripravi osebnega integracijskega načrta sodelujejo predstavniki pristojnih ministrstev in predstavniki lokalne
skupnosti, kjer so begunci nastanjeni.
7. člen
(izvajanje osebnega integracijskega načrta)
(1) Osebni integracijski načrt se pripravi za obdobje
enega leta v slovenskem in beguncu razumljivem jeziku.
(2) Ministrstvo po šestih mesecih oceni izvajanje osebnega integracijskega načrta in ga po potrebi vsebinsko in
časovno spremeni oziroma dopolni.
8. člen
(učenje slovenskega jezika in spoznavanje kulture,
zgodovine in ustavne ureditve)
(1) Ministrstvo beguncem zagotavlja plačilo stroškov:
– tečaja slovenskega jezika v obsegu največ tristo ur,
– tečaja o spoznavanju kulture, zgodovine in ustavne
ureditve Republike Slovenije v obsegu največ trideset ur,
– enkratnega opravljanja preizkusa znanja slovenskega
jezika na osnovni ravni,
– javnega prevoza do najbližjega pooblaščenega izvajalca za obiskovanje tečaja slovenskega jezika, za obiskovanje tečaja o spoznavanju kulture, zgodovine in ustavne
ureditve Republike Slovenije in za enkratno opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni.
(2) Beguncu lahko ministrstvo iz posebej utemeljenih
razlogov odobri še do največ sto ur učenja slovenskega
jezika.
9. člen
(izvajanje tečaja slovenskega jezika)
(1) Tečaj slovenskega jezika se praviloma izvede v obdobju šestih mesecev od dneva pridobitve statusa begunca,
razen v primerih, ko so begunci:
– končali šolanje na katerikoli stopnji v Republiki Sloveniji,
– bili vsaj tri leta vključeni v redni izobraževalni program
v Republiki Sloveniji,
– že pridobili potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
znanja slovenskega jezika na vsaj osnovni ravni,
– zaradi okvar zdravja, ki onemogočajo vsakdanje sporazumevanje, nezmožni opraviti izpit iz znanja slovenskega
jezika na osnovni ravni.
(2) Beguncem, starejšim od šestdeset let in nepismenim, se zagotovi prilagojen program, s katerim bodo pridobili
znanje slovenskega jezika za potrebe vsakdanjega sporazumevanja.
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10. člen
(opravljanje preizkusa)
(1) Po končanem tečaju begunci opravljajo preizkus
znanja slovenskega jezika na osnovni ravni.
(2) Preizkus znanja, pridobljenega na tečaju, se opravlja po enakih kriterijih, ki se zahtevajo za preizkus znanja
slovenskega jezika za pridobitev državljanstva Republike
Slovenije.
11. člen
(kritje stroškov za nostrifikacijo in izpite)
Beguncem brez dohodkov in drugih prejemkov stroške
nostrifikacije spričeval, diplom in opravljanja izpitov, ki nadomestijo potrdila o zaključenem šolanju in izobraževanju,
krije ministrstvo.
12. člen
(zagotavljanje informacij, potrebnih za vključevanje v
okolje)
(1) Ministrstvo zagotovi beguncem informacije, potrebne za njihovo lažje vključevanje v okolje, v slovenskem in
njim razumljivem jeziku.
(2) Ministrstvo v ta namen zagotovi in posreduje ustrezne informacije, predvsem s področja nastanitve, uveljavljanja
denarnih pomoči, socialnega in zdravstvenega varstva, izobraževanja, zaposlovanja in brezplačne pravne pomoči.
13. člen
(začasna denarna pomoč)
Begunci brez dohodkov in drugih prejemkov, premoženja in zavezancev, ki so jih v skladu s predpisi Republike
Slovenije dolžni in zmožni preživljati, so šest mesecev od
dneva pridobitve statusa begunca upravičeni do začasne
denarne pomoči.
14. člen
(ugotavljanje upravičenosti)
Pri ugotavljanju upravičenosti do začasne denarne pomoči se upošteva osnovni znesek minimalnega dohodka, določen s predpisi s področja socialnega varstva, in dohodek,
ugotovljen na način, ki je s predpisi s področja socialnega
varstva določen za ugotavljanje upravičenosti do denarne
socialne pomoči, kolikor s to uredbo ni določeno drugače.
15. člen
(odmera začasne denarne pomoči)
(1) Višina začasne denarne pomoči se beguncem, ki nimajo dohodkov in drugih prejemkov, premoženja in zavezancev, ki so jih v skladu s predpisi Republike Slovenije dolžni in
zmožni preživljati, določi v višini minimalnega dohodka.
(2) Višina začasne denarne pomoči se beguncu, ki
ima dohodek in druge prejemke, določi tako, da se od minimalnega dohodka odšteje višina povprečnega dohodka
in drugih prejemkov, ki jih je begunec prejel v preteklih treh
mesecih.
(3) Višina začasne denarne pomoči se družini begunca določi kot razlika med seštevkom minimalnih dohodkov
vseh družinskih članov in seštevkom povprečnih dohodkov in
drugih prejemkov vseh družinskih članov, prejetih v preteklih
treh mesecih.
16. člen
(merila za izračun začasne denarne pomoči)
(1) Višina začasne denarne pomoči za begunce se v
razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka določi
po naslednjih merilih:
– za odraslo osebo oziroma vlagatelja 1,0,
– za vsako naslednjo odraslo osebo v družini 0,7,
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– za otroka do 18. leta starosti 0,3,
– za mladoletno osebo brez spremstva 1,0.
(2) Kot prva odrasla oseba se šteje oseba, ki uveljavlja
začasno denarno pomoč.
(3) V primeru mladoletnih oseb, ki so v Republiki Sloveniji s samo enim od staršev, se začasna denarna pomoč
poveča za 30% osnovnega zneska minimalnega dohodka.

tev,

17. člen
(zmanjšanje začasne denarne pomoči)
Beguncem se začasna denarna pomoč zmanjša:
– za 15%, če imajo zagotovljeno brezplačno nastani-

– za 40%, če imajo zagotovljeno brezplačno prehrano,
– za 55%, če imajo zagotovljeno brezplačno nastanitev
in brezplačno prehrano.
18. člen
(vloga za začasno denarno pomoč)
(1) Postopek za uveljavitev pravice do začasne denarne
pomoči se začne na zahtevo begunca.
(2) Zahtevek za začasno denarno pomoč se vloži na
obrazcu za dodelitev začasne denarne pomoči, ki ga določa
ta uredba.
(3) Begunci so dolžni ministrstvu sporočiti vsa dejstva
in okoliščine oziroma spremembe, ki vplivajo na odločitev o
dodelitvi začasne denarne pomoči.
(4) Begunci morajo nova dejstva in okoliščine oziroma
spremembe iz prejšnjega odstavka sporočiti v osmih dneh od
dne, ko so nastale oziroma so zanje izvedeli.
19. člen
(izplačevanje začasne denarne pomoči)
(1) O dodelitvi začasne denarne pomoči odloči ministrstvo z dokončno odločbo.
(2) Začasna denarna pomoč se dodeli za obdobje treh
mesecev in se izplačuje mesečno.
(3) Začasna denarna pomoč beguncev – mladoletnikov
brez spremstva se izplačuje njihovim skrbnikom, začasna
denarna pomoč za samsko osebo oziroma družino pa se
izplačuje praviloma vlagatelju.
20. člen
(vrnitev neupravičeno prejete začasne denarne pomoči)
Begunec je neupravičeno prejeto začasno denarno pomoč dolžan vrniti.
III. NASTANITEV
21. člen
(nastanitev beguncev)
(1) Beguncem se za obdobje šestih mesecev od dneva
pridobitve statusa begunca zagotovi nastanitev v nastanitvenih zmogljivostih ministrstva.
(2) Za posebej ranljive skupine beguncev, zlasti
pa mladoletne osebe brez spremstva, invalide, starejše
osebe, nosečnice, ženske brez spremstva, enostarševske družine z mladoletnim otrokom, žrtve spolnih zlorab,
mučenja ali organiziranega nasilja, ministrstvo organizira
ustrezno nastanitev na podlagi mnenja komisije, sestavljene iz predstavnikov ministrstva, pristojnega centra za
socialno delo in lokalne skupnosti, ter glede na njihove
specifične potrebe.
(3) Nastanitev posebej ranljivih skupin beguncev se
lahko na podlagi mnenja komisije iz prejšnjega odstavka
podaljša, in sicer dokler trajajo razlogi, zaradi katerih je bila
oseba uvrščena v eno izmed ranljivih skupin.
(4) Stroške nastanitve iz tega člena krije ministrstvo.
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22. člen
(denarno nadomestilo za zasebno nastanitev)
Od dneva pridobitve statusa begunca, vendar najdalj
tri leta, so begunci upravičeni do prejemanja denarnega nadomestila za zasebno nastanitev (v nadaljevanju: denarno
nadomestilo), ki ga izplačuje ministrstvo.
23. člen
(odmera denarnega nadomestila)
(1) Višina denarnega nadomestila se beguncem, ki nimajo dohodkov in drugih prejemkov, premoženja in zavezancev, ki so jih v skladu s predpisi Republike Slovenije dolžni
in zmožni preživljati, določi v odstotku osnovnega zneska
minimalnega dohodka iz 24. člena te uredbe.
(2) Višina denarnega nadomestila se beguncu, ki ima
dohodke in druge prejemke, premoženje in zavezanca, ki ga
je v skladu s predpisi Republike Slovenije dolžan in zmožen
preživljati, določi tako, da se od denarnega nadomestila iz
prejšnjega odstavka tega člena odšteje višina povprečnih
dohodkov in drugih prejemkov, ki jih je begunec oziroma zavezanec prejel v preteklih treh mesecih.
(3) Višina denarnega nadomestila se družini begunca
določi kot razlika med denarnim nadomestilom iz prvega
odstavka tega člena in seštevkom povprečnih dohodkov in
drugih prejemkov vseh družinskih članov, ki so jih prejeli v
preteklih treh mesecih.
24. člen
(višina mesečnega denarnega nadomestila)
Višina mesečnega denarnega nadomestila je odvisna
od števila družinskih članov in se določi v skladu z ustreznim odstotkom osnovnega zneska minimalnega dohodka in
znaša:
Št. družinskih članov

1
2
3
4
5
6
7 ali več

Odstotek osnovnega zneska
minimalnega dohodka

75%
120%
150%
180%
210%
230%
250%

33 / 6. 4. 2004 /

Stran

3851

27. člen
(izplačevanje denarnega nadomestila)
(1) O dodelitvi denarnega nadomestila odloči ministrstvo z dokončno odločbo.
(2) Denarno nadomestilo se dodeli in izplačuje za obdobje treh mesecev.
(3) Denarno nadomestilo beguncem – mladoletnikom
brez spremstva se izplačuje njihovim skrbnikom, denarno nadomestilo za samsko osebo oziroma družino pa se izplačuje
praviloma vlagatelju.
28. člen
(vrnitev neupravičeno prejetega denarnega nadomestila)
Begunec je neupravičeno prejeto denarno nadomestilo
dolžan vrniti.
29. člen
(nastanitev beguncev – dijakov in rednih študentov)
(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za šolstvo, organizira nastanitve beguncev s statusom dijaka ali rednega študenta brez
dohodkov in drugih prejemkov, premoženja in zavezancev, ki
so jih v skladu s predpisi Republike Slovenije dolžni in zmožni
preživljati, v dijaških in študentskih domovih.
(2) Stroške nastanitve iz prejšnjega odstavka krije ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
30. člen
(zagotovitev prehrane)
(1) Beguncem, ki so nastanjeni v nastanitvenih zmogljivostih ministrstva, se lahko zagotovi tudi prehrana.
(2) Kolikor je prehrana organizirana, se v skladu z
možnostmi beguncem lahko zagotovi prehrana, ki ustreza
njihovemu verskemu prepričanju.
IV. SOCIALNO VARSTVO
31. člen
(socialno varstvo beguncev)
Begunci so pri uveljavljanju pravic iz socialnega varstva
izenačeni s tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.
V. ZDRAVSTVENO VARSTVO

25. člen
(najemnina po pogodbi)
V primeru, ko je pogodbena vsota najemnine in drugih
stroškov, ki izvirajo iz najema stanovanja, nižja od odstotka
osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega v
prejšnjem členu, se beguncu izplača denarno nadomestilo
za zasebno nastanitev v pogodbenem znesku.

32. člen
(zdravstveno varstvo beguncev)
Begunci so upravičeni do zdravstvenega varstva v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje.

26. člen
(vloga za denarno nadomestilo)
(1) Postopek za uveljavitev denarnega nadomestila se
začne na zahtevo begunca.
(2) Zahtevek za denarno nadomestilo se vloži na obrazcu za dodelitev denarnega nadomestila, ki ga določa ta
uredba.
(3) Begunci so dolžni ministrstvu sporočiti vsa dejstva
in okoliščine oziroma spremembe, ki vplivajo na odločitev o
dodelitvi denarnega nadomestila.
(4) Begunci morajo nova dejstva in okoliščine oziroma
spremembe iz prejšnjega odstavka sporočiti v osmih dneh od
dne, ko so nastale oziroma so zanje izvedeli.

33. člen
(šolanje in izobraževanje beguncev)
Begunci so na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega, srednješolskega, visokošolskega in univerzitetnega
izobraževanja izenačeni s slovenskimi državljani.

VI. ŠOLANJE IN IZOBRAŽEVANJE

VII. ZAPOSLOVANJE IN DELO
34. člen
(zaposlovanje in delo)
Begunci so pri uveljavljanju pravic iz naslova zaposlovanja in dela izenačeni s slovenskimi državljani.
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35. člen
(dodatna strokovna usposabljanja)
Ministrstvo lahko v sodelovanju s pristojno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje na podlagi osebnega integracijskega načrta omogoči beguncem dodatna
strokovna usposabljanja z namenom izboljšanja njihovih
zaposlitvenih možnosti.
36. člen
(povrnitev prevoznih stroškov)
Ministrstvo beguncem povrne stroške javnega prevoza,
ki nastanejo zaradi iskanja zaposlitve na lastno pobudo, in
dodatnih strokovnih usposabljanj iz prejšnjega člena, ob
predložitvi ustreznih dokazil.
VIII. BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
37. člen
(brezplačna pravna pomoč)
Begunci so pri uveljavljanju pravice do brezplačne pravne pomoči izenačeni s slovenskimi državljani.
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– nostrifikacijo spričeval in diplom ter opravljanje izpitov,
– zagotavljanje informacij, potrebnih za vključevanje v
okolje,
– začasno denarno pomoč,
– oskrbo in nastanitev beguncev,
– denarno nadomestilo za zasebno nastanitev,
– dodatna strokovna usposabljanja,
– delovne zvezke, učne pripomočke, stroške, povezane
z raznimi dejavnostmi, in ekskurzijami,
– posebno opremo in pomoči za otroke s posebnimi
potrebami,
– zdravstveno varstvo beguncev,
– druge pomoči po tej uredbi.
(2) Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport zagotavlja
sredstva za uresničevanje pravic iz naslova šolanja in izobraževanja beguncev, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve pa zagotavlja sredstva za uresničevanje pravic iz naslova socialnega varstva, zaposlovanja in dela beguncev.
XI. PREHODNA DOLOČBA
42. člen

IX. DOLŽNOSTI BEGUNCEV
38. člen
(splošne določbe)
Begunci so dolžni spoštovati ustavno ureditev, zakone,
predpise in druge splošne akte Republike Slovenije ter ukrepe državnih organov.
39. člen
(dolžnost obveščanja)
Begunci so dolžni spoštovati in izvajati dogovorjene
obveznosti, ki so določene v osebnih integracijskih načrtih
ter ministrstvo obveščati o vseh spremembah, ki vplivajo na
uresničevanje osebnih integracijskih načrtov in uveljavljanje
pravic, zlasti pa o:
– pridobljeni denarni socialni pomoči, dohodkih in drugih prejemkih ter premoženju,
– opravljanju preizkusa znanja slovenskega jezika,
– uspešnosti šolanja na vseh stopnjah izobraževanja,
– zaposlitvi,
– spremembi naslova prebivanja.
40. člen
(omejitev pomoči)
Beguncem, ki ne izpolnjujejo dogovorjenih obveznosti v
okviru osebnih integracijskih načrtov, se lahko omejijo nadaljnje pomoči pri integraciji, določene z osebnim integracijskim
načrtom.
X. ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV
41. člen
(zagotavljanje sredstev)
(1) Ministrstvo zagotavlja sredstva za:
– učenje slovenskega jezika,
– spoznavanje kulture, zgodovine in ustavne ureditve
Republike Slovenije,

(pravice oseb, ki so pridobile status begunca pred
uveljavitvijo te uredbe)
(1) Ne glede na določbo 4. člena te uredbe začne za
osebe, ki so pridobile status begunca pred uveljavitvijo te
uredbe, teči prehodno obdobje zagotavljanja pomoči pri
vključevanju v okolje iz II. poglavja te uredbe z dnem njene
uveljavitve, razen za tiste vrste pomoči iz navedenega poglavja, ki so jih te osebe pridobile že pred uveljavitvijo te
uredbe oziroma je postopek njihovega priznanja ob uveljavitvi te uredbe še v teku.
(2) Šteje se, da je begunec že uveljavil pravico do začasne denarne pomoči po tej uredbi, če je pred uveljavitvijo
te uredbe v skladu s predpisi o azilu in predpisi o socialnem
varstvu uveljavljal pravico do denarne socialne pomoči.
XII. KONČNI DOLOČBI
43. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati
Uredba o uresničevanju pravic tujcev, ki jim je priznan status
begunca (Uradni list RS, št. 44/96).
44. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 262-11/2004-1
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-1514-0002
Vlada Republike Slovenije
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
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priloga 1

__________________ / ______________________
tevilka vloge
datum prejema vloge

VLOGA ZA DODELITEV ZA�ASNE DENARNE POMO�I

1. OSEBNI PODATKI O VLAGATELJU / ICI
Priimek in ime: ____________________________________________________________
Datum in kraj rojstva: ______________________________________________________
Naslov prebivali�a: ________________________________________________________
tevilka in datum odlo�be o priznanju statusa begunca: ___________________________
_________________________________________________________________________
tevilka osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta: _______________________
Naziv banke in tevilka transakcijskega ra�una: _________________________________
prosim za dodelitev za�asne denarne pomo�i zase in naslednje druinske �lane:
zap. t.

ime in priimek

datum rojstva

sorodstveno razmerje

t. osebne izkaznice ali
drugega osebnega
dokumenta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stran

3854 /

Št.

33 / 6. 4. 2004

Uradni list Republike Slovenije

2. PODATKI O DOHODKIH IN PREJEMKIH
zap. t.
ime in priimek
vrsta dohodka
�asovno obdobje
viina dohodka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------skupaj dohodek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S podpisom potrjujem resni�nost podatkov, navedenih v vlogi. V primeru, da se katerikoli
podatek, naveden v vlogi, spremeni, se v roku 8 dni zavezujem spremembo sporo�iti
Ministrstvu za notranje zadeve.

____________________
(kraj in datum)

Priloga:
- potrdila o dohodkih in prejemkih

____________________________
(podpis vlagatelja)
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priloga 2

__________________ / ______________________
tevilka vloge
datum prejema vloge

VLOGA ZA DODELITEV DENARNEGA NADOMESTILA
ZA ZASEBNO NASTANTIEV

1. OSEBNI PODATKI O VLAGATELJU / ICI
Priimek in ime: ____________________________________________________________
Datum in kraj rojstva: ______________________________________________________
Naslov prebivali�a: ________________________________________________________
tevilka in datum odlo�be o priznanju statusa begunca: ___________________________
_________________________________________________________________________
tevilka osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta: _______________________
Naziv banke in tevilka transakcijskega ra�una: __________________________________
prosim za dodelitev denarnega nadomestila za zasebno nastanitev zase in naslednje druinske
�lane:
zap. t.

ime in priimek

datum rojstva

sorodstveno razmerje

t. osebne izkaznice ali
drugega osebnega
dokumenta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. PODATKI O DOHODKIH IN PREJEMKIH
zap. t.
ime in priimek
vrsta dohodka
�asovno obdobje
viina dohodka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------skupaj dohodek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S podpisom potrjujem resni�nost podatkov, navedenih v vlogi. V primeru, da se katerikoli
podatek, naveden v vlogi, spremeni, se v roku 8 dni zavezujem spremembo sporo�iti
Ministrstvu za notranje zadeve.

____________________
(kraj in datum)

Priloga:
- potrdila o dohodkih in prejemkih
- najemna pogodba

____________________________
(podpis vlagatelja)
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1435.

Uredba o merilih za uvrstitev dela z gensko
spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu
v varnostni razred in zadrževalnih ter drugih
varnostnih ukrepih za posamezni varnostni
razred

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št.
67/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o merilih za uvrstitev dela z gensko
spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu
v varnostni razred in zadrževalnih ter drugih
varnostnih ukrepih za posamezni varnostni
razred*
1. člen
Ta uredba določa merila za uvrstitev dela z gensko
spremenjenimi organizmi (v nadaljnjem besedilu: GSO) v
zaprtem sistemu v ustrezen varnostni razred, zadrževalne in
druge varnostne ukrepe, pravila ravnanja ter druge pogoje za
delo z GSO v posameznem varnostnem razredu.
2. člen
V tej uredbi imajo pojmi naslednji pomen:
1. Prejemni organizem je celica ali organizem, ki sprejema genski material iz izvornega organizma ali okolja, ga podvaja in lahko izrazi informacijo ter jo prenaša na potomce.
2. Starševski organizem je prejemni organizem pred
izvedeno gensko spremembo.
3. Izvorni organizem je organizem, iz katerega se pridobi genski material za prenos v prejemni organizem.
4. Vektor je prenašalec genskega materiala ali ustreznih
celičnih sestavin iz izvornega organizma v prejemni organizem.
5. Vključek je genski material, ki se ga vključi v vektor.
3. člen
Merila za uvrščanje del z GSO v zaprtem sistemu (v nadaljnjem besedilu: delo z GSO) v varnostne razrede izhajajo
iz ravni tveganja, ki ga GSO in delo z njimi predstavljajo za
zdravje ljudi in okolje.
Merila iz prejšnjega odstavka se uporabijo za uvrstitev
dela z GSO v enega od štirih varnostnih razredov glede na
raven tveganja, ki se ugotovi in ovrednoti v oceni tveganja,
izdelani za nameravano delo z GSO.
V primeru, če je GSO kombinacija organizmov, se delo
z GSO uvrsti v ustrezni razred glede na tveganje, ki ga predstavljajo ti organizmi.
4. člen
Delo z GSO se lahko uvrsti v prvi varnostni razred, če
so izpolnjena vsa naslednja merila:
– prejemni organizem, starševski organizem, izvorni
organizem, vektor, vključek in novo nastali GSO ne povzročajo bolezni ali sprememb pri zdravih ljudeh, živalih ali
rastlinah, vključno z alergijskimi in toksičnimi učinki,
– prejemni organizem, starševski organizem, izvorni
organizem, vektor, vključek in novo nastali GSO ne povzročajo škodljivih učinkov v okolju in ne ogrožajo biotske raznovrstnosti ali naravnega ravnovesja,
– vektor in vključek pri novo nastalem GSO ne omogočita pojava takega fenotipa, ki bi povzročil bolezni pri ljudeh,
živalih ali rastlinah ali škodljive učinke v okolju ali ogrožal
biotsko raznovrstnost ali naravno ravnovesje,
* Ta uredba vsebinsko povzema del Direktive Sveta 98/81/ES
o spremembi Direktive 90/219/EGS o uporabi gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih
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– novo nastali GSO se ne razmnožuje in ne križa z
drugimi v naravi prisotnimi vrstami, če pride do njegovega
nenamernega sproščanja v okolje,
– škodljivi učinki zaradi naravnega prenosa vnesenega
genskega materiala v druge organizme se ne pojavijo,
– vektor spada med varne vektorje, ki so že dolgo v
uporabi in po znanih podatkih ne predstavljajo biološke nevarnosti, in
– prejemni organizmi niso evkariontske celice, ki bi se
lahko spontano regenerirale v višje organizme.
5. člen
Delo z GSO se uvrsti v drugi varnostni razred, če je izpolnjeno najmanj eno od naslednjih meril:
– prejemni organizem, starševski organizem, izvorni
organizem, vektor, vključek ali novo nastali GSO lahko povzroči bolezni pri ljudeh, živalih ali rastlinah in je lahko nevaren
za njihovo zdravje,
– učinkovita preventiva ali zdravljenje je na voljo,
– v primeru nenamernega sproščanja prejemnega organizma, starševskega organizma, izvornega organizma, vektorja, vključka ali novo nastalega GSO je tveganje za okolje,
biotsko raznovrstnost in naravno ravnovesje majhno, če se
škodljivi učinki v okolju pojavijo, so popravljivi,
– v primeru nenamernega sproščanja v okolje je novo
nastali GSO sposoben za razmnoževanje in križanje z drugimi v naravi prisotnimi vrstami, vendar to ob uporabi ustreznih
zadrževalnih ukrepov ne ogrozi biotske raznovrstnosti ali naravnega ravnovesja, ali
– škodljivi učinki zaradi naravnega prenosa vnesenega
genskega materiala v druge organizme se lahko pojavijo,
vendar to ne ogrozi biotske raznovrstnosti ali naravnega
ravnovesja.
6. člen
Delo z GSO se uvrsti v tretji varnostni razred, če je izpolnjeno najmanj eno od naslednjih meril:
– prejemni organizem, starševski organizem, izvorni
organizem, vektor, vključek ali novo nastali GSO lahko povzroči hude ali težke bolezni pri ljudeh, živalih ali rastlinah in
predstavlja veliko tveganje za njihovo zdravje,
– učinkovita preventiva ali zdravljenje je običajno težko
dostopno ali ni na voljo,
– v primeru nenamernega sproščanja prejemnega
organizma, starševskega organizma, izvornega organizma,
vektorja, vključka ali novo nastalega GSO se ta v okolju
razširi in pojavijo se škodljivi učinki, ki predstavljajo zmerno
tveganje za okolje,
– v primeru nenamernega sproščanja v okolje je novo
nastali GSO sposoben za razmnoževanje in križanje z drugimi v naravi prisotnimi vrstami, ogroža biotsko raznovrstnost
ali poruši naravno ravnovesje, ali
– če pride do naravnega prenosa vnesenega genskega
materiala v druge organizme, se pojavijo škodljivi učinki, ki
ogrozijo biotsko raznovrstnost ali porušijo naravno ravnovesje.
7. člen
Delo z GSO se uvrsti v četrti varnostni razred, če je izpolnjeno najmanj eno od naslednjih meril:
– prejemni organizem, starševski organizem, izvorni
organizem, vektor, vključek ali novo nastali GSO povzroči
hudo ali težko, pogosto smrtno bolezen ali smrt pri človeku,
živali ali rastlini in predstavlja zelo visoko tveganje za njihovo
zdravje,
– učinkovite preventive ali zdravljenja ni na voljo,
– v primeru nenamernega sproščanja prejemnega
organizma, starševskega organizma, izvornega organizma,
vektorja, vključka ali novo nastalega GSO se ta v okolju razširi in predstavlja veliko tveganje za okolje. Če se škodljivi
učinki v okolju pojavijo, so nepopravljivi, ogrožena je biotsko
raznovrstnost ali naravno ravnovesje.
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8. člen
Prijavitelj mora pri vsakem delu z GSO zagotoviti vse
potrebne zadrževalne in druge varnostne ukrepe (v nadaljnjem besedilu: zadrževalni ukrepi), da se prepreči stik GSO
z ljudmi in okoljem zunaj zaprtega sistema ter prenos genskega materiala iz zaprtega sistema v okolje.
Zadrževalni ukrepi iz prejšnjega odstavka so zlasti:
– biološki ukrepi, ki preprečujejo prenos genske spremembe v organizmu na druge organizme po biološki poti,
– fizični ukrepi, ki preprečujejo stik GSO z ljudmi zunaj
zaprtega sistema in okoljem s fizičnimi zaporami,
– kemični ukrepi, ki inaktivirajo ali uničijo GSO s kemičnimi procesi, in
– organizacijski ukrepi, ki obsegajo sistem dela v zaprtem sistemu in aktivnosti, povezane z zagotavljanjem
varnega dela.
9. člen
Prijavitelj mora zagotoviti zadrževalne ukrepe glede na
vrsto prostora, v katerem bo delo z GSO potekalo, vrsto in
značilnosti GSO ter način uporabe.
Za delo z GSO v laboratoriju so obvezni zadrževalni
ukrepi, določeni v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
Za delo z GSO v rastni komori ali rastlinjaku so poleg
ukrepov iz priloge 1 te uredbe obvezni tudi ukrepi, določeni
v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Če delo ne vključuje
gensko spremenjenih mikroorganizmov, ukrepi iz priloge 1
niso obvezni.
Za delo z GSO v enoti za delo z živalmi so poleg ukrepov iz priloge 1 te uredbe obvezni tudi ukrepi, določeni v
prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe. Če delo ne vključuje
gensko spremenjenih mikroorganizmov, ukrepi iz priloge 1
niso obvezni.
Za delo z GSO v namensko opremljenem prostoru, ki ni
laboratorij, so obvezni zadrževalni ukrepi, določeni v prilogi 4,
ki je sestavni del te uredbe. Če to izhaja iz ocene tveganja,
je treba pri delu v takem prostoru upoštevati tudi ukrepe iz
priloge 2 te uredbe.
10. člen
Prijavitelj mora glede na uvrstitev dela z GSO v varnostni razred zagotoviti ukrepe:
– zadrževalne stopnje 1, če gre za delo z GSO iz prvega
varnostnega razreda,
– zadrževalne stopnje 2, če gre za delo z GSO iz drugega varnostnega razreda,
– zadrževalne stopnje 3, če gre za delo z GSO iz tretjega varnostnega razreda, ali
– zadrževalne stopnje 4, če gre za delo z GSO iz četrtega varnostnega razreda.
11. člen
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, lahko prijavitelju
dovoli, da ustrezno stopnjo varstva pred tveganjem pri delu z
GSO zagotovi s kombinacijo ukrepov iz dveh različnih zadrževalnih stopenj iz prejšnjega člena ali da določenega predpisanega zadrževalnega ukrepa ne izvede, če na podlagi
vloge prijavitelja ugotovi, da bo s tem zagotovljena primerna
stopnja varnosti pred tveganjem za zdravje ljudi in okolje.
12. člen
Prijavitelj mora zagotoviti, da zadrževalne ukrepe dopolnjuje uporaba načel dobre delovne, laboratorijske ali
proizvodne prakse.
13. člen
Pri delu z GSO iz drugega, tretjega ali četrtega varnostnega razreda je treba uporabljati znak za biološko nevarnost,
določen s predpisi, ki urejajo varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu.
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14. člen
Prijavitelj mora zagotoviti, da je osebje, ki dela z GSO,
za to usposobljeno. Usposobljenost osebja mora biti ustrezna glede na varnostni razred, v katerega je delo z GSO
uvrščeno.
Prijavitelj mora zagotoviti redno izobraževanje in usposabljanje osebja, predvsem glede upravljanja z opremo,
higienskih in individualnih varnostnih ukrepov za preprečitev
tveganj za zdravje osebja, zadrževalnih ukrepov pri delu z
GSO, potencialnega tveganja za zdravje ljudi in okolje ter
ukrepov v primeru nesreče.
15. člen
Prijavitelj mora zagotoviti varnost osebja pri delu z GSO
in potrebne ukrepe za preprečitev tveganj za njihovo zdravje
tudi skladno s predpisi, ki urejajo varovanje delavcev pred
tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu,
če zagotavljajo višjo raven varnosti in zdravja pri delu kot zadrževalni ukrepi, določeni s to uredbo.
Prijavitelj mora skladno s predpisi iz prejšnjega odstavka zagotoviti izvajanje rednega zdravstvenega nadzora oseb,
ki delajo z GSO.
16. člen
Prijavitelj mora za delo z GSO imeti izdelan načrt zadrževalnih ukrepov, ki jih je treba v zaprtem sistemu izvajati,
in določiti osebo, ki je odgovorna za njegovo hranjenje in
nadzor nad njegovim izvajanjem.
Vpogled v načrt iz prejšnjega odstavka imajo le osebe,
ki jih za to pooblasti prijavitelj.
Načrt ukrepov iz prvega odstavka tega člena je treba
v pisni in elektronski obliki hraniti ves čas dela z GSO in še
10 let po njegovem zaključku.
17. člen
Prijavitelj mora imeti pisna navodila za delo z GSO in
zagotoviti, da so z njimi seznanjene vse osebe, ki delajo v
zaprtem sistemu.
Navodila iz prejšnjega odstavka obsegajo predvsem
opis ukrepov za preprečitev tveganj za zdravje osebja, opis
postopkov in aktivnosti, povezanih z ravnanjem z odpadki,
odvajanjem odpadnih voda, čiščenjem in razkuževanjem
prostorov ter drugih postopkov, ki jih je treba izvajati skladno
z načrtom zadrževalnih ukrepov iz prejšnjega člena, in opis
ukrepov v primeru napak pri delu ali v primeru nesreče.
18. člen
Prijavitelj mora zagotoviti reden nadzor nad izvajanjem
zadrževalnih ukrepov, njihove skladnosti z načrtom iz 16. člena te uredbe in njihove učinkovitosti.
Pri delu z GSO iz tretjega ali četrtega varnostnega
razreda mora prijavitelj zagotoviti izvajanje monitoringa prisotnosti GSO v neposredni okolici zaprtega sistema. Obseg
in način izvajanja monitoringa se določita v dovoljenju za
delo z GSO.
Učinkovitost zadrževalnih ukrepov je treba vedno preveriti tudi v primeru, če se v zaprtem sistemu izvede sprememba prostorov ali opreme ali druga sprememba, ki lahko
vpliva na raven tveganja.
19. člen
Prijavitelj mora zagotoviti, da se o delu z GSO vodi
obratovalni dnevnik, in določiti osebo, ki je odgovorna za
njegovo vodenje in hranjenje.
V obratovalni dnevnik se poleg osnovnih podatkov o
GSO in postopkih pri delu z njim vpisujejo zlasti podatki
o ravnanju z odpadki in odpadnimi vodami, o izvajanju in
rezultatih monitoringa iz prejšnjega člena ter o morebitnih
napakah pri delu.
Obratovalni dnevnik iz prvega odstavka tega člena se
vodi v obliki knjige z oštevilčenimi stranmi in se hrani ves čas
dela z GSO v zaprtem sistemu.
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20. člen
Prijavitelj mora za preteklo koledarsko leto izdelati
poročilo o delu z GSO in ga do 31. marca tekočega leta posredovati ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati osnovne podatke o delu z GSO, o ravnanju z odpadki in odpadnimi
vodami ter o rezultatih monitoringa iz 18. člena te uredbe.
21. člen
Prijavitelj mora pred začetkom del z GSO določiti eno ali
več oseb, ki so odgovorne za nadzor in varnost v prostorih,
kjer poteka delo z GSO.
Naloge osebe iz prejšnjega odstavka so zlasti:
– sodelovanje pri uvajanju splošnih varnostnih ukrepov
in nadzor nad njihovim izvajanjem,
– sodelovanje pri uvajanju načel dobre delovne, laboratorijske ali proizvodne prakse in nadzor nad njihovo
uporabo,
– sodelovanje pri pripravi načrta ukrepov za primer nesreče in redno preverjanje njegove ustreznosti,
– seznanjanje osebja s splošnimi varnostnimi ukrepi in
z načrtom ukrepov za primer nesreče,
– zagotavljanje ukrepov za varnost osebja pri delu z
GSO in preprečitev tveganj za njegovo zdravje,
– obveščanje prijavitelja in pristojnih organov v primeru
nesreče in
– druge naloge v zvezi z nadzorom in varnostjo v skladu
s pooblastili upravljavca.
Oseba iz prvega odstavka tega člena mora imeti strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu skladno s predpisi,
ki urejajo varnost in zdravje pri delu, in ustrezno znanje o
delu z GSO, da je zagotovljeno zanesljivo izvajanje nalog iz
prejšnjega odstavka.
22. člen
Prijavitelj mora imeti v delovnem ali pogodbenem razmerju osebo, ki je odgovorna za biološko varnost v organizaciji (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec za biološko
varnost).
Naloge pooblaščenca za biološko varnost so zlasti:
– spremljanje razvoja na področju dela z GSO in seznanjanje upravljavca in osebja z njim,
– seznanjanje in svetovanje upravljavcu v zvezi z novimi spoznanji in informacijami, ki lahko vplivajo na raven
tveganja ali uvrstitev dela z GSO v varnostni razred,
– svetovanje in sodelovanje pri pripravi ocen tveganja
za nameravano delo z GSO,
– dajanje mnenj in predlogov v zvezi z zadrževalnimi
ukrepi,
– redno preverjanje izvajanja zadrževalnih ukrepov in
opreme ter poročanje upravljavcu o ugotovljenih težavah ali
napakah,
– priprava navodil iz 17. člena te uredbe,
– zagotavljanje rednega izobraževanja in usposabljanja
za osebje, ki dela v zaprtem sistemu,
– priprava poročil iz 20. člena te uredbe,
– obveščanje javnosti o delu z GSO,
– sodelovanje z osebo, odgovorno za nadzor in varnost,
in
– druge naloge v zvezi z zagotavljanjem biološke varnosti v skladu s pooblastili upravljavca.
Prijavitelj mora pooblaščencu za biološko varnost omogočiti strokovno neodvisno opravljanje nalog iz prejšnjega
odstavka in zagotoviti dostop do vseh potrebnih podatkov.
Prijavitelj lahko imenuje za pooblaščenca za biološko
varnost le osebo, ki ima univerzitetno izobrazbo naravoslovno tehnične smeri in ustrezne izkušnje z delom z GSO, da je
zagotovljeno zanesljivo izvajanje nalog iz drugega odstavka
te uredbe.
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O imenovanju pooblaščenca za biološko varnost ali o
njegovi razrešitvi mora prijavitelj obvestiti ministrstvo, pristojno za varstvo okolja.
23. člen
Če se bodo v zaprtem sistemu izvajala dela z GSO iz
tretjega ali četrtega varnostnega razreda, mora prijavitelj
imenovati odbor za varnost pri delu kot posvetovalni organ,
ki pomaga pooblaščencu za biološko varnost pri opravljanju
njegovih nalog iz prejšnjega člena.
Odbor iz prejšnjega odstavka ima najmanj tri člane, poleg predstavnika prijavitelja morajo biti člani odbora zunanji
strokovnjaki s področja ravnanja z GSO in predstavniki lokalne skupnosti, na območju katere je zaprti sistem.
Člani odbora morajo biti stalno seznanjeni z delom z
GSO, ki se izvaja v zaprtem sistemu, z izvajanjem zadrževalnih ukrepov in načrtom za primer nesreče.
Odbor iz prvega odstavka tega člena lahko imenuje tudi
prijavitelj zaprtega sistema, v katerem se bodo izvajala dela z
GSO iz prvega ali drugega varnostnega razreda.
24. člen
Prijavitelj mora za vsak projekt, ki vključuje delo z GSO,
imenovati vodjo projekta, ki načrtuje, vodi in nadzira delo z
GSO ves čas izvajanja projekta, in njegovega namestnika.
Vodja projekta je zadolžen zlasti za:
– pripravo in vodenje predpisane dokumentacije za posamezno delo z GSO,
– vodenje in nadziranje aktivnosti, povezanih z delom
z GSO,
– vodenje seznama osebja, ki dela z GSO,
– sodelovanje pri pripravi navodil iz 17. člena te uredbe
in seznanjanje osebja z njimi in
– sodelovanje pri pripravi poročil iz 20. člena te uredbe.
Vodja projekta je dolžan pooblaščenca za biološko
varnost obvestiti o vsaki spremembi glede dela z GSO, katerega vodi, in o kakršnih koli novih informacijah ali podatkih,
ki lahko vplivajo na raven tveganja.
Vodja projekta ali njegov namestnik iz prvega odstavka
tega člena mora biti v času izvajanja dela z GSO ves čas
prisoten.
Vodja projekta in njegov namestnik morata imeti ustrezno strokovno izobrazbo in ustrezne izkušnje z delom z GSO
ter znanje o ukrepih za zagotavljanje varnosti pred tveganjem
za zdravje ljudi in okolje.
Prijavitelj lahko za vodjo posameznega projekta, ki
vključuje delo z GSO, imenuje pooblaščenca za biološko
varnost, če izpolnjuje predpisane pogoje.
25. člen
Prijavitelj mora o vsaki spremembi firme ali imena ali
sedeža ali naslova prijavitelja pisno obvestiti ministrstvo,
prav tako pa tudi o prenehanju delovanja zaprtega sistema
ali prenehanju prijavitelja, kar izkazuje s potrdilom o izdani
pošiljki.
26. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja, inšpektorji, pristojni za veterino,
in inšpektorji, pristojni za varstvo pri delu, vsak v skladu s
svojimi pristojnostmi.
27. člen
Ne glede na določbo četrtega odstavka 22. člena te
uredbe lahko prijavitelj do 31. julija 2005 za pooblaščenca
za biološko varnost imenuje tudi osebo, ki nima predpisane
univerzitetne izobrazbe, je pa ustrezno strokovno usposobljena in ima ustrezne izkušnje z delom z GSO, da je zagotovljeno zanesljivo izvajanje nalog iz drugega odstavka
te uredbe.
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28. člen
Določba 15. člena te uredbe se začne uporabljati
31. decembra 2005.
29. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 695-03/2004-1
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 1999-2511-0067
Vlada Republike Slovenije
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
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PRILOGA 1
Zadrevalni ukrepi za delo z GSO v laboratoriju
Tehni�ne zahteve
1
2

laboratorijski oddelek:
izolacija1
monost zatesnitve laboratorija
ob zaplinjenju

Oprema
3 povrine, ki so odporne na
vodo, kisline, baze, topila,
razkuila, sredstva za
dekontaminacijo in se jih lahko
�isti
4 vstop v laboratorij skozi zra�no
komoro2
5 podtlak glede na tlak v
neposrednem okolju
6 izpust in dovod zraka v
laboratorij, naj bosta skozi filter
HEPA4
7 delovno mesto osebe,
odgovorne za bioloko varnost*
8 avtoklav

Sistem dela
9 Omejen dostop
10 znak za bioloko nevarnost na
vratih
11 Posebni ukrepi za nadzor nad
razirjanjem aerosolov
12 Prha

1

1
ni obvezno

Zadrevalne stopnje
2
3
ni obvezno
obvezno

4
obvezno

ni obvezno

ni obvezno

obvezno

obvezno

obvezno
(delovne
povrine)

obvezno
(delovne
povrine)

obvezno
(delovne
povrine, tla)

obvezno
(delovne
povrine, tla,
stene in strop)

ni obvezno

ni obvezno

po izbiri

obvezno

ni obvezno

ni obvezno

obvezno

ni obvezno

ni obvezno

ni obvezno

po izbiri

obvezno razen
za3
obvezno HEPA odvod zraka
razen za3
obvezno

na isti lokaciji,
kot je laboratorij
(on site)

v stavbi

na oddelku6

v laboratoriju =
avtoklav  z
enosmernim
pretokom
materiala
(double ended)

ni obvezno
ni obvezno

obvezno
obvezno

obvezno
obvezno

obvezno
obvezno

ni obvezno

obvezno minimizirati
ni obvezno

obvezno prepre�iti
po izbiri

obvezno prepre�iti
Obvezno in
opraviti
dekontaminacijo

ni obvezno

obvezno5 HEPA
- izpust in dovod
zraka
obvezno

izolacija: laboratorij je lo�en od ostalih prostorov v isti stavbi oziroma je v lo�eni stavbi
zra�na komora: obvezen vstop skozi zra�no komoro, ki je od laboratorija izoliran prostor. �ista stran zra�ne komore
mora biti lo�ena od strani, za katero veljajo omejevalni ukrepi s prostori za preobla�enje in prhanje in po monosti z vrati,
ki se neproduno zapirajo
3
dejavnosti, pri katerih ne pride do prenosa preko zraka
4
HEPA "High Efficiency Particulate Air" - sistem za zelo u�inkovito zadrevanje delcev
5
�e se uporabljajo virusi, ki jih HEPA filtri ne zadrijo, so za odvajan zrak potrebne posebne zahteve
6
z validiranimi postopki, ki omogo�ajo varen prenos materiala v avtoklav zunaj laboratorija in zagotavljajo enakovredno
stopnjo za�ite
* samo za delo z gensko spremenjenimi mikroorganizmi
2
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13 Za�itna obleka

14 Rokavice
15 U�inkovit nadzor nad vektorji
(npr. glodalci in uelke)
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Primerna za�itna primerna za�itna primerna za�itna pred vstopom in
obleka
obleka in (po
obleka in obutev izstopom
izbiri) obutev
zamenjati vso
obleko in obutev
in opraviti
dekontaminacijo
ni obvezno
po izbiri
obvezno
obvezno
po izbiri
obvezno
obvezno
obvezno

Odpadki
16 Inaktivacija GSO v vsem
po izbiri
materialu in odpadkih, ki so
GSO ali so prili v stik z GSO
17 Ustrezno odstranjevanje odplak ni obvezno
iz umivalnikov in prh ter v
podobnih odplakah
Drugi ukrepi
18 Laboratorij mora imeti svojo
ni obvezno
opremo
19 Opazovalno okno ali druga
po izbiri
reitev, ki omogo�a opazovanje
ljudi v laboratoriju

obvezno

obvezno

obvezno

po izbiri

obvezno

obvezno

ni obvezno

obvezno

obvezno

po izbiri

po izbiri

obvezno
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PRILOGA 2
Zadrevalni ukrepi za delo z GSO v rastni komori ali rastlinjaku
Tehni�ne zahteve

Zadrevalne stopnje
1

Stavba
1 Rastlinjak: stalen objekt7
Oprema
2 Vstop preko lo�enega prostora z
avtomatskim sledilnim zapiranjem
dvojnih vrat
3 Nadzor nad odtekajo�o vodo
Sistem dela
4 Ukrepi za nadzor nad nezaelenimi
vrstami kot so npr. uelke in drugi
�lenonoci, glodalci
5 Pri prenaanju ivega materiala
med rastlinjakom/rastno komoro in
laboratorijem je potrebno
nadzorovati razirjanje GSO

7

2

3

4

ni obvezno

obvezno

obvezno

obvezno

ni obvezno

po izbiri

obvezno

obvezno

po izbiri

minimizirati8
odtok

prepre�iti odtok

prepre�iti odtok

obvezno

obvezno

obvezno

obvezno

�im bolj
zmanjati
razirjanje

�im bolj
zmanjati
razirjanje

prepre�iti
razirjanje

prepre�iti
razirjanje

rastlinjak je trajen objekt s stalnim vodo tesnim kritjem, kjer je prepre�en vstop odtekajo�e povrinske vode, in ima
samozapiralna vrata, ki jih je mogo�e zakleniti
8
kjer lahko pride do prenosa preko tal
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PRILOGA 3
Zadrevalni ukrepi za delo z GSO v enoti za delo z ivalmi
Tehni�ne zahteve

Objekti in naprave
1 Izoliranost enot za ivali9
2 Objekti za ivali10 lo�eni z vrati, ki
jih je mogo�e zakleniti
3 Objekti za ivali oblikovani tako,
da olajujejo dekontaminacijo
(material, ki je vodo tesen in se
lahko pere (kletke, itd.))
4 Tla in stene, ki se lahko perejo
5 ivali zaprte v ustreznih objektih
kot so kletke, ograde, akvariji in
bazeni
6 Filtri na izolatorjih ali izoliranih
prostorih11
7 Ukrepi za nadzor nad nezaelenimi
vrstami kot so npr. uelke in drugi
�lenonoci, glodalci
8 Ukrepi pri prenaanju ivega
materiala

9

Zadrevalne stopnje
1

2

3

4

obvezno
obvezno

obvezno
obvezno

obvezno
obvezno

obvezno
obvezno

po izbiri

po izbiri

obvezno

obvezno

po izbiri
po izbiri

po izbiri
po izbiri

obvezno
po izbiri

obvezno
obvezno

ni obvezno

po izbiri

obvezno

obvezno

po izbiri

obvezno

obvezno

obvezno

prepre�iti
razirjanje

prepre�iti
razirjanje

prepre�iti
razirjanje

prepre�iti
razirjanje

enota za ivali: stavba ali lo�eno obmo�je v stavbi ali zunaj stavbe vklju�no s prostori in napravami in drugimi prostori
kot so garderobe, prhe, avtoklavi, skladi�a za hrano itd.
10
objekt za ivali: objekt, ki se obi�ajno uporablja za nastanitev ivali, vklju�no s tistimi za razplod in poskuse, ali objekt
v katerem se izvajajo manji kirurki posegi ali rtvovanje ivali
11
izolatorji: npr.: prosojne katle, v katerih so zaprte majhne ivali v ali izven kletke; za ve�je ivali so primerneje
izolirane sobe
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PRILOGA 4
Zadrevalni ukrepi za delo z GSO v namensko opremljenem prostoru (npr. proizvodni obrat z bioreaktorjem)
Tehni�ne zahteve

Zadrevalne stopnje
1

Splono
1 Za ivljenje sposobni organizmi
naj se zadrujejo v sistemu, ki
lo�uje proces od okolja (zaprt
sistem)
2 Nadzor nad izpunimi plini iz
zaprtega sistema

2

3

4

po izbiri

obvezno

obvezno

obvezno

ni obvezno

obvezno, �im
bolj zmanjati
razirjanje
obvezno, �im
bolj zmanjati
razirjanje

obvezno,
prepre�iti
razirjanje
obvezno,
prepre�iti
razirjanje

obvezno,
prepre�iti
razirjanje
obvezno,
prepre�iti
razirjanje

obvezno, z
validiranimi
postopki
prepre�iti
razirjanje

obvezno, z
validiranimi
postopki
prepre�iti
razirjanje

po izbiri

obvezno, z
validiranimi
postopki
�im bolj
zmanjati
razirjanje
po izbiri

obvezno

obvezno

ni obvezno

po izbiri

po izbiri

obvezno

ni obvezno
obvezno
(delovne
povrine, �e so)

ni obvezno
obvezno
(delovne
povrine, �e so)

po izbiri

po izbiri

po izbiri
obvezno
(delovne
povrine - �e so,
tla)
po izbiri

obvezno
obvezno
(delovne
povrine, tla,
stene in strop)
obvezno

ni obvezno

ni obvezno

po izbiri

obvezno

ni obvezno

ni obvezno

obvezno obvezno (izpust
(izpust zraka, po in dovod zraka)
izbiri za dovod
zraka)

3 Nadzor nad aerosoli med
vzor�enjem, dodajanjem materiala
v zaprt sistem ali prenosom
materiala v drug zaprt sistem
4 Inaktivacija teko�e kulture pred
odstranitvijo iz zaprtega sistema

po izbiri

5 Zatesnitev naj bi bila zasnovana
tako, da �im bolj zmanja ali
prepre�i spro�anje
6 Nadzorovano obmo�je naj bo
zasnovano tako, da zadri razlitje
celotne vsebine zaprtega sistema
7 Za nadzorovano obmo�je naj bo
mogo�e zatesniti, da se omogo�i
zaplinjenje

ni posebnih
zahtev

Oprema
8 Vstop skozi zra�no komoro
9 Povrine, ki so odporne na vodo,
kisline, baze, topila, razkuila ter
sredstva za dekontaminacijo, in se
jih lahko �isti
10 Posebni ukrepi za ustrezno
prezra�evanje nadzorovanega
obmo�ja, da se �im bolj zmanja
kontaminacija zraka
11 V nadzorovanem obmo�ju naj se
vzdruje podtlak glede na
neposredno okolico
12 Izpust in dovod zraka iz
nadzorovanega obmo�ja naj bosta
skozi filter HEPA

po izbiri
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Sistem dela
13 Zaprti sistemi naj bodo na
nadzorovanem obmo�ju
14 Dostop naj bo omejen samo na
dolo�eno osebje
15 Postavljeni naj bodo znaki za
bioloko nevarnost
16 Osebje naj se oprha preden zapusti
nadzorovano obmo�je
17 Za�itna obleka

ni obvezno

po izbiri

obvezno

obvezno

ni obvezno

obvezno

obvezno

obvezno

ni obvezno

obvezno

obvezno

obvezno

ni obvezno

ni obvezno

po izbiri

obvezno

primerna
za�itna obleka

primerna
za�itna obleka
in (po izbiri)
obutev

primerna
za�itna obleka
in obutev

pred vstopom in
izstopom
zamenjati vso
obleko in obutev
in opraviti
dekontaminacijo

obvezno, z
validiranimi
postopki
ni obvezno

obvezno, z
validiranimi
postopki
obvezno

obvezno, z
validiranimi
postopki
obvezno

Odpadki
18 Inaktivacija GSO v vsem materialu po izbiri
in odpadkih, ki so GSO, ali so
prili z GSO v stik
19 Ustrezno odstranjevanje odplak iz ni obvezno
umivalnikov in prh ter v podobnih
odplakah

MINISTRSTVA
1436.

Pravilnik o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih
prodajalnah in obračunu razlike trošarine v
le-teh na cestnih mejnih prehodih z Republiko
Hrvaško ter o obračunu razlike trošarine
ob zaključku poslovanja prostih carinskih
prodajaln na cestnih mejnih prehodih z
Republiko Madžarsko

Na podlagi 110. in 114. člena zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04)
izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih
prodajalnah in obračunu razlike trošarine
v le-teh na cestnih mejnih prehodih z Republiko
Hrvaško ter o obračunu razlike trošarine ob
zaključku poslovanja prostih carinskih prodajaln
na cestnih mejnih prehodih z Republiko
Madžarsko
1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje glede izvajanja
ukrepov nadzora v skladu s 83., 84. ali 85. členom zakona
o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni
list RS, št. 25/04; v nadaljnjem besedilu: ZICPES), ter način
obračuna in plačila razlike trošarine v skladu s 107. in 108.
ter 111. in 112. členom ZICPES.

1. Mejne prodajalne na cestnih mejnih prehodih
z Republiko Hrvaško
2. člen
Če je kupec v skladu s 55. členom Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) zahteval, da mu prodajalec izda obrazec DDV-VP
zaradi uveljavljanja vračila davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) v potniškem prometu, mora imetnik
prodajalne na izdanem računu to označiti, kupec pa hraniti
račun in obrazec DDV-VP skupaj. Če je imetnik prodajalne
kupcu v skladu s 164. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o
davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 17/04) izdal vnaprej potrjen obrazec DDV-VP in na tej podlagi kupcu takoj vrnil
plačani znesek DDV, mora imetnik prodajalne kupcu namesto
izvirnika računa in obrazca DDV-VP izročiti kopijo računa, na
kateri označi, da je DDV kupcu že vrnil.
3. člen
(1) Dobavitelj mora v skladu s prvim odstavkom 85. člena ZICPES pristojnemu organu predložiti blago in tri izvode
dobavnice ali drugega dokumenta, s katerim se blago dobavlja v mejno prodajalno.
(2) Blago, ki se dobavlja v mejno prodajalno, se lahko
predloži pristojnemu organu na uradnem prostoru mejne
kontrole ali pa, v skladu z dovoljenjem pristojnega organa, v
prostorih mejne prodajalne. V slednjem primeru premeščanje
blaga, razkladanje in kakršnokoli drugo ravnanje z blagom
brez dovoljenja pristojnega organa ni dovoljeno.
Pristojni organ preveri skladnost pošiljke z navedbami
v dokumentu, s katerim se blago dobavlja v mejno prodajalno ter ali blago, ki se dobavlja izpolnjuje pogoje iz 81. člena
ZICPES.
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(3) Na zahtevo pristojnega organa mora dobavitelj poleg dokumentov iz prvega odstavka tega člena predložiti še
druge dokumente in dokazila o tem, da blago izpolnjuje pogoje iz 81. člena ZICPES in omogočiti pregled blaga.
(4) Če je vsebina pošiljke skladna z navedbami v dokumentu in blago izpolnjuje pogoje iz 81. člena ZICPES, pristojni organ overi vse tri izvode dokumenta iz prvega odstavka
tega člena. En izvod dokumenta zadrži pristojni organ, druga
dva vrne predlagatelju. Dobavitelj mora izročiti en overjen
izvod imetniku prodajalne. Če pristojni organ ugotovi, da vsebina pošiljke ali del vsebine pošiljke ne izpolnjuje pogojev
iz 81. člena ZICPES, na nepravilnosti opozori dobavitelja in
ga napoti, da nepravilnosti odpravi. Dokler nepravilnosti niso
odpravljene, pristojni organ ne dovoli dobave blaga mejni
prodajalni. Če pristojni organ ugotovi, da vsebina pošiljke
ali del vsebine pošiljke ne ustreza navedbam v dokumentu,
na nepravilnosti opozori dobavitelja. Če se prejemnik strinja
z dobavo, pristojni organ dovoli dobavo blaga mejni prodajalni, če dobavitelj skupaj s prejemnikom blaga in pristojnim
organom sestaviti zapisnik o pomanjkljivostih. Dobavitelj je v
8 dneh dolžan pomanjkljivosti odpraviti in o tem obvestiti prejemnika ter pristojni organ. Če imetnik prodajalne po prejemu
blaga in njegovem pregledu naknadno ugotovi, da dejansko
dobavljeno blago ne ustreza v celoti podatkom v dobavnici
oziroma drugem dokumentu, s katerim se blago dobavlja v
mejno prodajalno, o tem sestavi zapisnik in ga nemudoma
pošlje pristojnemu organu.
4. člen
(1) Če imetnik mejne prodajalne vrne blago dobavitelju,
ali ga premesti v drugo mejno prodajalno, ob iznosu iz območja mejnega prehoda pristojnemu organu predloži blago
skupaj z dokumentom, s katerim mu je bilo blago dobavljeno.
Na dobavnici ali drugem dokumentu, ki se priloži blagu, označi količino, vrednost in vrsto blaga, ki se vrača dobavitelju
oziroma premešča v drugo mejno prodajalno.
(2) Namesto dobavnice oziroma drugega dokumenta, s
katerim je bilo blago dobavljeno mejni prodajalni iz prejšnjega
odstavka, lahko imetnik mejne prodajalne za vrnitev blaga
dobavitelju ali premestitev v drugo mejno prodajalno izda
nov dokument, na katerem navede podatke o blagu (najmanj količino, vrednost in vrsto blaga) ter navede s katerimi
dobavnicami oziroma drugimi dokumenti je bilo posamezno
blago vneseno v mejno prodajalno. Pristojni organ lahko s
pregledom predloženega blaga in dokumentov preveri, ali
blago v pošiljki ustreza navedbam v dokumentu, ki spremlja
pošiljko ter ali ima blago v skladu s carinskimi predpisi status
skupnostnega blaga.
(3) Če blago, ki ga imetnik prodajalne predloži pristojnemu organu, nima statusa skupnostnega blaga ali vsebina
pošiljke ne ustreza navedbam v dokumentu, carinski organ
zadrži blago in uvede ukrepe, ki so potrebni za ureditev primera.
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(4) Pri vnosu blaga v drugo mejno prodajalno, se skupaj
z blagom predložijo tudi dokumenti iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.
5. člen
(1) Zavezanec iz tretjega odstavka 108. člena ZICPES
mora v skladu s 7. členom Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov (Uradni list RS, št. 114/02, 42/03, 76/03 in 135/03)
na ustrezne podračune plačati obračunano razliko trošarine
najpozneje do 30. junija 2004. Poleg številke vplačilnega
računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številko
sklica, ki je določena z modelom 19:
– za tobačne izdelke v dobro podračuna: 011001008310474 – trošarina od tobačnih izdelkov model 19,
davčna številka plačnika – 08656-0404;
– za alkohol in alkoholne pijače pa v dobro podračuna:
01100-1008309795 – trošarina od alkohola in alkoholnih pijač
model 19, davčna številka plačnika – 08648-0404.
(2) Obračun razlike trošarine se sestavi ločeno za tobačne izdelke in za alkohol in alkoholne pijače na obrazcih, ki sta
prilogi 1 in 2 k temu pravilniku in sta njegov sestavni del.
2. Proste carinske prodajalne na cestnih mejnih
prehodih z Republiko Madžarsko
6. člen
(1) Zavezanec iz tretjega odstavka 112. člena ZICPES
mora v skladu s 7. členom pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov (Uradni list RS, št. 114/02, 42/03, 76/03 in 135/03)
na ustrezne podračune plačati obračunano razliko trošarine
najpozneje do 30. junija 2004. Poleg številke vplačilnega
računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številko
sklica, ki je določena z modelom 19:
– za tobačne izdelke v dobro podračuna: 011001008310474 – trošarina od tobačnih izdelkov model 19,
davčna številka plačnika – 08656-0404;
– za alkohol in alkoholne pijače pa v dobro podračuna:
01100-1008309795 – trošarina od alkohola in alkoholnih pijač
model 19, davčna številka plačnika – 08648-0404.
(2) Obračun razlike trošarine se sestavi ločeno za tobačne izdelke in za alkohol in alkoholne pijače na obrazcih, ki sta
prilogi 1 in 2 k temu pravilniku in sta njegov sestavni del.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 420-02-2/2003/5
Ljubljana, dne 20. marca 2004.
EVA 2004-1611-0031
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance
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PRILOGA 1
Obra�un razlike troarine za toba�ne izdelke na zalogi v PCP 30. 04. 2004
(108. in 112. �len ZICPES)
Zavezanec:
Sede:
Dav�na tevilka:
Mati�na tevilka:
Zap.
t.*

I.

Vrsta toba�nega
izdelka

CIGARETE

1.*

DPC dne
30. 04. 2004

Koli�ina v
obra�unski
enoti

[SIT / zavoj�ek]

[1000 kos]

Razlika troarine
(SIT / obra�unsko
enoto)

Razlika troarine za
celotno koli�ino
(v SIT)

Skupaj I:

II.

1.*

CIGARE
CIGARILOSI

IN

[SIT / zavoj�ek]

[1000 kos]

Skupaj II:

III.

1.*

DROBNO
TOBAK

REZAN

[SIT / zavoj�ek]

[kg]

Skupaj III:

IV.

1.*

OSTALI
TOBAK
ZA KAJENJE

[SIT / zavoj�ek]

[kg]

Skupaj IV:

Skupaj
I+II+III+IV:

Priloga:
- Zapisnik o popisu zalog toba�nih izdelkov v PCP na dan 30.04.2004
Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

* Vsaka vrsta oziroma trgovsko ime toba�nega izdelka v podskupini ima svojo zaporedno tevilko.
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PRILOGA 2
Obra�un razlike troarine za alkohol in alkoholne pija�e na zalogi v PCP 30. 04. 2004
(108. in 112. �len ZICPES)
Zavezanec:
Sedež:
Dav�na tevilka:
Mati�na tevilka:

1. Pivo

2. Mirno vino

Koli�ina �istega alkohola v hl
[ koli�ina pija�e v hl x vol.% alkohola / 100%]

Razlika troarine v SIT

Koli�ina pija�e v hl

Razlika troarine v SIT

Koli�ina �istega alkohola v hl
[ koli�ina pija�e v hl x vol.% alkohola / 100%]

Razlika troarine v SIT

3. Pene�e vino
4. Druge fermentirane pija�e
5. Vmesne pija�e

6. Etilni alkohol

Skupaj za pla�ilo 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Priloga: Zapisnik o popisu zalog na dan 30. 04. 2004

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:
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Pravilnik o zavarovanju plačila stroškov ter o
določitvi višine stroškov hrambe in ohranjanja
blaga v času začasnega zadržanja in zasega
blaga v primerih uporabe carinskih ukrepov
pri kršitvah pravic intelektualne lastnine

Na podlagi 69. in 73. člena zakona o izvajanju carinskih
predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o zavarovanju plačila stroškov ter o določitvi
višine stroškov hrambe in ohranjanja blaga v
času začasnega zadržanja in zasega blaga v
primerih uporabe carinskih ukrepov pri kršitvah
pravic intelektualne lastnine
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(splošno)
(1) Ta pravilnik natančneje določa način predložitve instrumenta zavarovanja in varščine, kriterije za določitev njune višine, način sprostitve in vnovčitve v skladu z Zakonom
o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni
list RS, št. 25/04 – v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Kot instrument zavarovanja oziroma varščina se v
skladu s četrtim odstavkom 68. člena in 73. členom zakona
šteje bančna garancija, ki jo izda banka s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma banka, ki ima podružnico v Republiki
Sloveniji, ki jo kot garanta prizna carinski organ ali gotovinski
polog pri carinskem organu.
2. člen
(obveznosti, ki se lahko zavarujejo)
(1) Z bančno garancijo ali gotovinskim pologom iz
četrtega odstavka 68. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: zavarovanje) se lahko zavaruje plačilo stroškov hrambe
in ohranjanja blaga v času začasnega zadržanja oziroma
zasega blaga, stroški prevodov ter plačilo morebitnega
zahtevka za povračilo povzročene škode, nastale drugim
osebam zaradi izvajanja ukrepov, ki bi se kasneje izkazali za
neupravičene, do pravnomočnosti sodbe, dokončnosti odločitve o odvzemu blaga oziroma do uničenja blaga, vključno
s stroški uničenja.
(2) Z bančno garancijo ali gotovinskim pologom iz
73. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: varščina) se zavarujejo interesi imetnika pravice pri prepustitvi blaga, s katerim
oseba, zoper katero je sprožen postopek za varstvo pravic,
domnevno krši pravico intelektualne lastnine in je začasno
zadržano na podlagi odločbe carinskega organa.
II. SKUPNE DOLOČBE
3. člen
(sprejem zavarovanja)
Sprejem zavarovanja potrdi Generalni carinski urad Republike Slovenije (v nadaljnem besedilu: Generalni carinski
urad) in ga evidentira v svojih evidencah.
4. člen
(veljavnost in vnovčitev bančne garancije)
(1) Z izdajo bančne garancije se banka kot garant zaveže, da bo poravnala zahtevani znesek obračunanih stroškov
in morebitni zahtevek za povračilo škode nastalih zaradi
izvajanja ukrepov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine,
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in sicer do najvišjega zneska, navedenega v bančni garanciji, ki ga oseba, ki je položila bančno garancijo, do njegove
zapadlosti ni plačala oziroma znesek iz naslova položene
varščine.
(2) Rok veljavnosti bančne garancije, s katerim se zavaruje plačilo zneska, navedenega v bančni garanciji, ne
more biti krajši od enega leta, in se lahko podaljša največ
za 45 dni.
(3) Če rok veljavnosti bančne garancije poteče pred pravnomočno sodbo oziroma dokončno odločitvijo o odvzemu
blaga, mora oseba, ki je položila bančno garancijo, položiti
novo bančno garancijo, in sicer do poteka roka veljavnosti
prejšnje bančne garancije. Nova bančna garancija mora vsebovati klavzulo, da se iz nje lahko poplačajo tudi zneski, ki so
bili zavarovani s prejšnjo bančno garancijo.
(4) Bančno garancijo je mogoče do poteka roka veljavnosti tudi podaljšati, vendar mora podaljšana garancija
vsebovati klavzulo, da se iz nje lahko poplačajo tudi zneski,
ki so bili zavarovani z osnovno bančno garancijo.
5. člen
(vsebina bančne garancije)
(1) Bančna garancija, s katero se zavarujejo obveznosti iz 2. člena tega pravilnika mora vsebovati naslednje
podatke:
1. številka bančne garancije,
2. rok veljavnosti bančne garancije,
3. znesek, do katerega jamči garant,
4. predmet zavarovanja,
5. garancijsko klavzulo »na prvi poziv« in »brez ugovora«,
6. podatke o garantu (naziv banke, matična in davčna
številka, sedež, poravnalni račun pri Banki Slovenije),
7. podatke o vložniku zahteve (priimek in ime oziroma
firma, prebivališče oziroma sedež) za izvedbo ukrepov v zvezi s kršitvami pravic intelektualne lastnine in imetniku pravice,
če vložnik zahteve ni tudi imetnik pravice (v nadaljnjem besedilu: vložnik zahteve),
8. datum in kraj izdaje bančne garancije,
9. podpis pooblaščene osebe in žig garanta.
(2) Garant izda bančno garancijo za zavarovanje obveznosti iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika na
obrazcu »Bančna garancija za zavarovanje plačila stroškov
in morebitne škode«, ki je v Prilogi 1, ki je sestavni del tega
pravilnika, v dveh izvodih.
(3) Garant izda bančno garancijo za zavarovanje obveznosti iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika na
obrazcu »Bančna garancija kot varščina«, ki je v Prilogi 2, ki
je sestavni del tega pravilnika, v dveh izvodih.
6. člen
(vnovčitev bančne garancije v času njene veljavnosti)
Bančna garancija se vnovči v skladu s predpisi, ki
veljajo za vnovčevanje bančnih garancij »na prvi poziv« in
»brez ugovora«.
7. člen
(vplačilo in vnovčitev gotovinskega pologa)
Gotovinski polog se vplača na depozitni račun Generalnega carinskega urada.
III. INSTRUMENT ZAVAROVANJA
8. člen
(položitev zavarovanja)
(1) Generalni carinski urad ob ugoditvi zahtevi vložnika
zahteve lahko odloči, da mora le-ta položiti zavarovanje.
(2) Zavarovanje se v obliki bančne garancije ali gotovinskega pologa položi pri Generalnem carinskem uradu.
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9. člen
(višina zavarovanja)
(1) Generalni carinski urad pri določitvi višine zavarovanja upošteva:
– stroške hrambe in ohranjanja blaga, ki nastanejo v
času začasnega zadržanja in zasega blaga,
– višino morebitne škode, ki bi utegnila nastati zaradi
ukrepov carinskih organov, ki bi se kasneje izkazali za neupravičene,
– stroške prevodov,
– stroške uničenja blaga.
(2) Stroški hrambe in ohranjanja blaga, ki nastanejo
zaradi začasnega zadržanja in zasega blaga, so določeni v
Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Pri določitvi višine morebitne škode iz druge alinee
prvega odstavka tega člena se upoštevajo lastnosti in tržna
zanimivost blaga (na primer: sezonsko blago, modni trendi
ipd).
10. člen
(plačilo stroškov in morebitne škode)
(1) Pristojni carinski urad pred odvzemom oziroma prepustitvijo blaga izdela obračun stroškov in morebitne škode
iz prejšnjega člena tega pravilnika in ga vroči osebi, ki nosi
stroške v skladu s 76. členom zakona (v nadaljnjem besedilu:
plačnik).
(2) Rok za plačilo nastalih stroškov je petnajst dni od
prejema obračuna.
(3) Za dan plačila se šteje dan, ki je kot dan plačila opredeljen s predpisi o poravnavanju denarnih obveznosti.
11. člen
(opomin v zvezi s plačilom stroškov)
(1) Če plačnik ne plača obračunanih stroškov in morebitne škode iz 9. člena tega pravilnika, pošlje Generalni
carinski urad plačniku opomin skupaj z opozorilom, da bo
v primeru, če plačnik svojega dolga ne bo poravnal v dveh
delovnih dneh po prejemu opomina, vnovčeno zavarovanje.
(2) Stroške v zvezi z opominom plača plačnik.
12. člen
(vrnitev zavarovanja)
Na pisno zahtevo vložnika zahteve Generalni carinski
urad položeno zavarovanje vrne, če pred tem ugotovi, da
je vložnik zahteve poravnal vse nastale obveznosti, ki jih je
zavaroval z zavarovanjem oziroma da nove obveznosti ne
morejo več nastati.
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14. člen
(višina varščine)
Generalni carinski urad pri določitvi višine varščine
upošteva:
– mnenje imetnika pravice,
– vrednost blaga, ugotovljeno v skladu s carinskimi
predpisi, če blago ne bi kršilo pravic intelektualne lastnine.
15. člen
(plačilo varščine)
(1) Če je s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da blago
krši pravice intelektualne lastnine, Generalni carinski urad
pozove k plačilu zneska varščine osebo, zoper katero je
sprožen postopek za varstvo pravic.
(2) Oseba, zoper katero je sprožen postopek za varstvo
pravic, mora plačati znesek varščine v petnajstih dneh od
dneva prejema obvestila poslanega s strani Generalnega
carinskega urada.
(3) Generalni carinski urad izplača znesek varščine
imetniku pravice v petnajstih dneh po dnevu prejema plačila
zneska varščine s strani osebe, zoper katero je sprožen postopek za varstvo pravic.
(4) Za dan plačila se šteje dan, kot je določen v skladu
z zakonom, ki ureja davčni postopek.
16. člen
(opomin v zvezi s plačilom zneska varščine)
(1) Če oseba, zoper katero je sprožen postopek za
varstvo pravic, ne plača zneska varščine iz 14. člena tega
pravilnika, ji Generalni carinski urad pošlje opomin skupaj z
opozorilom, da bo v primeru, če svojega dolga ne bo poravnala v dveh delovnih dneh po prejemu opomina, vnovčena
bančna garancija ali gotovinski polog.
(2) Stroške v zvezi z opominom nosi oseba, zoper katero je sprožen postopek za varstvo pravic.
17. člen
(vrnitev varščine)
Na pisno zahtevo osebe, ki je položila varščino, Generalni carinski urad položeno varščino vrne v času njene
veljavnosti:
– če pred tem ugotovi, da je oseba poravnala znesek
varščine ali
– po pisnem obvestilu sodišča skladno s tretjim odstavkom 70. člena zakona v vseh primerih, razen kadar je bilo s
pravnomočno sodbo ugotovljeno, da so bile kršene pravice
imetnika.
V. KONČNA DOLOČBA

IV. VARŠČINA
13. člen
(položitev varščine)
(1) Če oseba, ki ji je bila vročena odločba o začasnem
zadržanju blaga, zahteva razveljavitev te odločbe in prepustitev blaga, ki domnevno krši pravico intelektualne lastnine,
mora plačati varščino.
(2) Varščina se v obliki bančne garancije ali gotovinskega pologa položi pri Generalnem carinskem uradu.
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18. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 011-7/2004/4
Ljubljana, dne 20. marca 2004.
EVA 2004-1611-0028
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance
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PRILOGA 1
OBRAZEC BAN�NE GARANCIJE ZA ZAVAROVANJE PLA�ILA STROKOV IN
MOREBITNE KODE
Banka - garant:
............................................................................
............................................................................
Za upravi�enca iz ban�ne garancije:
............................................................................
............................................................................
Po naro�ilu:
...........................................................................
...........................................................................
GARANCIJA tevilka:.........................
za zavarovanje pla�ila strokov in morebitne kode
Ta ban�na garancija v znesku ................................ SIT velja za pla�ilo strokov in morebitne kode iz
prvega odstavka 2. �lena Pravilnika o zavarovanju pla�ila strokov ter o dolo�itvi viine strokov
hrambe in ohranjanja blaga v �asu za�asnega zadranja in zasega blaga v primerih uporabe
carinskih ukrepov pri kritvah pravic intelektualne lastnine.
Veljavnost ban�ne garancije:..........................................................
PODATKI O BANKI - GARANTU
Mati�na tevilka:..................................................................................................................
Dav�na tevilka:...................................................................................................................
Sede:...................................................................................................................................
tevilka poravnalnega ra�una pri Banki Slovenije:.............................................................
PODATKI O VLONIKU ZAHTEVE IN IMETNIKU PRAVICE, �E IMETNIK PRAVICE NI
VLONIK ZAHTEVE ZA IZVEDBO UKREPOV CARINSKIH ORGANOV V ZVEZI S KRITVAMI
PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE
Ime in priimek oziroma firma: ............................................................................................
Prebivali�e oziroma sede: ................................................................................................
Garant se zavezuje, da bo na prvi poziv in brez ugovora pla�al stroke in morebitno kodo iz prvega
odstavka 2. �lena Pravilnika o zavarovanju pla�ila strokov ter o dolo�itvi viine strokov hrambe in
ohranjanja blaga v �asu za�asnega zadranja in zasega blaga v primerih uporabe carinskih ukrepov
pri kritvah pravic intelektualne lastnine, ki dospejo v pla�ilo med veljavnostjo te ban�ne garancije.
Ban�na garancija je izdana v ................................... enakih izvodih.
........................................................... M.P.
Kraj in datum:.............................
..........................................
podpis poobla�ene osebe
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PRILOGA 2
OBRAZEC BAN�NE GARANCIJE KOT VAR�INE
Banka  garant:
............................................................................
............................................................................
Za upravi�enca iz ban�ne garancije:
............................................................................
............................................................................
Po naro�ilu:
...........................................................................
...........................................................................
GARANCIJA tevilka:..............

kot var�ina

Ta ban�na garancija v znesku ................................ SIT velja kot var�ina iz drugega odstavka 2. �lena
Pravilnika o zavarovanju pla�ila strokov ter o dolo�itvi viine strokov hrambe in ohranjanja blaga
v �asu za�asnega zadranja in zasega blaga v primerih uporabe carinskih ukrepov pri kritvah
pravic intelektualne lastnine.
Veljavnost ban�ne garancije:....................................................
PODATKI O BANKI - GARANTU
Mati�na tevilka:...................................................................................................................
Dav�na tevilka:....................................................................................................................
Sede:....................................................................................................................................
tevilka poravnalnega ra�una pri:.........................................................................................
PODATKI O OSEBI, ZOPER KATERO JE SPROEN POSTOPEK ZA VARSTVO PRAVIC
Ime in priimek oziroma firma:..............................................................................................
Prebivali�e oziroma sede:..................................................................................................
Garant se zavezuje, da bo na prvi poziv in brez ugovora pla�al var�ino iz drugega odstavka 2. �lena
Pravilnika o zavarovanju pla�ila strokov ter o dolo�itvi viine strokov hrambe in ohranjanja blaga
v �asu za�asnega zadranja in zasega blaga v primerih uporabe carinskih ukrepov pri kritvah
pravic intelektualne lastnine, ki dospe v pla�ilo med veljavnostjo te ban�ne garancije.
Ban�na garancija je izdana v ................................... enakih izvodih.
........................................................... M.P.

Kraj in datum:.........................................
..........................................
podpis poobla�ene osebe
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PRILOGA 3
Dolo�itev viine in na�in obra�unavanja v zvezi s hrambo in ohranjanjem blaga, ki nastanejo zaradi
za�asnega zadranja in zasega blaga pri izvajanju postopkov carinskih ukrepov pri kritvah pravic
intelektualne lastnine

1.

Stroki prevoza blaga znaajo 160 SIT za vsak prevoeni kilometer in se obra�unajo glede
na prevoene kilometre od kraja prevzema blaga do kraja hrambe blaga.

2.

Stroki hrambe blaga znaajo 120 SIT za vsakih 100 kg od bruto tee blaga za vsak dan, ko
je bilo blago v hrambi pri carinskemu organu.

3.

Stroki, ki nastanejo zaradi nujnih ukrepov za ohranjanje blaga se obra�unajo v viini
dejanskih strokov, ki so jih imeli carinski organi v zvezi z ukrepi za ohranitev blaga. Med
te stroke spadajo tudi prevozni stroki za premestitev blaga.

4.

Stroki v zvezi s hrambo, prevozom in cenitvami, ki jih izvede druga organizacija, se
obra�unajo po veljavni ceni drugih dravnih organov, podjetij ali zavodov, ki te storitve
opravljajo. Med stroke prevoza se v tem primeru tejejo tudi morebitni stroki
natovarjanja in raztovarjanja blaga.

5.

Obra�unane stroke mora dolnik poravnati v osmih dneh po prejemu obra�una na ra�un,
ki ga dolo�i carinski organ.

1438.

Pravilnik o izjemah od obveznosti
predložitve blaga, o določitvi višine in načina
obračunavanja stroškov pri opravljanju
pregleda blaga ter o obračunu stroškov
opravljene preiskave

Na podlagi 21., 26., 28. člena ter tretjega odstavka
40. člena zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske
skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o izjemah od obveznosti predložitve blaga,
o določitvi višine in načina obračunavanja
stroškov pri opravljanju pregleda blaga
ter o obračunu stroškov opravljene preiskave
1. člen
Ta pravilnik ureja izjeme od obveznosti predložitve blaga
carinskemu organu, določitev višine in način obračunavanja
stroškov pri opravljanju pregleda in preiskave blaga.
1. POGLAVJE
BLAGO, KI JE OPROŠČENO OBVEZNOSTI PREDLOŽITVE
ALI IMA OLAJŠAVE PRI PREDLOŽITVI BLAGA
2. člen
To poglavje določa blago, ki je v skladu z 28. členom
zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti

(Uradni list RS, št. 25/04) – v nadaljnjem besedilu: ZICPES
– oproščeno obveznosti predložitve.
3. člen
Obveznosti predložitve so oproščene naslednje poštne
pošiljke:
– občasne pošiljke blaga neznatne vrednosti do skupne
vrednosti 5.000 SIT, če niso zavezane plačilu uvoznih dajatev
(pisemske pošiljke, paketne in tudi druge pošiljke, ki vsebujejo drobna darila, reklamni material, drobne vzorce itd.), razen
pošiljk, ki vsebujejo:
– alkohol in pijače, ki vsebujejo alkohol;
– parfume in toaletne vode;
– tobak in tobačne izdelke;
– pošiljke, ki vsebujejo javne listine, trgovsko korespondenco in poslovne knjige;
– pošiljke, ki vsebujejo blago, ki je v skladu s 109. členom Uredbe Sveta (EGS) št. 918/83 z dne 28. marca 1983 o
skupnostnem sistemu carinskih oprostitev (UL L 105, 24. 4.
1983, str. 1), vključno z vsemi spremembami, (v nadaljnjem
besedilu: uredba o carinskih oprostitvah) oproščeno uvoznih
dajatev.
4. člen
V primerih prehajanja državne meje izven mejnih
prehodov v skladu z 18. in 19. členom zakona o nadzoru
državne meje (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno
besedilo) je obveznosti predložitve oproščeno blago v osebni
prtljagi potnikov, ki je oproščeno uvoznih dajatev v skladu s
45. členom uredbe o carinskih oprostitvah ter plačila davka
na dodano vrednost v skladu s 6. točko 29. člena zakona o
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davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo).
2. POGLAVJE
DOLOČITEV VIŠINE IN NAČINA OBRAČUNAVANJA
STROŠKOV ZA OPRAVLJENE PREGLEDE CARINSKEGA
BLAGA IZVEN URADNIH MEST IN URADNIH UR
5. člen
To poglavje določa višino in način obračunavanja stroškov za opravljene preglede neskupnostnega ali drugega
blaga, ki je bilo v skladu s carinskimi predpisi predloženo
carinskemu organu oziroma za katerega je bila vložena carinska deklaracija izven uradnega mesta oziroma izven časa
uradnih ur carinskega organa.
6. člen
Za opravljene preglede blaga iz prejšnjega člena se
obračunajo naslednji stroški:
1. stroški dela posameznega carinskega delavca,
2. materialni stroški, nastali v zvezi s pregledom,
3. potni stroški, ki obsegajo stroške za prevoz z javnimi
sredstvi oziroma za prevožene kilometre s službenim prevoznim sredstvom,
4. stroški za prehrano in prenočišče.
7. člen
Stroški dela posameznega carinskega delavca znašajo
4.000 tolarjev za vsako uro dela v času uradnih ur in 6.500 tolarjev za vsako uro dela izven časa uradnih ur carinskega
organa. Vsaka začeta ura dela se računa kot cela ura.
8. člen
Materialni stroški, ki nastanejo pri analizah, meritvah,
preiskavah in drugih opravilih, potrebnih za izvedbo pregleda,
se obračunajo po veljavni ceni drugih državnih organov, zavodov ali podjetij, ki te storitve opravljajo.
9. člen
Potni stroški ter stroški za prehrano in prenočišče se
obračunavajo v skladu s predpisi, ki urejajo povračila stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov v državni
upravi.
10. člen
Obračunane stroške mora stranka poravnati v 8 dneh
po prejemu obračuna na prehodni podračun, ki ga določi
carinski organ v skladu s 7. členom pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javno
finančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 114/02, 42/03, 76/03
in 135/03).
3. POGLAVJE
DOLOČITEV VIŠINE IN NAČINA OBRAČUNAVANJA
STROŠKOV OPRAVLJENIH PREISKAV
11. člen
To poglavje določa način obračunavanja in višino stroškov, ki jih ima carinski organ, ko v skladu s točko b) 68. člena Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992
o uvedbi carinskega zakonika Skupnosti (UL L 302, 19. 10.
1992, str. 1), vključno z vsemi spremembami, vzame vzorce
za analizo.
12. člen
(1) Carinski organ izda deklarantu obračun stroškov
opravljene preiskave, pri čemer upošteva podatke carinskega
laboratorija, navedene v zapisniku o rezultatih preiskave.
(2) Obračun stroškov iz prvega odstavka tega člena se
izda samo, če:

Št.

33 / 6. 4. 2004 /

Stran

3875

1. se s preiskavo vzorcev ugotovi, da je bila v carinski
deklaraciji navedena napačna tarifna številka kombinirane
nomenklature ali, če
2. so bili vzorci vzeti na zahtevo deklaranta.
(3) Deklarant nosi tudi dejanske stroške, ki nastanejo,
če se vzorci vrnejo deklarantu oziroma uporabniku ali če se
vzorci uničijo, ker jih deklarant v primerih iz prejšnjega člena
ni prevzel.
(4) Stroške iz tega člena mora deklarant poravnati v
8 dneh po prejemu obračuna na prehodni podračun, ki ga
določi carinski organ v skladu s 7. členom pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih
javno finančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 114/02, 42/03,
76/03 in 135/03).
13. člen
V stroške, nastale pri preiskavi vzorca iz 11. člena tega
pravilnika, so vključeni:
1. stroški preiskave v carinskem laboratoriju,
2. stroški preiskave, opravljene v drugi organizaciji.
14. člen
(1) Višina stroškov preiskav v carinskem laboratoriju je
določena v točkah:
Vrsta blaga

agroživilski proizvodi
minerali, rude, kemični proizvodi,
plastika, guma
usnje, les, tekstil, obutev, pokrivala
izdelki iz kamna, cementa, keramike,
stekla, kovine
orodja, stroji, aparati, vozila,
pohištvo, igrače, starine
strokovno mnenje samo na podlagi
tehničnih podatkov

Poglavja KN

Točke

02 – 24
25 – 40

15
11

41 – 67
68 – 81

8
7

82 – 97

9

vsa
poglavja

5

(2) Vrednost točke iz prejšnjega odstavka brez davka
na dodano vrednost znaša 900 SIT.
15. člen
Stroški preiskav, opravljenih v drugih organizacijah, se
obračunajo po veljavnem ceniku drugih državnih organov,
podjetij ali zavodov, ki te preiskave opravljajo.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 420-02-3/2003/4
Ljubljana, dne 20. marca 2004.
EVA 2004-1611-0043
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance

1439.

Pravilnik o uveljavljanju pravice do oprostitve
uvoznih dajatev

Na podlagi 67. člena zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04) izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih
dajatev
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1. POGLAVJE
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvod)

Ta pravilnik določa podrobnejša pravila o uveljavljanju
pravice do oprostitve uvoznih dajatev na podlagi Uredbe
Sveta (EGS) št. 918/83 z dne 28. marca 1983 o sistemu
carinskih oprostitev v Skupnosti (UL L 105, 24. 4. 1983),
vključno z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu:
uredba o oprostitvah) na območju uporabe zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list
RS, št. 25/04).
2. člen
(odločba)
(1) Če carinski organ ugodi zahtevku za oprostitev
uvoznih dajatev in s tem pravilnikom ni drugače določeno,
izda odločbo v obliki uradnega zaznamka na carinski deklaraciji.
(2) V primerih, ko je dovoljena ustna deklaracija, lahko
carinski organ o oprostitvi odloči v obliki uradnega zaznamka
na listini, ki je predložena carinskemu organu v zvezi z oprostitvijo uvoznih dajatev ali ustno.
(3) Potrdila, ki jih v zvezi z oprostitvami v skladu s tem
pravilnikom izdajajo pristojni organi, ne zavezujejo carinskega organa pri odločanju o upravičenosti do oprostitve,
razen če gre za potrdila, o katerih ti organi vodijo uradne
evidence.
(4) Potrdila, ki jih izdajajo pristojni organi v skladu s tem
pravilnikom, se lahko uporabljajo v postopkih pred carinskimi
organi, če od dneva njihove izdaje ni preteklo več kot šest
mesecev.
3. člen
(nalepka)
(1) Če je to potrebno zaradi izvajanja carinskega nadzora, lahko carinski organ zahteva, da upravičenec vidno
označi predmet oprostitve z uradno nalepko.
(2) Nalepke iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno odstraniti pred potekom roka, navedenega v uredbi o oprostitvah,
po katerem je dovoljeno odtujiti posamezno blago.
(3) Vzorec nalepke je v prilogi 1 tega pravilnika in je
njegov sestavni del.
4. člen
(zavarovanje)
Če carinski organ zahteva položitev zavarovanja, se
znesek in oblika zavarovanja določita v skladu s 193. do
199. členom Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o uvedbi carinskega zakonika Skupnosti (UL L
302, 19. 10. 1992, str. 1), vključno z vsemi spremembami (v
nadaljnjem besedilu: carinski zakonik) in predpisom, ki ureja
davčni postopek.
5. člen
(preračun zneskov)
Zneski v EUR, ki so določeni v uredbi o oprostitvah, se
ob sprostitvi blaga v prost promet preračunajo v tolarje po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sprostitve blaga v
prost promet.
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2. POGLAVJE
OSEBNA LASTNINA FIZIČNIH OSEB, KI PRENESEJO
OBIČAJNO PREBIVALIŠČE IZ TRETJE DRŽAVE V
REPUBLIKO SLOVENIJO
6. člen
(prenos osebne lastnine iz tretjih držav
v Republiko Slovenijo)
V skladu s 3. členom uredbe o oprostitvah je osebna
lastnina fizičnih oseb, ki prenesejo običajno bivališče iz tretje
države v Republiko Slovenijo, oproščena uvoznih dajatev, če
so bile v državi izvora oziroma v državi, iz katere oseba prihaja, za oproščeno blago plačane uvozne dajatve in davek
na promet blaga.
7. člen
(delavci na delu v tretji državi)
V skladu s 136.b členom uredbe o oprostitvah carinski
organ lahko delavcem, ki so več kot 6 mesecev delali v tretji
državi, dovoli uvoz osebne prtljage v vrednosti, ki presega
vrednost iz 47. člena uredbe o oprostitvah, če gre za predmete, ki jih fizične osebe običajno uporabljajo med bivanjem
v tretji državi.
8. člen
(prepoved odtujitve za osebna vozila)
(1) Carinski organ na carinski deklaraciji, na podlagi katere se dovoli oprostitev dajatev za rabljeno osebno motorno
vozilo ali rabljeno motorno kolo, vpiše naslednjo opombo:
»Če upravičenec odtuji osebno motorno vozilo oziroma
motorno kolo pred potekom treh let od dneva prepustitve,
mora plačati uvozne dajatve v skladu s carinskimi predpisi.«
(2) V prometno dovoljenje osebnega motornega vozila
oziroma motornega kolesa, za katerega je bila uveljavljena
oprostitev, se v rubriko »Opomba« vpiše naslednje besedilo:
»Vozilo oziroma motorno kolo se ne sme brez plačila
uvoznih dajatev odtujiti do (vpisati datum poteka triletnega
roka iz prejšnjega odstavka).«
(3) Uporabo osebnega motornega vozila oziroma motornega kolesa, uvoženega z oprostitvijo uvoznih dajatev,
v skladu s carinskimi predpisi kontrolirajo poleg carinskih
organov tudi policija ter pristojni inšpekcijski organi in o ugotovljenih nepravilnostih obveščajo carinske organe.
(4) Organ, pristojen za registracijo vozil, ne sme registrirati osebnega motornega vozila oziroma motornega kolesa,
ki ga je upravičenec uvozil z oprostitvijo uvoznih dajatev, na
drugo osebo, preden poteče rok iz drugega odstavka tega
člena, če upravičenec ne predloži listine carinskega organa,
da so bile uvozne dajatve plačane v skladu s carinskimi
predpisi.
9. člen
(predložitev ustreznih listin)
(1) Fizična oseba, ki želi uveljavljati oprostitev na podlagi 4. člena uredbe o oprostitvah mora k carinski deklaraciji
predložiti:
1. potrdilo, da je bivala izven Skupnosti najmanj eno leto
(kot na primer potrdilo, ki ga izda diplomatsko ali konzularno
predstavništvo Republike Slovenije v tretji državi, zavod za
zaposlovanje, preko katerega je bil upravičenec poslan na
delo v tretjo državo, če vodi o tem evidenco, ali pravna ali
fizična oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ki ga je
poslala na delo v tretjo državo, ustrezno listino tuje službe za
socialno zavarovanje ali tujega delodajalca ipd.);
2. pisno izjavo, da v zadnjih 12 mesecih ni uveljavila
oprostitve v skladu z 2. členom uredbe o oprostitvah;
3. seznam osebne lastnine, ki jo uvaža, vključno s tisto,
ki naj bi jo uvozil pozneje. Carinski organ potrdi predmete,
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ki jih je upravičenec uvozil. Seznam mora biti predložen carinskemu organu v dveh izvodih, pri čemer carinski organ en
izvod priloži k deklaraciji, drugega pa overi in vrne upravičencu. Predloženega seznama ni dovoljeno dopolnjevati, razen
v upravičenih primerih. Če upravičenec predmete osebne
lastnine uvozi pozneje, mora carinski deklaraciji priložiti tudi
overjeni seznam predmetov;
4. pisno izjavo, da je predmete, ki so na seznamu, uporabljala oziroma da so bili v njeni lasti najmanj 6 mesecev
pred preselitvijo. Na zahtevo carinskih organov mora upravičenec predložiti tudi dokazila o vsebini izjave.
(2) Tuj državljan mora, poleg dokazil iz prejšnjega odstavka, predložiti dovoljenje za stalno bivanje oziroma potrdilo o odobrenem pribežališču v Republiki Sloveniji.
(3) Kot pribežališče v skladu s tem pravilnikom se šteje
začasno zatočišče v skladu z zakonom o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97, 94/00 in 67/02).
3. POGLAVJE
OSEBNA LASTNINA, PRIDOBLJENA Z DEDOVANJEM
10. člen
(podedovani predmeti)
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev v skladu
s 16. členom uredbe o oprostitvah mora skupaj s carinsko
deklaracijo predložiti tudi akt pristojnega organa v Republiki Sloveniji ali v tretji državi o dedovanju predmetov, ki jih
uvaža.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se oprostitev za podedovane rabljene predmete, osebno garderobo zapustnika
in njegove druge predmete za osebno rabo, lahko uveljavi na
podlagi predložene smrtovnice.
4. POGLAVJE
BLAGO V OSEBNI PRTLJAGI POTNIKOV
11. člen
(potnikova osebna prtljaga)
V skladu z drugim odstavkom 47. člena uredbe o oprostitvah lahko potniki, mlajši od 15 let, uvozijo brez uvoznih
dajatev blago v osebni prtljagi do protivrednosti 90 EUR.
12. člen
(omejitve v maloobmejnem prometu in druge omejitve)
(1) Razen, če je drugače določeno z mednarodno pogodbo, oprostitev uvoznih dajatev za blago v potnikovi prtljagi
do skupne vrednosti 20 EUR v skladu z 49. členom uredbe o
oprostitvah lahko uveljavljajo:
– osebe, ki imajo stalno prebivališče na obmejnem območju,
– osebe, zaposlene na obmejnem območju Republike
Hrvaške in
– posadka prevoznih sredstev, ki se uporabljajo v prevozu med tretjimi državami in Skupnostjo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za spodaj navedeno blago lahko uveljavlja oprostitev uvoznih dajatev pri uvozu
naslednjih količin:
a) tobačni izdelki:
– 25 cigaret, ali
– 10 cigarilosov (cigar z največjo težo 3 gramov po
kosu), ali
– 5 cigar, ali
– 250 gramov tobaka za kajenje, ali sorazmerna količina različnih navedenih tobačnih izdelkov;
(b) alkohol in alkoholne pijače:
– 1 liter vina in
– 0,25 litra žgane alkoholne pijače.
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5. POGLAVJE
PREDMETI ZA PRIZADETE OSEBE IN BLAGO ZA
DOBRODELNE ALI ČLOVEKOLJUBNE ORGANIZACIJE
13. člen
(invalidi)
V skladu z drugo alineo 72. člena uredbe o oprostitvah
se kot ustanove in organizacije, ki lahko prejemajo predmete
za prizadete osebe, namenjene za izobraževanje, zaposlovanje in socialno napredovanje z oprostitvijo uvoznih dajatev,
štejejo tiste ustanove in organizacije, ki imajo za to potrdilo
ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve.
14. člen
(blago za dobrodelne organizacije in za razdelitev žrtvam
elementarnih nesreč)
(1) Državni organi in organizacije ali druge dobrodelne
ali človekoljubne organizacije, ki v skladu s 65. in 79. členom uredbe o oprostitvah lahko uvozijo blago brez uvoznih
dajatev, morajo carinskemu organu predložiti izjavo, da bo
uvoženo blago uporabljeno izključno za namene, zaradi
katerih je uvoženo ter v primeru dobrodelnih ali človekoljubnih organizacij potrdilo ministrstva, pristojnega za notranje
zadeve, da so registrirane za opravljanje dobrodelne ali
človekoljubne dejavnosti.
(2) V skladu z drugim odstavkom 81. člena uredbe o
oprostitvah upravičenec iz prejšnjega odstavka carinskemu
organu predloži izjavo, da bo plačal dajatve, če Evropska
Komisija ne bo odobrila oprostitev dajatev.
15. člen
(posebnosti za reševalna vozila)
(1) Oprostitev uvoznih dajatev za reševalno vozilo v
skladu z d) točko 66. člena uredbe o oprostitvah oziroma vozilo, konstruirano za prevoz blaga, ki ga upravičenec uvozi iz
tretje države, carinski organ dovoli z zaznamkom na carinski
deklaraciji. V carinsko deklaracijo vpiše naslednjo opombo:
“Če upravičenec odtuji reševalno vozilo oziroma vozilo,
konstruirano za prevoz blaga, pred potekom treh let od dneva
prepustitve, mora plačati uvozne dajatve v skladu s carinsko
zakonodajo”
(2) V prometno dovoljenje reševalnega vozila oziroma
vozila, konstruiranega za prevoz blaga, za katerega je bila
uveljavljena oprostitev uvoznih dajatev, se v rubriko “Opomba“ vpiše naslednje besedilo:
“Reševalno vozilo oziroma vozilo, konstruirano za prevoz blaga, se ne sme brez plačila uvoznih dajatev odtujiti do
(vpisati datum poteka roka iz prejšnjega odstavka). Reševalno vozilo oziroma vozilo, konstruirano za prevoz blaga,
je namenjeno izključno za opravljanje dobrodelnih oziroma
človekoljubnih nalog.”
(3) Uporabo reševalnega vozila oziroma vozila, konstruiranega za prevoz blaga, uvoženega z oprostitvijo uvoznih
dajatev, kontrolirajo poleg carinskih organov tudi policija ter
pristojni inšpekcijski organi, ki o ugotovljenih nepravilnostih
obveščajo carinske organe.
(4) Organ, pristojen za registracijo vozil, ne sme registrirati reševalnega vozila oziroma vozila, konstruiranega za prevoz blaga, ki ga je upravičenec uvozil z oprostitvijo uvoznih
dajatev, na drugo pravno ali fizično osebo, preden poteče rok
iz drugega odstavka tega člena, če upravičenec ne predloži
listine carinskega organa, da je bila uvozna dajatev plačana
v skladu s carinskimi predpisi.
(5) Če je imel upravičenec pred potekom triletnega roka
iz drugega odstavka prejšnjega člena prometno nesrečo in
je bilo vozilo poškodovano za več kot 70% tržne vrednosti
vozila na dan nesreče, lahko poškodovano vozilo proda, ne
da bi plačal uvozne dajatve.
(6) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev uvoznih
dajatev v skladu s prejšnjim odstavkom, mora carinskemu
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organu predložiti potrdilo o tržni vrednosti poškodovanega
vozila, ki ga izda izvedenec za motorna vozila.
6. POGLAVJE
PROIZVODNA SREDSTVA IN DRUGA OPREMA, KI SE
UVAŽA PRI PRENOSU DEJAVNOSTI IZ TRETJE DRŽAVE
V SKUPNOST
16. člen
(oprema za prenos dejavnosti)
(1) Upravičenec iz 32. člena uredbe o oprostitvah, ki želi
uveljaviti oprostitev uvoznih dajatev, mora skupaj s carinsko
deklaracijo predložiti:
1. potrdilo pristojnega organa, iz katerega je razvidno,
da ima registrirano dejavnost, za katero uvaža opremo
oziroma da opravlja kmetijsko dejavnost, in da je davčni
zavezanec za davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti, za
opravljanje katere uvaža opremo. Če določene dejavnosti
nima registrirane v času pred uvozom opreme, predloži
upravičenec potrdilo pristojnega organa, da po predpisih
izpolnjuje pogoje za ukvarjanje z določeno dejavnostjo, za
katero uvaža opremo, v 6 mesecih od dneva uvoza pa mora
predložiti dokazilo, da se mu dovoljuje ukvarjanje z zadevno
dejavnostjo.
2. seznam opreme, ki jo uvaža oziroma jo namerava
uvoziti pozneje;
3. dokazilo o prenehanju opravljanja dejavnosti v tretji
državi, ki ga izda pristojni organ v tretji državi;
4. dokazilo o tem, da je bil lastnik opreme 12 mesecev
pred preselitvijo dejavnosti.
(2) Seznam opreme predloži upravičenec v dveh izvodih
skupaj s carinsko deklaracijo. Na seznamih carinski organ potrdi, katere predmete je upravičenec uvozil. En izvod seznama
priloži carinski organ deklaraciji, drugega pa vrne upravičencu.
Če upravičenec del opreme uvozi pozneje, mora predložiti to
opremo istemu carinskemu organu skupaj s potrjenim seznamom predmetov, ki mu ga je ta carinski organ vrnil.
7. POGLAVJE
IZOBRAŽEVALNI, ZNANSTVENI IN KULTURNI
MATERIAL, ZNANSTVENI INSTRUMENTI IN NAPRAVE
17. člen
(kulturni materiali iz priloge II)
(1) V skladu z drugo alineo 51. člena uredbe o oprostitvah morajo upravičenci, ki uvozijo kulturne materiale iz
priloge II uredbe o oprostitvah, pridobiti potrdilo ministrstva,
pristojnega za kulturo.
(2) Potrdilo ministrstva, pristojnega za kulturo iz prejšnjega odstavka se lahko izda za vsak primer posebej ali za
določeno obdobje. Če se potrdilo izda za določeno obdobje,
mora biti v potrdilu navedeno tudi blago, na katero se potrdilo
nanaša, in rok veljavnosti potrdila.
18. člen
(znanstveni instrumenti in oprema)
(1) Upravičenci iz druge alinee 51. člena uredbe o oprostitvah, ki uvažajo izobraževalne ali znanstvene materiale in
upravičenci iz druge alinee 52. člena uredbe o oprostitvah
morajo za uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev pridobiti
potrdilo ministrstva, pristojnega za znanost in tehnologijo
oziroma ministrstva, pristojnega za šolstvo, o oprostitvi
uvoznih dajatev.
(2) Potrdilo pristojnega ministrstva iz prejšnjega odstavka, se lahko izda za vsak primer posebej ali za določeno
obdobje. Če se potrdilo izda za določeno obdobje, mora biti
v potrdilu navedeno tudi blago, na katerega se potrdilo nanaša.
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8. POGLAVJE
LABORATORIJSKE ŽIVALI, SNOVI ZA RAZISKAVE,
FARMACEVTSKI IZDELKI
19. člen
(laboratorijske živali, snovi za raziskave)
V skladu z drugo alineo drugega odstavka 60. člena
uredbe o oprostitvah so uvoznih dajatev oproščene laboratorijske živali, biološke in kemične substance, ki so namenjene za zasebna podjetja, registrirana za izobraževanje in
raziskave in imajo potrdilo ministrstva, pristojnega za znanost
ali ministrstva, pristojnega za zdravstvo, o oprostitvi uvoznih
dajatev.
20. člen
(farmacevtski proizvodi, ki se uporabljajo na mednarodnih
športnih prireditvah)
(1) Športniki oziroma lastniki živali, ki želijo uveljaviti
oprostitev uvoznih dajatev v skladu s 64. členom uredbe
o oprostitvah, morajo predložiti carinskemu organu izjavo,
da potrebujejo farmacevtske proizvode za zadovoljitev njihovih potreb v času bivanja na območju uporabe zakona o
izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti in izjavo
organizatorja o njihovem sodelovanju na mednarodni športni
prireditvi.
(2) Namesto posamičnih izjav organizatorja iz prejšnjega odstavka lahko le-ta carinskemu organu predloži skupen
spisek vseh sodelujočih na mednarodni športni prireditvi in
navede čas in kraj vstopa teh oseb na območje uporabe zakona o izvajanju carinskih predpisov Skupnosti.
9. POGLAVJE
PROIZVODI MORSKEGA RIBOLOVA
21. člen
(predložitev izjave)
(1) Za uveljavitev oprostitve uvoznih dajatev proizvodov morskega ribolova in drugih proizvodov, pridobljenih iz
teritorialnega morja tretje države, je potrebno k deklaraciji za
sprostitev v prost promet priložiti izjavo o ulovu in predelavi,
ki vsebuje naslednje podatke:
1. ime, priimek in naslov lastnika ladje,
2. ime in tip ladje, registrska številka, luka, v kateri je
ladja registrirana,
3. opis in teža (v kg) ulova,
4. opis predelanih proizvodov in njihova teža (v kg),
5. izjava kapitana ladje, da so ulov oziroma pridobljeni
izdelki iz 3. in 4. točke tega odstavka pridobljeni oziroma proizvedeni na ladji in so vneseni v ladijski dnevnik pod določeno
zaporedno številko.
(2) Izjava mora biti potrjena (podpis, žig, in datum) s
strani pristojnega carinskega urada.
(3) Za izvajanje prvega odstavka tega člena izraz »ladja« pomeni vsako plovilo, namenjeno lovu oziroma ribolovu
in predelavi teh proizvodov na krovu plovila.
(4) Namesto posebne izjave iz prvega odstavka tega
člena se lahko uporabi knjiga ribolova, ki jo vodi poveljnik
ladje v skladu s pogodbo med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Hrvaške o morskem ribolovu (Uradni list RS
– Mednarodne pogodbe, št. 3/96).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 427-16-5/2004/6
Ljubljana, dne 29. marca 2004.
EVA 2004-1611-0029
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance
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1440.

Pravilnik o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za
nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo

Na podlagi šestega odstavka 20. člena zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 2/04) izdaja minister za
finance

PRAVILNIK
o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno,
neprimerno ali nesprejemljivo
1. člen
S tem pravilnikom se določa, kdaj se šteje ponudba za
nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo.

ali

2. člen
Ponudba je nepravilna, če:
– ni sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila,

– je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni
skladen s pravili poštene konkurence ali
– se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz
razpisne dokumentacije.
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3. člen
Ponudba je neprimerna, če njena vsebina ni povezana
s predmetom javnega naročila in zato v celoti ne odgovarja
zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji, ki
so vezane na predmet javnega naročila.
4. člen
Ponudba je nesprejemljiva, če:
– jo predloži ponudnik, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih je
določil naročnik v razpisni dokumentaciji, ali
– ponudbena cena presega višino zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo, ali
– je ponujena cena nenormalno nizka glede na razmere
na trgu, ponudnik pa ni mogel zadovoljivo pojasniti razlogov
za tako ceno.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 433-14/2004
Ljubljana, dne 15. marca 2004.
EVA 2004-1611-0048
Minister
za finance
dr. Dušan Mramor l. r.
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Seznam standardov ki dopolnjuje seznam
standardov, katerih uporaba ustvari domnevo
o skladnosti gradbenih proizvodov za
nameravano uporabo

Na podlagi 8. člena Zakona o gradbenih proizvodih
(Uradni list RS, št. 52/00 in 110/02 – ZGO-1) objavlja ministrica za gospodarstvo

S E Z N A M S T A N D A R D O V,
ki dopolnjuje seznam standardov, katerih
uporaba ustvari domnevo o skladnosti
gradbenih proizvodov za nameravano uporabo
(Uradni list RS, št. 103/02, 29/03, 58/03, 133/03 in
3/04)
Nacionalni standardi, ki so privzeti harmonizirani
standardi (prva alinea drugega odstavka 6. člena Zakona o
gradbenih proizvodih):

Oznaka slovenskega Naslov standarda v
standarda1
slovenskem jeziku2
SIST EN 12676-1: Zasloni
proti
bleščanju
–
2000
1. del: Obnašanje in lastnosti
/A1:2004
SIST EN 845-1:2004 Specifikacija za dodatne komponente
zidovine – 1. del: Vezna stremena,
sidrni trakovi, obešala in konzole
SIST EN 845-2:2004 Specifikacija za dodatne komponente
zidovine – 2. del: Preklade
SIST EN 845-3:2004 Specifikacija za dodatne komponente
zidovine – 3. del: Jeklene mreže za
armiranje naležnih reg
SIST EN 998-1:2004 Specifikacija malt za zidanje – 1. del:
Malta za grobi in fini omet

Naslov standarda v
angleškem jeziku3

R e f e r e n č n i S i s t e m Začetek uporabe
standard4
ugotavljanja standarda6
skladnosti5
Možen
Obvezen

Anti-glare screens for roads – Part 1: EN
12676Performance and characteristics
1 : 2 0 0 0 /
A1:2003
Specification for ancillary components EN 845-1:2003
for masonry – Part 1: Ties, tension
straps, hangers and brackets
Specification for ancillary components EN 845-2:2003
for masonry – Part 2: Lintels
Specification for ancillary components EN 845-3:2003
for masonry – Part 3: Bed joint
reinforcement of steel meshwork
Specification for mortar for masonry EN 998-1:2003
– Part 1: Rendering and plastering
mortar
SIST EN 998-2:2004 Specifikacija malt za zidanje – 2. del: Specification for mortar for masonry EN 998-2:2003
Malta za zidanje
– Part 2: Masonry mortar
SIST EN 1338:2003 Betonski tlakovci – Zahteve in Concrete
paving
blocks EN 1338:2003
preskusne metode
– Requirements and test methods
SIST EN 1339:2003 Betonske plošče za tlakovanje Concrete paving flags – Requirements EN 1339:2003
– Zahteve in preskusne metode
and test methods

1

2
3
4

5

6

3

1. 2. 2004

1. 2. 2005

3

1. 2. 2004

1. 2. 2005

3

1. 2. 2004

1. 2. 2005

3

1. 2. 2004

1. 2. 2005

4

1. 2. 2004

1. 2. 2005

2+, 4

1. 2. 2004

1. 2. 2005

4

1. 2. 2004

1. 2. 2005

4

1. 2. 2004

1. 2. 2005

Oznaka slovenskega standarda je standardizirana referenčna oznaka standarda, sestavljena iz oznake za slovenski
standard (SIST), številke oziroma oznake privzetega standarda in letnice izdaje
Naslov standarda v slovenskem jeziku iz uradnega glasila nacionalnega organa za standarde
Naslov standarda v angleškem jeziku
Referenčni standard je harmoniziran evropski standard, ki je bil osnova za slovenski standard in je bil objavljen v Uradnem
listu Evropskih skupnosti
Sistem ugotavljanja skladnosti, kot je to navedeno v prilogi 1 Pravilnika o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih
proizvodov (Uradni list RS, št. 54/01), glede na nameravano uporabo
Začetek uporabe harmoniziranega standarda

Uradni list Republike Slovenije
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Nacionalni standardi (prva alinea prvega odstavka 7. člena Zakona o gradbenih proizvodih):
Oznaka slovenskega Naslov standarda v
standarda1
slovenskem jeziku2

Naslov standarda v
angleškem jeziku3

R e f e r e n č n i S i s t e m Začetek uporabe
standard4
ugotavljanja standarda6
skladnosti5
Možen
Obvezen

SIST EN 771-1:
Specifikacija za zidake – 1. del:
2004(*1)
Opečni zidaki
SIST EN 771-2:2004 Specifikacija za zidake – 2. del:
Apneno peščeni zidaki
SIST EN 771-3:2004 Specifikacija za zidake – 3. del:
Betonski zidaki (kompaktni in lahki
agregati)
SIST EN 771-4:2004 Specifikacija za zidake – 4. del:
Zidaki iz avtoklaviranega celičastega
betona
SIST EN 1304:
Opečni strešniki – Definicije in
1998(*2)
specifikacije izdelkov

Specification for masonry units – Part
1: Clay masonry units
Specification for masonry units – Part
2: Calcium silicate masonry units
Specification for masonry units – Part
3: Aggregate concrete masonry units
(Dense and light-weight aggregates)
Specification for masonry units – Part
4: Autoclaved aerated concrete
masonry units
Clay roofing tiles for discontinuous
laying – Products definitions and
specifications

EN 771-1:2003

2+, 4

1. 4. 2004

1. 7. 2004

EN 771-2:2003

2+, 4

1. 4. 2004

1. 10. 2004

EN 771-3:2003

2+, 4

1. 4. 2004

1. 10. 2004

EN 771-4:2003

2+, 4

1. 4. 2004

1. 10. 2004

EN 1304:1998

4

1. 4. 2004

1. 1. 2005

1

2
3
4
5

6
(*1)

(*2)

Oznaka slovenskega standarda je standardizirana referenčna oznaka standarda, sestavljena iz oznake za slovenski
standard (SIST), številke oziroma oznake privzetega standarda in letnice izdaje
Naslov standarda v slovenskem jeziku iz uradnega glasila nacionalnega organa za standarde
Naslov standarda v angleškem jeziku
Referenčni standard, ki je bil osnova za slovenski standard
Sistem ugotavljanja skladnosti, kot je to navedeno v prilogi 1 Pravilnika o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih
proizvodov (Uradni list RS, št. 54/01), glede na nameravano uporabo
Začetek uporabe standarda
Z dnem začetka obvezne uporabe tega standarda (1. 6. 2004) se preneha uporabljati Pravilnik o obveznem atestiranju
fasadnih opečnih zidakov in blokov in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, pooblaščene za
atestiranje teh proizvodov (Uradni list SFRJ, št. 24/90).
Z dnem začetka obvezne uporabe standarda (1. 1. 2005) se preneha uporabljati Pravilnik o obveznem atestiranju opečnih
strešnikov in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, pooblaščene za atestiranje teh proizvodov
(Uradni list SFRJ, št. 24/90).
Št. 3210-14/2002-25
Ljubljana, dne 16. marca 2004.
EVA 2004-2111-0051

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo
3. člen

1442.

Pravilnik o kakovosti jajc

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 jajc

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 in z Uredbo Sveta (EGS) št.
1907/1990 z vsemi spremembami in Uredbo Komisije (EGS)
št. 2295/2003 z vsemi spremembami.
4. člen
ugotavljanje skladnosti

1. člen
vsebina pravilnika
Ta pravilnik določa podrobnosti za izvedbo Uredbe
Sveta (EGS) št. 1907/1990 (UL L 173, 1990) z vsemi spremembami in Uredbe Komisije (EGS) št. 2295/2003 (UL L
340, 2003) z vsemi spremembami.

Za ugotavljanje skladnosti minimalne kakovosti jajc se
uporabljajo metode vzorčenja, analize fizikalnih parametrov
jajc v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2295/2003 z vsemi
spremembami.

2. člen
označevanje
Jajca morajo biti označena v skladu s predpisom, ki
ureja splošno označevanje predpakiranih živil in v skladu z
Uredbo Sveta (EGS) št. 1907/1990 z vsemi spremembami
in Uredbo Komisije (EGS) št. 2295/2003 z vsemi spremembami.

(1) Inšpekcijski nadzor nad načini reje, razen za ekološko rejo, opravlja Veterinarska uprava Republike Slovenije
skladno s predpisi ki urejajo minimalno zaščito kokoši nesnic
in registracijo hlevov za kokoši nesnice.
(2) Načela ekološke reje se kontrolirajo skladno s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih
pridelkov oziroma živil.

5. člen
inšpekcijski nadzor
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(3) Datum znesenja, označba porekla in način krmljenja nesnic se kontrolira skladno s predpisom, ki ureja postopke za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil.
(4) Inšpekcijski nadzor nad kakovostjo jajc ter nad pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pakirni centri in zbiralci jajc
opravlja skladno z Uredbo Sveta (EGS) št. 1907/1990 z vsemi spremembami in Uredbo Komisije (EGS) št. 2295/2003
z vsemi spremembami, Inšpektorat Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.
6. člen
registracija pakirnega centra in zbiralcev
(1) Pakirni center vloži na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnem besedilu: MKGP) vlogo za
vpis v register pakirnih centrov. Vlogi za vpis v register pakirnih centrov mora priložiti potrdilo organizacije za ugotavljanje
skladnosti o izpolnjevanju pogojev iz 2., 3. in 4. člena Uredbe
Komisije (EGS) št. 2295/2003 z vsemi spremembami. MKGP
z odločbo vpiše pakirni center v register pakirnih centrov ter
mu dodeli registrsko številko.
(2) Poleg registracije iz prejšnjega odstavka se morajo pakirni centri pri MKGP posebej registrirati za pakiranje
in označevanje jajc »A« razreda z označbo »ekstra«, jajc
z označbo datuma znesenja, jajc posebnega načina reje
oziroma krmnega obroka v skladu s predpisom, ki ureja postopke za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil.
(3) Zbiralec jajc vloži na MKGP vlogo za vpis v register zbiralcev jajc, ki ji mora priložiti potrdilo organizacije
za ugotavljanje skladnosti o izpolnjevanju pogojev iz 2., 3.
in 4. člena Uredbe Komisije (EGS) št. 2295/2003 z vsemi
spremembami. MKGP z odločbo vpiše zbiralca jajc v register
zbiralcev jajc ter mu dodeli registrsko številko.
(4) Vloga za vpis v register pakirnih centrov oziroma
zbiralcev jajc mora vsebovati:
– ime in naslov oziroma firmo in sedež;
– potrdilo o izpolnjevanju pogojev za pakirne centre
skladno s Uredbo Sveta (EGS) št. 1907/1990 z vsemi spremembami in Uredbo Komisije (EGS) št. 2295/2003 z vsemi spremembami, ki ga izda organizacija za ugotavljanje
skladnosti;
– izpisek iz sodnega registra za opravljanje dejavnosti,
ki ne sme biti starejši od dveh mesecev;
– davčno številko;
– enotno matično številko občana oziroma matično
številko pravne osebe;
– pravno organizacijsko obliko;
– vrsto dejavnosti;
– pakirni centri, ki se bodo registrirali za posebne načine
označevanja, pa tudi navedbo za kateri način označevanja
se bodo registrirali (npr. »ekstra«, zneseno, posebni načini
reje itd.).
7. člen
prehodno obdobje
Ne glede na določbo Uredbe Sveta (EGS) št. 1907/1990
z vsemi spremembami so jajca, ki niso žigosana z registrsko
številko proizvajalca, ki jo izda Veterinarska uprava RS skladno s predpisi, ki urejajo registracijo hlevov za kokoši nesnice,
lahko v prometu na lokalnem trgu do 31. 12. 2004.
8. člen
prenehanje veljavnosti
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kakovosti jajc (Uradni list RS, št. 134/03).
9. člen
začetek veljavnosti
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 324-01-21/2004
Ljubljana, dne 16. marca 2004.
EVA 2004-2311-0015
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.

1443.

Pravilnik o spremembi pravilnika
o kategorizaciji, ocenjevanju mesnatosti
in razvrščanju klavnih trupov prašičev

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

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o kategorizaciji,
ocenjevanju mesnatosti in razvrščanju klavnih
trupov prašičev
1. člen
V Pravilniku o kategorizaciji, ocenjevanju mesnatosti in
razvrščanju klavnih trupov prašičev (Uradni list RS, št. 22/04)
se v Prilogi 2 skica meritev pri metodi HGP4 nadomesti z
naslednjo skico:
Skica meritev pri metodi HGP4

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 321-06-134/2002/3
Ljubljana, dne 23. marca 2004.
EVA 2000-2311-0082
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.

1444.

Pravilnik o označevanju in kategorizaciji
svinjskega mesa

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 označevanju in kategorizaciji svinjskega mesa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način razreza in razvrščanja svinjskega mesa (v nadaljnjem besedilu: meso) po kakovostnih
kategorijah ter način označevanja mesa s katerim se zagotavlja povezava med identifikacijo trupov, polovic, četrtin ali
kosov mesa na eni strani in živalmi na drugi strani, ki morajo
biti zagotovljeni v proizvodnji in v prometu.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. meso so vsi izdelki, ki spadajo v enotno številko
carinske tarife 0203;
2. označevanje je pritrjevanje oznake ali drugi načini
označevanja na posamezen kos ali kose mesa ali na njihovo embalažo ali vidna pisna informacija o mesu, ki mora biti
vidna za potrošnika pri prodaji na drobno;
3. referenčna številka je KMG-MID gospodarstva od
katerega živali prihajajo;
4. šaržna številka je številka, ki jo lahko oblikuje klavno
razsekovalni obrat iz več referenčnih številk in zagotavlja
povezavo med živalmi in iz njih pridobljenim mesom. Pod
šaržno številko se lahko združijo ena ali več referenčnih
številk za živali, ki so vzrejene, zaklane in razsekane v istih
državah. Živali morajo biti zaklane v istem dnevu. Rejci, ki
naenkrat oddajo najmanj 20 živali v klanje, lahko od klavnice
pisno zahtevajo, da se meso prodaja pod njihovo referenčno
številko oziroma se navede njihov naslov;
5. skupinska identifikacijska številka je identifikacijska
številka, s katero se označujejo živali v skladu s predpisom,
ki ureja identifikacijo in registracijo prašičev;
6. makrokonfekcijski kos je osnovni kos razseka;
7. meso v razseku je razrezano meso;
8. osnovni deli polovice prašiča so deli, dobljeni z razkosanjem polovice, in sicer: stegno, ledveni del, hrbet, pleče,
vrat, prsi, rebra, potrebušina, golen in podlaket;
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9. meso je skeletno mišičevje s pripadajočim mastnim
in vezivnim tkivom, kostmi in hrustancem, krvnimi in limfnimi
žilami, bezgavkami in živci zaklanih prašičev obeh spolov in
kastratov različne starosti in različne spitanosti;
10. užitni deli so:
– mastno tkivo je slanina (podkožno mastno tkivo), salo
(plasti mastnega tkiva v trebušni votlini) in oporki (mastno
tkivo čreves);
– notranji organi ali drobovina so možgani, jezik, srce,
pljuča, jetra, vranica, ledvice, moda (testisi), kri, deli želodca
in debelega črevesa ter tanka čreva;
– spodnji deli sprednjih in zadnjih nog (brez ščetin in
parkljev), rep, koža in kosti za juho;
11. ohlajeno meso je meso v trupih, polovicah, osnovnih
delih polovice ali manjših kosih, ki je ohlajeno do temperature
največ +7 °C, merjene ob kosti mesa s kostmi ali v središčnem delu mesa brez kosti in zrezanega ali zmletega mesa;
12. zamrznjeno meso je zamrznjeno meso v trupih, polovicah, osnovnih delih polovice ali manjših kosih, ter meso
brez kosti, katerega temperatura je nižja od –12 °C;
13. globoko zamrznjeno meso je zamrznjeno meso
v trupih, polovicah, osnovnih delih polovice ali manjših
kosih, ter meso brez kosti, katerega temperatura je nižja
od –18 °C;
14. odmrznjeno meso je meso v trupih, polovicah,
osnovnih delih polovice ali manjših kosih ter meso brez kosti,
katerega temperatura po odmrznitvi, merjena ob kosti, če je
meso s kostmi, ali v središčnem delu, če je meso brez kosti,
znaša več kot – 0,5 °C;
15. promet je skladiščenje, prodaja na debelo in drobno,
transport, razstavljanje z namenom prodaje, ponujanje v prodajo ali kakršnakoli druga prepustitev v promet;
16. registrska številka klavnice je številka, ki jo dodeli
Veterinarska uprava Republike Slovenije klavnici, v kateri je
bila žival oziroma skupina živali zaklana;
17. registrska številka razsekovalnega obrata je številka, ki jo dodeli Veterinarska uprava Republike Slovenije
klavnici oziroma obratu v katerem je bila žival ali skupina
živali zaklana oziroma razsekana;
18. rejec živali je fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja
z rejo domačih živali;
19. država reje živali je zadnja država v kateri se je žival
redila več kot 60 dni pred zakolom.
II. KOSANJE IN KATEGORIZACIJA MESA
3. člen
(obdelava polovice v prometu)
Polovica prašiča je lahko v prometu s kožo in podkožnim mastnim tkivom ali brez njiju, z glavo ali brez nje, z
nogami ali brez njih, plast podkožnega mastnega tkiva, ki po
odstranitvi ostane na površini polovice, v povprečju ne sme
biti debelejša od 5 mm. Polovica prašiča je lahko v prometu
tudi brez enega ali več osnovnih delov polovice prašiča, kar
mora biti označeno na spremnih dokumentih.
4. člen
(kosi v prometu)
Meso je lahko v prometu v trupih, polovicah, osnovnih
delih polovice ali v manjših kosih ter kot meso brez kosti, in
sicer kot ohlajeno meso ali zamrznjeno meso ali odmrznjeno
meso.
5. člen
(meso v prometu)
Meso je v prometu kot meso lahkih prašičev (odojkov),
ki se ne razvršča v kategorije mesa, in kot svinjina (meso
prašičev).
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6. člen
(kategorizacija mesa)
(1) Glede na količino in kakovost mesa posameznih
delov polovice prašiča je svinjina v prometu kot meso ekstra
kategorije, meso I. kategorije, meso II. kategorije in meso
III. kategorije. Meso ekstra kategorije je file, ki je v prometu
brez kosti.
(2) Kategorije mesa so na shemi, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: shema),
označene z različnimi barvami, in sicer z:
– modro barvo – meso ekstra kategorije,
– rdečo barvo – meso I. kategorije,
– zeleno barvo – meso II. kategorije, in
– rumeno barvo – meso III. kategorije.
(3) Pod shemo iz prejšnjega odstavka mora biti legenda
barv za posamezne kategorije mesa.
(4) Posamezni kosi mesa so označeni z arabskimi
številkami.
(5) Shema mora biti narisana na trdnem papirju ali drugem primernem materialu, dimenzije 40 x 60 cm.
(6) Shema mora biti na vidnem mestu v prostoru, v
katerem se prodaja meso na postrežni način.
7. člen
(meso I. kategorije)
(1) Meso I. kategorije je meso stegna, ki je na shemi
označen s številko 1 in ledvenega dela, ki je na shemi označen s številko 2.
(2) Stegno se loči od polovice prašiča s prečnim rezom
med zadnjim ledvenim in prvim križnim vretencem, ki je na
shemi označen kot rez c in d, od goleni z rezom v kolenskem
sklepu, ki je na shemi označen kot rez a in b, pri čemer ostane del fileja (ribica) v sestavi mesa stegna, ki je v prometu s
kostmi ali brez kosti.
(3) Ledveni del se s sprednje strani loči od hrbta s prečnim rezom med zadnjim prsnim in prvim ledvenim vretencem, ki je na shemi označen kot rez e in f, z zadnje strani pa
z rezom med zadnjim ledvenim in prvim križnim vretencem, ki
je na shemi označen kot rez c in d. V sestavi ledvenega dela
je tudi pripadajoči del fileja. Ledveni del se od potrebušine
loči z vzdolžnim ravnim rezom vzdolž hrbtenice – od stranskega roba fileja v smeri zadnjega rebra. Če se od ledvenega
dela odreže file, ki je označen kot meso ekstra kategorije, se
ledveni del označi kot meso II. kategorije.
(4) Meso ledvenega dela se daje v promet s kostmi ali
brez kot:
– svinjski file – ekstra kategorija;
– svinjska ledja s kostjo s filejem – I. kategorija;
– svinjska ledja brez kosti brez fileja – I. kategorija;
– svinjska ledja s kostjo brez fileja – II. kategorija.
8. člen
(meso II. kategorije)
(1) Meso II. kategorije je meso hrbta, ki je na shemi
označen s številko 3, plečeta, ki so na shemi označena s številko 5 in vratu, ki je na shemi označen s številko 4. Hrbet se
loči od vrata z rezom med četrtim in petim prsnim vretencem,
ki je na shemi označen kot rez g in h, od ledvenega dela pa
z rezom med zadnjim prsnim in prvim ledvenim vretencem,
ki je na shemi označen kot rez e in f. Hrbet se odreže od
reber z vzdolžnim ravnim rezom vzdolž hrbtenice, tako da
so preostali deli reber dolgi največ 3 cm (±0,5 cm), računano
do zunanjega roba dolge hrbtne mišice – ribe, ki je na shemi
označen kot rez e in g.
(2) Meso hrbta se daje v promet s kostmi ali brez.
(3) Pleče se odreže od vrata, reber in prsi po naravni
mišični zvezi, od podlakti se loči z rezom, ki je na shemi
označen kot k in l.
(4) Meso plečeta se daje v promet s kostmi ali brez
kosti.

Uradni list Republike Slovenije
(5) Meso vratu je meso hrbtenice od prvega vratnega
do petega prsnega vretenca. S sprednje strani se vrat loči
s prečnim rezom med zatilnico in prvim vratnim vretencem,
z zadnje strani pa z rezom med četrtim in petim prsnim vretencem, ki je na shemi označen kot rez g in h. Vrat se loči od
prsi z rezom, ki je vzporeden s hrbtenico, tako da se prva štiri
rebra prerežejo na meji med njihovimi hrbtnimi in srednjimi
tretjinami, ki je na shemi označen kot rez g in i.
(6) Meso vratu se daje v promet samo s kostmi ali
brez.
(7) Meso ledvenega dela in hrbtnega dela se daje v promet lahko v enem kosu s kostmi (zarebrnica) ali brez kosti
(riba-laks kare).
9. člen
(meso III. kategorije)
(1) Meso III. kategorije je meso potrebušine, ki je na
shemi označena s številko 8, reber, ki so na shemi označena s številko 7, prsi, ki so na shemi označena s številko 6,
goleni, ki je na shemi označena s številko 9 in podlakti, ki je
na shemi označena s številko 10.
(2) Potrebušina se loči z rezi, ki so predvideni za rezanje
stegna in ledvenega dela, od reber pa z rezom ob rebrnem
loku, ki je na shemi označen kot rez e in j.
(3) Meso potrebušine se daje v promet brez kosti.
(4) Rebra se ločijo od prsi z rezom med četrtim in petim
rebrom, ki je na shemi označen kot rez j in g, od hrbta tako,
kot je predvideno za rezanje hrbta, ki je na shemi označen
kot rez e in g, od potrebušine pa z rezom ob zadnjem robu
zadnjega rebra, ki je na shemi označen kot rez e in j.
(5) Meso reber se daje v promet s kostmi ali brez, lahko samostojno ali skupaj s potrebušino, in prsmi s kostjo ali
brez.
(6) Prsi se ločijo od vratu z rezom, ki je predviden za
rezanje vrata, ki je na shemi označen kot rez g in j, od reber pa z rezom med četrtim in petim rebrom, ki je na shemi
označen kot rez j in g.
(7) Meso prsi se daje v promet s kostmi.
(8) Golen se odreže od stegna v kolenskem sklepu, ki
je na shemi označen kot rez a in b.
(9) Podlaket se odreže od plečeta v komolčnem sklepu,
ki je na shemi označen kot rez k in 1.
(10) Meso goleni in podlakti se daje v promet s kostmi
ali brez kosti.
10. člen
(mleto meso)
(1) Meso brez kosti je lahko v prometu tudi kot mleto
meso.
(2) Če se daje mleto meso v promet kot predpakirano,
mora biti samo iz ene kategorije mesa, pri čemer mora delež
vezivnega in mastnega tkiva v njem ustrezati deležu teh tkiv
v označeni kategoriji mesa.
(3) Če se daje meso v promet kot nepakirano, ga mora
mesar zmleti pred kupcem.
III. OBVEZNO OZNAČEVANJE MESA
11. člen
(označevanje polovic)
(1) Trup oziroma polovica trupa se označi z najmanj
eno etiketo na vsako polovico, lahko pa se že na klavni liniji
označijo makrokonfekcijski kosi.
(2) Etiketa mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– naziv klavno-predelovalnega obrata, z registrsko
številko;
– referenčno oziroma šaržno številko;
– državo reje živali z navedbo »Rejena v (ime države)«
v skladu z 19. točko 2. člena tega pravilnika ali državo porekla v skladu s prvim odstavkom 16. člena tega pravilnika;
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– država rojstva, če je znana;
– datum zakola z navedbo »Zaklano (dan, mesec in
leto)«, v primeru zamrznjenega mesa pa datum zamrzovanja;
– naslov rejca oziroma njegovo blagovno znamko, če
rejec to pisno zahteva.
(3) Referenčna oziroma šaržna številka iz druge alinee
prejšnjega odstavka mora biti razvidna tudi iz spremljajoče
dobavnice za meso.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, pa
se lahko podatke iz drugega odstavka tega člena nabrizga,
tetovira ali na kak drugi način označi na vsako polovico.
12. člen
(označevanje mesa v prometu)
(1) Označba za označevanje mesa v prometu mora
vsebovati najmanj naslednje podatke:
– naziv klavno-predelovalnega obrata, z registrsko
številko;
– registrsko/e številko/e razsekovalnega/ih obrata/ov, ki
je/so opravila/i razsek trupa ali skupine trupov in državo/e, v
kateri se nahaja;
– referenčno oziroma šaržno številko;
– državo reje živali z navedbo »Rejena v (ime države)«
v skladu z 19. točko 2. člena tega pravilnika ali država porekla v skladu s prvim odstavkom 16. člena tega pravilnika;
– država rojstva, če je znana;
– naslov rejca oziroma njegovo blagovno znamko, če
rejec to pisno zahteva;
– ime kosa mesa.
(2) Referenčna oziroma šaržna številka iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena mora biti razvidna tudi iz spremljajoče dobavnice za meso.
(3) Kadar razsek opravlja klavnica, se na mestu registrske številke razsekovalnega obrata navede registrska številka klavnice. Pri tem mora biti nedvoumno navedeno, da gre
za razsek in zakol v obratu z isto veterinarsko številko. Če je
meso zaklano ali razkosano v objektih, ki nimajo registrske
številke (npr. mesnice), mora biti na mestu registrske številke
naveden naslov objekta.
13. člen
(etiketa)
(1) Etiketa mora biti:
– obstojne in odporne na poškodbe;
– trdno nameščene, tako da jih ni mogoče ponovno
uporabiti.
(2) Podatki na etiketi morajo biti:
– dobro vidni in čitljivi;
– velikost črk pri navedbah ne sme biti manjša od
3 mm;
– zapisani tako, da jih ni mogoče naknadno spreminjati.
14. člen
(označevanje prašičjega mesa na prodajnem mestu)
(1) Označba vsakega kosa prašičjega mesa na prodajnem mestu mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime kosa mesa;
– ime oziroma firma dobavitelja in morebitno blagovno
znamko, pod katero se meso daje v promet;
– državo reje v skladu z 19. točko 2. člena tega pravilnika ali vse države reje, če so se živali redile pri zadnjem
rejniku manj kot 60 dni oziroma državo porekla v skladu s
prvim odstavkom 16. člena tega pravilnika;
– kategorijo.
(2) Na prodajnem mestu v prodajni vitrini mora biti na
označbi, ki je nameščena neposredno pred mesom, poleg
podatkov iz prejšnjega odstavka, tudi podatek o državi reje
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oziroma porekla (npr. »slovensko meso«, »avstrijsko meso«,
»meso neznanega porekla«). Velikost črk na tej označbi ne
sme biti manjša od 20 mm. Meso, ki ni enakega porekla,
mora biti med seboj vidno ločeno.
(3) Označba mora biti na mesu (npr. nameščena, zabodena itd.) ali neposredno ob mesu tako, da je nedvoumno
na kateri kos se nanaša. Označba mora biti v slovenskem
jeziku, na dobro vidnem mestu, jasno vidna, nedvoumna,
čitljiva, neizbrisna in ne sme biti prekrita z drugim besednim
ali slikovnim materialom.
(4) Če potrošnik na prodajnem mestu zahteva informacije o podatkih iz 12. člena tega pravilnika, se mu mora
omogočiti vpogled v le-te.
(5) Če je na označbi iz 12. člena tega pravilnika naveden tudi naslov rejca oziroma blagovna znamka mora biti to
na prodajnem mestu vidno označeno.
15. člen
(sistem označevanja)
(1) Klavno-predelovalni obrati, razsekovalni obrati in
tisti, ki dajejo meso v promet, morajo z označevanjem določenim s tem pravilnikom zagotoviti sledljivost mesa v vseh
fazah proizvodnje in prodaje ter o tem voditi evidence iz katerih so razvidne referenčne številke za posamezne skupine
živali, količine nabavljenega in prodanega mesa ter povezave
med nabavljenim in prodanim mesom. Te evidence se morajo
hraniti najmanj šest mesecev. Povezava med oznakami na
mesu na prodajnem mestu in trgovskimi dokumenti o blagu
mora biti jasna.
(2) Klavni obrati morajo podatke o zakolu prašičev sporočiti v centralni register prašičev, v skladu s predpisom, ki
ureja označevanje in registracijo prašičev.
16. člen
(izjeme)
(1) Za meso, pridobljeno od živali, za katere je dokazana država rojstva, se lahko navede tudi država rojstva. Za
živali, za katere je dokazano, da so bile rojene, rejene, zaklane in razkosane v isti državi, lahko navede samo »država
porekla (ime države)«. V primeru, ko je država reje neznana
se navede označba »meso neznanega porekla«.
(2) Označba za mleto meso mora poleg označb iz
12. člena tega pravilnika vsebovati še datum priprave
mesa.
IV. NEOBVEZNO OZNAČEVANJE MESA
17. člen
(posebne označbe)
(1) Poleg označb iz 11. oziroma 12. člena tega pravilnika je lahko meso označeno tudi s posebnimi oznakami
pridobljenimi po postopkih za priznavanje označb posebnih
kmetijskih pridelkov oziroma živil, v skladu s predpisi, ki
urejajo postopke za priznavanje označb posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil.
(2) Proizvajalec mesa lahko, v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo intelektualne lastnine, uporablja tudi druge
oznake oziroma znamke (kolektivne ali individualne blagovne znamke).
18. člen
(uvoz iz drugih držav)
Če proizvodnja mesa v celoti ali delno poteka v državah,
ki niso članice Evropske unije, se lahko tako meso označi
v skladu s tem poglavjem, če je potrdilo o skladnosti pridobljeno po enakovrednih postopkih, kot je to predpisano v
Republiki Sloveniji.
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(prehodno obdobje)
(1) Meso mora biti označeno v skladu s tem pravilnikom
najpozneje do 1. septembra 2004.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je meso,
ki je bilo proizvedeno pred 1. septembrom 2004, lahko v prometu do prodaje zalog.
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik
o kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa
(Uradni list RS, št. 68/95, 53/96, 71/97, 43/98 in 36/99).
21. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-59/2003
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-2311-0016
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje
Priloga 1: Shema razkosanja polovice prašiča
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1445.

Pravilnik o načinu vodenja evidenc o osebnih
dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim
sevanjem

Na podlagi šestega odstavka 33. člena in desetega odstavka 53. člena zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji
in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 50/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah
zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen in vsebina)
Ta pravilnik določa:
– način upravljanja s podatki o osebnih dozah izpostavljenih delavcev,
– roke za posredovanje podatkov v centralno evidenco
doz,
– obveznosti in način posredovanja podatkov iz centralne evidence doz ministrstvu, pristojnemu za okolje, izpostavljenim delavcem in delodajalcem,
– vsebino, obseg in roke poročanja ter način upravljanja
s podatki o izvedenih radioloških posegih.
2. člen
(pojmi)
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen
kot pojmi, opredeljeni v zakonu o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 50/03 – prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZVISJV).
3. člen
(evidence)
Osebni podatki v evidencah iz tega pravilnika se zbirajo,
obdelujejo in vodijo skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99, 57/01 in 59/01 - popr.).
II. POSEBNE DOLOČBE
1. Podatki o osebnih dozah izpostavljenih delavcev
4. člen
(centralna evidenca osebnih doz)
(1) V centralni evidenci osebnih doz iz 33. člena ZVISJV
se vodijo rezultati nadzora izpostavljenosti za vsakega posameznega izpostavljenega delavca posebej, kot to določa pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in
imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 13/04; v
nadaljnjem besedilu: PSDVS). Podatki iz četrtega odstavka
33. člena ZVISJV morajo vsebovati tudi podatke o delodajalcu, pri katerem je delavec zaposlen, in o izvajalcu sevalne
dejavnosti, za katerega delavec izvaja dejavnosti, ki vključujejo izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem.
(2) Ločeno se vodijo:
– efektivne doze zaradi zunanjega obsevanja,
– efektivne doze zaradi notranjega obsevanja,
– ekvivalentne doze za posamezne organe v primerih
iz tretjega odstavka 15. člena PSDVS,
* Ta pravilnik delno povzema vsebino direktive 96/29/
EURATOM, o temeljnih varnostnih standardih za varovanje zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi, ki jih povzročajo
ionizirajoča sevanja.
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– doze zaradi izpostavljenosti ob izrednem dogodku,
skupaj s podatki o izrednem dogodku, kot to določa peti odstavek 18. člena PSDVS,
– doze zaradi interventne izpostavljenosti, skupaj s podatki o intervenciji, kot to določa 19. člen PSDVS,
– doze, ki jih je delavec prejel pri opravljanju izjemnih
nalog, za katere je ministrstvo, pristojno za zdravje, dovolilo
preseganje mejnih doz.
Za vsako izmerjeno dozo mora biti razvidno, v katerem
obdobju jo je delavec prejel.
(3) Če so bili za oceno osebne doze uporabljeni rezultati
nadzornih meritev iz 8. in 10. člena PSDVS, se ti hranijo v
centralni evidenci osebnih doz skladno s določbami petega
odstavka 33. člena ZVISJV.
5. člen
(obveznosti pooblaščenih izvajalcev dozimetrije)
(1) Pooblaščeni izvajalci dozimetrije zbirajo, vodijo in
posredujejo podatke o osebnih dozah izpostavljenih delavcev
v centralno evidenco osebnih doz in delodajalcem, skladno z
določbami prejšnjega člena.
(2) Pooblaščeni izvajalec dozimetrije mora najpozneje
do 25. dne v mesecu, ministrstvu, pristojnemu za zdravje,
poslati podatke o dozah zaradi zunanjega obsevanja in podatke o dozah zaradi vnosa radionuklidov v telo, za pretekli
mesec.
(3) Podatki o dozah zaradi zunanjega obsevanja vsebujejo doze za tiste delavce, za katere je izvajalec dozimetrije v
preteklem mesecu od uporabnika prejel pasivni dozimeter.
(4) Podatki o dozah zaradi vnosa radionuklidov v telo
vsebujejo doze za tiste delavce, za katere je izvajalec dozimetrije v preteklem mesecu izvedel meritve iz drugega
odstavka 16. člena PSDVS.
(5) Če je izmerjena mesečna efektivna doza presegla
1,6 mSv in to preseganje ni bilo načrtovano ali predvideno,
pooblaščeni izvajalec dozimetrije to nemudoma sporoči
ministrstvu, pristojnemu za zdravje, skupaj z opisom njemu
znanih okoliščin izpostavljenosti in delovnega mesta osebe,
ki je dozo prejela.
6. člen
(opustitev vodenja podatkov v centralni evidenci osebnih
doz)
(1) V centralni evidenci osebnih doz in v evidenci pooblaščenega izvajalca dozimetrije ni potrebno voditi oseb, ki jih
je pooblaščeni izvajalec dozimetrije vpisal v svojo evidenco,
pa niso pričele delati z viri sevanj, ali so prejele samo tri ali
manj mesečnih doz pod spodnjo mejo zaznavanja.
(2) Ministrstvo, pristojno za zdravje, in pooblaščeni izvajalec dozimetrije se lahko dogovorita o opustitvi zbiranja
podatkov o osebnih dozah delavcev iz prejšnjega odstavka
po preteku enega leta od konca zadnjega obdobja, v katerem
se je izvajala meritev osebne izpostavljenosti.
7. člen
(posredovanje in dostop do podatkov o osebnih dozah
izpostavljenih delavcev)
(1) Dostop do podatkov o osebnih dozah iz centralne
evidence osebnih doz imajo:
– delodajalec – do osebnih doz svojih delavcev in
osebnih doz delavcev zunanjega izvajalca sevalne dejavnosti, ki zanj opravlja dejavnosti, ki vključujejo izpostavljenosti
sevanjem,
– pooblaščeni zdravnik – do osebnih doz izpostavljenih
delavcev, za katere izvaja zdravstveni nadzor,
– osebni zdravnik izpostavljenega delavca – do osebnih
doz svojih pacientov.
(2) Ministrstvo, pristojno za zdravje, na podlagi pisne
vloge posreduje osebam iz prejšnjega odstavka podatke
iz centralne evidence osebnih doz. Osebe iz prejšnjega

Št.

33 / 6. 4. 2004 /

Stran

3887

odstavka lahko dostopajo do centralne evidence osebnih
doz tudi neposredno prek telekomunikacijskih omrežij, če to
omogočajo tehnične možnosti.
(3) Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji lahko na
podlagi pisne vloge od ministrstva, pristojnega za zdravje,
pridobijo zbirne podatke iz centralne evidence osebnih doz,
ki ne vsebujejo osebnih podatkov, če teh podatkov niso mogli
pridobiti od delodajalca.
8. člen
(posredovanje podatkov pooblaščenim zdravnikom)
(1) Ministrstvo, pristojno za zdravje, enkrat letno posreduje podatke o osebnih dozah pooblaščenim zdravnikom.
Osebe, za katere ministrstvo, pristojno za zdravje, posreduje
podatke pooblaščenim zdravnikom, se določijo na podlagi
poročil o opravljenih zdravstvenih pregledih iz 28. člena pravilnika o izvajanju zdravstvenega nadzora izpostavljenih
delavcev (Uradni list RS, št. 2/04).
(2) Pooblaščeni zdravnik lahko pridobi podatke iz
centralne evidence osebnih doz tudi na podlagi drugega odstavka prejšnjega člena.
9. člen
(posredovanje podatkov ministrstvu, pristojnemu za okolje)
(1) Ministrstvo, pristojno za zdravje, mesečno posreduje podatke o dozah izpostavljenih delavcev v dejavnostih izven zdravstva in veterine ministrstvu, pristojnemu za
okolje. Poročilo vsebuje podatke o prejeti dozi, podatke o
podjetju zaposlitve, podatke o podjetju, kjer je delavec dozo
prejel in podatke o delovnem mestu, vendar brez osebnih
podatkov.
(2) Ministrstvo, pristojno za okolje, lahko dostopa do podatkov iz prejšnjega odstavka tudi neposredno prek telekomunikacijskih omrežij, če to omogočajo tehnične možnosti.
(3) Ministrstvo, pristojno za zdravje, v primerih iz petega
odstavka 5. člena tega pravilnika nemudoma posreduje podatke o prejeti dozi, delovnem mestu in okoliščinah izpostavljenosti, vendar brez osebnih podatkov delavca, ministrstvu,
pristojnemu za okolje, če je to pristojno glede na določbe
tretjega odstavka 11. člena ZVISJV.
10. člen
(izmenjava podatkov)
Za namene zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev si mora ministrstvo, pristojno za zdravje, prizadevati
za izmenjavo ustreznih podatkov o dozah delavcev s pristojnimi organi drugih držav, skladno z zakonom o varstvu
osebnih podatkov.
2. Podatki o izvedenih radioloških posegih
11. člen
(obveznosti izvajalcev radioloških posegov)
(1) Izvajalci radioloških posegov zbirajo, vodijo in posredujejo podatke o izvedenih radioloških posegih v centralno
evidenco izvedenih radioloških posegov v obsegu ter v obliki
in rokih, navedenih v programu radioloških posegov.
(2) V programu radioloških posegov morata biti opredeljena tudi oblika in način zagotovitve pisne privolitve pacienta
ali njegovega zakonitega zastopnika za posredovanje podatkov o izvedenem radiološkem posegu v nadaljnjo obdelavo
in v centralno evidenco izvedenih radioloških posegov.
12. člen
(dostop do podatkov o izvedenih radioloških posegih)
(1) Dostop do podatkov iz centralne evidence izvedenih
radioloških posegov imajo:
– osebni zdravnik,
– napotni zdravnik,
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– zdravnik, odgovoren za radiološki poseg,
– pooblaščeni zdravnik, če je oseba, ki je bila podvržena radiološkemu posegu, tudi izpostavljeni delavec.
(2) Ministrstvo, pristojno za zdravje, na podlagi pisne
vloge posreduje osebam iz prejšnjega odstavka podatke iz
centralne evidence izvedenih radioloških posegov. Osebe iz
prejšnjega odstavka lahko dostopajo do centralne evidence
osebnih doz tudi neposredno prek telekomunikacijskih omrežij, če to omogočajo tehnične možnosti.
III. KONČNI DOLOČBI
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati 1. člen in 3. do 8. člen pravilnika o načinu vodenja evidence o virih ionizirajočih sevanj in obsevanosti prebivalstva
in tistih, ki so pri delu izpostavljeni ionizirajočemu sevanju
(Uradni list SFRJ, št. 40/86).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-2/2004
Ljubljana, dne 19. marca 2004.
EVA 2004-2711-0011
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

1446.

Pravilnik o pripravništvu in strokovnih
izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev na področju zdravstvene
dejavnosti

Na podlagi 64. člena zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 9/92, 45/94 – odl. US, 37/95, 8/96, 59/99
– odl. US, 90/99, 98/99 – ZZdrS, 31/00, 36/00 – ZPDZC,
45/01 in 86/02 – ZOZPEU, 135/03 – odl. US in 2/04) in na
podlagi 13. in 14. člena zakona o zdravniški službi (Uradni list
RS, št. 98/99, 67/02, 86/02 – ZOZPEU, 15/03, 63/03 – odl.
US in 2/04) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o pripravništvu in strokovnih izpitih
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik natančneje ureja pogoje za opravljanje pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
(v nadaljnjem besedilu: delavci), ki delajo na področju zdravstvene dejavnosti, preizkušanje pripravnikovega praktičnega
znanja, pogoje za opravljanje strokovnih izpitov, programe
strokovnih izpitov in tehnična vprašanja, ki so s tem v zvezi.
2. člen
Delavci, ki delajo na področju zdravstvene dejavnosti in
imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo zdravstvene ali
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druge ustrezne usmeritve, opravljajo po končanem šolanju
pripravništvo v obdobjih, ki jih določa zakon.
Določbe tega pravilnika veljajo tudi za delavce, ki v
zdravstvenih zavodih opravljajo druga z zdravstvenim varstvom povezana strokovna dela, za delavce, ki opravljajo
dela na področju zdravstvene dejavnosti v drugih z zakonom
določenih zavodih ter za delavce, ki ne delajo v zdravstvenih zavodih, njihovo delo pa sega na področje zdravstvene
dejavnosti.
3. člen
Pripravnik ali pripravnica (v nadaljnjem besedilu: pripravnik) mora pred koncem pripravniške dobe opraviti strokovni
izpit. S tem pridobi pravico samostojnega opravljanja dela v
zdravstveni dejavnosti.
II. PRIPRAVNIŠTVO
4. člen
Namen pripravništva je, da se pripravnik po predpisanem programu seznani z vsemi opravili za delo, za katero se
glede na svojo strokovno izobrazbo pripravlja, ter se pripravi
za strokovni izpit in za poznejše samostojno delo.
Pripravništvo poteka po programu, ki ga predpiše minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister)
in obsega vsebine, ki ustrezajo pripravnikovi izobrazbi, ter
praktična in teoretična znanja.
5. člen
Pripravnik mora med pripravništvom delati polni delovni čas.
Trajanje pripravništva se podaljša za čas daljše opravičene odsotnosti skladno s kolektivno pogodbo oziroma
splošnim aktom zdravstvenega zavoda, razen za čas letnega dopusta.
Volontersko pripravništvo pri delodajalcu poteka skladno z zakonom.
6. člen
Pripravništvo se opravlja v zdravstvenih zavodih, pri zasebnih zdravstvenih delavcih in v drugih zavodih, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: delodajalci)
in izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje pripravništva.
Delodajalec je dolžan pripravniku organizirati potek
pripravništva skladno s predpisanim programom in mu
omogočiti, da se na ustrezen način seznani s programom
strokovnega izpita.
Delodajalec mora pripravniku pred začetkom pripravništva določiti mentorja, predložiti program pripravništva in
program strokovnega izpita.
Delodajalec izda pripravniku list pripravništva in praktičnega usposabljanja, ki je v prilogi I tega pravilnika, v katerega
pripravnik vpisuje opravljanje del iz predpisanega programa
ter udeležbo na seminarjih, kar potrjuje mentor.
Če se pripravnik pri delodajalcu ne more seznaniti z
vsemi vsebinami programa pripravništva iz prejšnjega odstavka, mora opravljati pripravništvo deloma ali v celoti pri
drugem delodajalcu, ki izpolnjuje pogoje.
V primerih iz prejšnjega odstavka mora delodajalec, pri
katerem pripravnik opravlja pripravništvo, omogočiti pripravniku, da opravi deloma ali v celoti pripravništvo pri drugem
delodajalcu.
7. člen
Pripravništvo se opravlja pod neposrednim vodstvom in
nadzorom mentorja.
Mentor mora imeti enako vrsto in najmanj enako ali višjo
stopnjo strokovne izobrazbe kot pripravnik, opravljen strokovni izpit in najmanj 5 let strokovnih izkušenj na področju, za
katerega se pripravnik usposablja.
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Plačilo mentorskega dela je opredeljeno v kolektivni
pogodbi.
8. člen
Naloge mentorja so:
– skrbi, da se dosledno izvaja pripravništvo po predpisanem programu;
– uvaja sam in po drugih delavcih pripravnika v delo
ter mu z navodili, nasveti ter s praktičnim delom pomaga pri
usposabljanju za samostojno delo;
– skrbi, da pripravnik sodeluje na strokovnih posvetih;
– dodeljuje pripravniku delo oziroma posamezna opravila, ki jih mora pripravnik praktično obvladati po končanem
pripravništvu v mentorjevi strokovni enoti;
– nadzira sam in po drugih delavcih, ali se je pripravnik
v strokovni enoti zadosti usposobil za samostojno delo;
– obravnava in analizira individualno ali skupinsko s
pripravniki posamezna praktična vprašanja oziroma primere
iz prakse;
– skrbi, da se pripravnik ne usmerja v ozko oziroma
specialistično dejavnost, ampak da je o tem le informiran, da
spozna delo drugih delavcev v procesu dela ter se predvsem
usposablja za samostojno delo v svoji stroki;
– skrbi sam ali po drugih delavcih, da se pripravnik nauči pravilno uporabljati delovna sredstva in da se seznani s
predpisi o varstvu pri delu;
– pripravnika pri konkretnem delu opozarja na kodeks
etike;
– sodeluje pri preizkušanju praktičnega znanja pripravnika.
9. člen
Mentor mora ob koncu pripravništva dati pisno poročilo
o opravljenem programu pripravništva in mnenje o pripravnikovi usposobljenosti za opravljanje praktičnega preizkusa
znanja in strokovnega izpita. Pisno poročilo je sestavni del
Lista pripravništva in praktičnega usposabljanja.
10. člen
Pripravnikovo praktično znanje se sproti preizkuša pri
delodajalcu, pri katerem pripravništvo poteka.
Pripravništvo se zaključi s preizkusom praktičnega
znanja, ki je pogoj za pripustitev pripravnika k strokovnemu
izpitu.
Način preizkusa znanja iz prejšnjega odstavka določa
splošni akt delodajalca, kjer pripravništvo poteka.
III. STROKOVNI IZPIT
11. člen
Pripravniki s srednjo strokovno izobrazbo opravljajo
strokovni izpit pri zdravstvenih zavodih, ki jih za opravljanje
strokovnih izpitov pooblasti minister (v nadaljnjem besedilu:
pooblaščeni zdravstveni zavodi).
Pripravniki z višjo strokovno, visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo opravljajo strokovni izpit pri ministrstvu,
pristojnem za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
12. člen
Program strokovnega izpita predpiše minister in obsega:
1. strokovne vsebine poklicnega področja, razen za
doktorje medicine,
2. prva pomoč – organizacija in dajanje pomoči v rednih
in izrednih razmerah, razen za doktorje medicine,
3. urgentna medicina za doktorje medicine,
4. socialna medicina, razen za doktorje medicine in
magistre farmacije,
5. socialna farmacija samo za magistre farmacije,
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6. osnove pravne ureditve s področja zdravstvene
dejavnosti ter zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.
Obseg gradiva in viri literature so sestavni del programa
pripravništva in strokovnega izpita za posamezni poklic.
13. člen
Pripravnik vloži prijavo za opravljanje strokovnega izpita
pri delodajalcu, pri katerem je v delovnem razmerju. Delodajalec pošlje prijavo za delavca s srednjo strokovno izobrazbo
pooblaščenemu zdravstvenemu zavodu, za delavca z višjo
strokovno, visoko strokovno ali univerzitetno strokovno izobrazbo pa ministrstvu.
Volonterski pripravnik s srednjo strokovno izobrazbo
vloži prijavo za opravljanje strokovnega izpita pri pooblaščenem zavodu, volonterski pripravnik z višjo strokovno, visoko
strokovno ali univerzitetno izobrazbo pa pri ministrstvu.
14. člen
Prijavi za opravljanje strokovnega izpita je treba priložiti:
– overjeno fotokopijo ali overjen prepis diplome oziroma
zaključnega spričevala,
– List pripravništva in praktičnega usposabljanja, iz
katerega mora biti časovno in vsebinsko razviden potek programa pripravništva, uspešno opravljen preizkus praktičnega
znanja in mnenje mentorja o pripravnikovi usposobljenosti.
15. člen
Pripravnik mora biti obveščen o času in kraju strokovnega izpita najmanj 14 dni pred dnevom izpita.
Če kandidat brez upravičenega razloga ne pristopi k
opravljanju strokovnega izpita ali odstopi od že začetega
strokovnega izpita se šteje, da izpita ni opravil.
16. člen
Pripravnik opravlja strokovni izpit pred člani komisije, ki
jih imenuje minister ali direktor pooblaščenega zavoda.
Člani komisije morajo imeti enako vrsto in najmanj
enako ali višjo stopnjo strokovne izobrazbe, kot jo ima pripravnik, opravljen strokovni izpit in najmanj 5 let delovnih
izkušenj na strokovnem področju, iz katerega se strokovni
izpit opravlja.
17. člen
Sestava in število članov komisije se imenuje glede na
program strokovnega izpita posameznega pripravnika.
Predsednika in člane komisije imenuje minister.
18. člen
Strokovni izpit je usten in se lahko opravlja največ trikrat. Pri tretjem opravljanju strokovnega izpita mora biti kot
dodaten član komisije navzoč predstavnik ministrstva.
19. člen
O poteku strokovnega izpita se za vsakega pripravnika
vodi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije.
20. člen
Komisija oceni celotni uspeh pripravnika na podlagi
ocen iz posameznih predmetov.
Skupna ocena uspeha je: »opravil/a« ali »ni opravil/
a«.
Predsednik komisije sporoči kandidatu uspeh izpita
takoj po končanem posvetu s člani komisije.
21. člen
Pripravniku, ki je uspešno opravil strokovni izpit, se
izda potrdilo o strokovnem izpitu na obrazcu iz priloge II
tega pravilnika.
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Potrdilo o strokovnem izpitu za delavce s srednjo strokovno izobrazbo podpišeta predsednik komisije in direktor
pooblaščenega zdravstvenega zavoda.
Potrdilo o strokovnem izpitu za delavce z višjo strokovno, visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo podpišeta
predsednik komisije in minister.
22. člen
Pooblaščeni zdravstveni zavodi morajo ministrstvu najmanj dvakrat letno poslati evidenco o opravljenih strokovnih
izpitih za delavce s srednjo strokovno izobrazbo.
23. člen
Pripravnik, ki ni pokazal zadovoljivega znanja pri enem
oziroma dveh izpitnih predmetih, lahko po preteku najmanj
enega meseca od opravljanja izpita ponovno opravlja izpit iz
teh predmetov (v nadaljnjem besedilu: popravni izpit). Datum
popravnega izpita določi komisija.
Če ne opravi popravnega izpita v določenem roku, ga
lahko ponovno opravlja v roku, ki ne sme biti krajši od treh
mesecev od opravljanja popravnega izpita.
Če kandidat brez upravičenega razloga ne pristopi k
opravljanju popravnega izpita, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil.
24. člen
Pripravnik, ki ni pokazal zadovoljivega znanja iz več kot
polovice izpitnih predmetov, izpita ni opravil in mora ponavljati celotni izpit.
Čas med enim in drugim opravljanjem izpita ne sme biti
krajši od treh mesecev.
Pripravnik, ki ne opravi popravnega izpita, lahko še
enkrat opravlja celoten strokovni izpit. Če tudi tega izpita ne
opravi, ne more ponavljati celotnega izpita in tudi ne delati
popravnega izpita iz posameznih predmetov pred pretekom
enega leta.
Pripravnik, ki ni opravil strokovnega izpita, ne more
opravljati svojega poklica.
25. člen
Administrativno delo v zvezi s strokovnimi izpiti za
delavce s srednjo strokovno izobrazbo opravlja pooblaščeni
zdravstveni zavod.
Administrativno delo v zvezi s strokovnimi izpiti za
delavce z višjo strokovno, visoko strokovno ali univerzitetno
izobrazbo opravlja ministrstvo.
26. člen
Vse gradivo v zvezi z opravljanjem strokovnega izpita
hranijo pooblaščeni zdravstveni zavodi oziroma ministrstvo.
27. člen
Stroške za delo s strokovnimi izpiti krije:
– delodajalec, ki je pripravnika prijavil k strokovnem
izpitu,
– pripravnik, če je nezaposlen ali če se je sam prijavil k
strokovnem izpitu ali volonterski pripravnik.
Višino stroškov za delo s strokovnimi izpiti določi minister s posebnim sklepom o stroških strokovnega izpita.
28. člen
Za postopek izdajanja potrdila o strokovnem izpitu se
uporablja zakon o splošnem upravnem postopku, (Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), če ni z zakonom drugače
določeno.
IV. NADZOR
29. člen
Ministrstvo spremlja in nadzira izvajanje pripravništva
pri delodajalcu. Predvsem nadzira potek pripravništva v skla-
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du s programi, izvajanje mentorstva in preizkušanje praktičnega znanja, daje v zvezi s tem nasvete in informacije ter
sprejema potrebne ukrepe.
Ministrstvo spremlja in nadzira izvajanje strokovnih
izpitov pripravnikov s srednjo strokovno izobrazbo v pooblaščenih zdravstvenih zavodih in v zvezi s tem sprejema
potrebne ukrepe.
V. POSEBNE DOLOČBE
30. člen
Delavec, ki je že opravil strokovni izpit na področju
zdravstvene dejavnosti, pa si je pozneje pridobil drug poklic,
mora opraviti pripravništvo in strokovni izpit za ta poklic.
Obseg pripravništva in strokovnega izpita iz prejšnjega
odstavka določi minister, pri čemer upošteva strokovno izobrazbo, delovne izkušnje ter področje dela.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena minister na predlog delodajalca in na prošnjo delavca lahko
delavca z odločbo oprosti opravljanja strokovnega izpita, če
s svojim strokovnim delom to opravičuje.
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za delavca, ki ima opravljen strokovni izpit na drugem področju in
se želi zaposliti na področju zdravstvene dejavnosti.
31. člen
Delavcu, ki je opravil pripravništvo in strokovni izpit na
področju zdravstvene dejavnosti pred 25. junijem 1991 v eni
od republik bivše SFR Jugoslavije se potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu prizna. Pred zaposlitvijo pri delodajalcu v
Republiki Sloveniji pa mora opraviti dopolnilni strokovni izpit
iz predmeta »Osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti ter zdravstvenega varstva in zdravstvenega
zavarovanja v Republiki Sloveniji«.
Delavcu, ki je opravil pripravništvo in strokovni izpit po
25. junijem 1991 v eni od republik bivše SFR Jugoslavije ter
delavcu, ki prihaja iz ene od tretjih držav in se želi zaposliti pri
delodajalcu v Republiki Sloveniji, se lahko določi na katerem
področju in v katerih vsebinah mora dopolniti obveznost pripravništva. Strokovni izpit pa mora opraviti v celoti.
Prijava za opravljanje strokovnega izpita za delavce iz
prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
– original oziroma overjeno fotokopijo diplome oziroma
spričevala,
– original oziroma overjeno fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.
Prijava za opravljanje strokovnega izpita za delavce iz
drugega odstavka tega člena mora vsebovati:
– original ali overjeno fotokopijo odločbe o nostrifikaciji
diplome oziroma spričevala s strani pristojnega organa v
Republiki Sloveniji,
– original ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenem
strokovnem izpitu in prevod tega potrdila.
32. člen
Delavci – državljani Republike Slovenije lahko opravljajo
pripravništvo v tujini in po opravljenem pripravništvu opravijo
v Republiki Sloveniji strokovni izpit pod pogojem, da je program pripravništva enak programu v Republiki Sloveniji.
Enakost programov ugotavlja ministrstvo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 7. člena tega
pravilnika lahko opravljajo mentorstvo pripravnikom z visoko
strokovno izobrazbo mentorji z višjo strokovno izobrazbo, ki
so zadnjih 5 let do izdaje tega pravilnika opravljali mentorstvo
na področju, za katerega se pripravnik usposablja. Opravljajo
ga lahko še 5 let od uveljavitve tega pravilnika.
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34. člen
Dokler minister ne določi programov pripravništva iz
12. člena tega pravilnika, se uporabljajo programi pripravništva, ki so veljali pred uveljavitvijo tega pravilnika.
35. člen
Minister pooblasti zdravstvene zavode iz 11. člena
tega pravilnika najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega
pravilnika.
36. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev
na področju zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 59/92,
59/96 in 45/99).
37. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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USTAVNO SODIŠČE
1447.

Odločba o razveljavitvi sodb Višjega sodišča v
Kopru in sodb Okrajnega sodišča v Piranu

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavnih
pritožbah A. A. iz Ž. na seji dne 4. marca 2004

o d l o č i l o:
1. Sodba Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 597/2000 z
dne 12. 12. 2000 in sodba Okrajnega sodišča v Piranu št. P
90/99 z dne 16. 3. 2000 se razveljavita.
2. Sodba Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 1104/2002
z dne 9. 9. 2003 in sodba Okrajnega sodišča v Piranu št. P
338/2000 z dne 30. 8. 2002 se razveljavita.
3. Zadeva se vrne Okrajnemu sodišču v Piranu v novo
sojenje.

Obrazložitev
A)
1. Ustavni pritožnik (v pravdnem postopku toženec)
je najprej vložil ustavno pritožbo zoper sodno odločbo, s
katero mu je bilo naloženo, da je dolžan opustiti vsakršno
poseganje v parcelo št. 2357 – pot, ki je javno dobro, vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. JD k.o. Z., še posebej pa, da
je dolžan opustiti vsa ravnanja, ki merijo na preprečevanje
vožnje z motornimi vozili po navedeni poti, ter vzpostaviti
tako stanje te poti, kot je bilo, preden je to pot spodkopal,
in sicer tako, da bo ta pot tudi na sedaj spodkopanem delu
prevozna z motornimi vozili. Zoper sodbo sodišča prve
stopnje je pritožnik vložil pritožbo, ki ji je Višje sodišče delno
ugodilo in razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje v delu, ki
se nanaša na vzpostavitev prejšnjega stanja poti, ter v tem
obsegu vrnilo zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje. V
preostalem delu je pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča
prve stopnje.
2. V ustavni pritožbi je pritožnik sodišču prve stopnje
očital, da mu ni dalo možnosti postavljati vprašanja izvedencu geodetske stroke, niti ni upoštevalo njegovega predloga
za postavitev drugega izvedenca. Po mnenju pritožnika je
sodišče prve stopnje s tem bistveno kršilo določbe pravdnega postopka. Pritožnik je na to opozoril že v pritožbi zoper
prvostopenjsko sodbo, vendar Višje sodišče na ta njegov
očitek ni odgovorilo. Tudi sicer naj bi Višje sodišče napačno
povzelo njegove navedbe v pritožbi in zmotno ugotovilo, da
je pritožnik dolžan opustiti vsa ravnanja, ki merijo na preprečevanje vožnje z motornimi vozili po sporni poti. Poleg tega
naj bi sodišče zavlačevalo postopek in pritožnika neenako
obravnavalo v razmerju do tožeče stranke. S tem naj bi bile
pritožniku kršene pravice iz drugega odstavka 14. člena, 22.,
23., 25., 26., 33., 40. in 69. člena ter prvega in drugega odstavka 71. člena Ustave, pa tudi 15. in 125. člen Ustave.
3. Senat Ustavnega sodišča je na seji dne 22. 4. 2003
sklenil, da se ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča
v Kopru št. I Cp 597/2000 z dne 12. 12. 2000 v zvezi s sodbo
Okrajnega sodišča v Piranu št. P 90/99 z dne 16. 3. 2000
sprejme v obravnavo. Ustavno pritožbo zoper sklep Višjega
sodišča v Kopru št. I Cp 597/2000 z dne 12. 12. 2000 (tj. v
delu, v katerem je Višje sodišče razveljavilo prvostopenjsko
sodbo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje)
pa je Ustavno sodišče zavrglo.
4. Sodišče prve stopnje je nato ponovno odločilo o
razveljavljenem delu, in sicer je s sodbo št. P 338/2000 z
dne 30. 8. 2002 razsodilo, da je pritožnik dolžan vzpostaviti
tako stanje poti parc. št. 2357, ki je javno dobro, vpisano v
zemljiškoknjižni vložek št. JD k.o. Z., kot je bilo, preden je to
pot spodkopal, in sicer je v ta namen dolžan utrditi spodko-
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pani rob poti vzdolž mejne črte s parc. št. 2359/2 k. o. Z., in
sicer tako, da bo višina utrjenega roba izenačena z nivojem
parcele št. 2357 k.o. Z.. Kar je tožeča stranka zahtevala drugače, je sodišče prve stopnje zavrnilo. Pritožnik je zoper tako
sodbo vložil pritožbo, Višje sodišče pa je pritožbo zavrnilo in
potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Pritožnik je vložil ustavno pritožbo tudi zoper to sodno odločbo in predlagal skupno
obravnavanje obeh ustavnih pritožb.
5. Tudi v tej ustavni pritožbi pritožnik sodišču prve stopnje očita, da je za ugotovitev meje med spornimi parcelami
postavilo le enega izvedenca geodetske stroke, ni pa ugodilo
njegovemu predlogu za postavitev drugega izvedenca oziroma podrejeno za zaslišanje že imenovanega izvedenca.
Zatrjuje, da v nobenem dosedanjem ugotovitvenem postopku
mejna točka med sporno potjo in njegovimi parcelami ni bila
postavljena toliko v parcelo pritožnika, kot jo je postavil izvedenec geodetske stroke v tem postopku. Pritožnik nadalje
opozarja na ugotovitve izvedenca gradbene stroke, še zlasti
na ugotovitev, da voda, ki priteka iz okoliškega terena in od
stanovanjskega objekta (meteorne vode), zaradi zasutega
hudournika in zaradi neurejenega odvodnjavanja povzroča
na sporni poti erozijo. Pritožnik zatrjuje, da sodišče teh
dejstev pri odločitvi ni upoštevalo, čeprav je izvedenec nanje opozoril tako v pisnem mnenju kot tudi ob zaslišanju na
glavni obravnavi. Pritožnik meni, da ga je sodišče s tem postavilo v neenakopraven položaj in mu v nasprotju z Ustavo
onemogočilo, da bi zaščitil svojo lastnino, zaradi tega pa naj
bi na njegovi lastnini nastajala škoda. Zatrjuje kršitev pravic
iz drugega odstavka 14. člena, 15., 22., 26., 33. in 69. člena
ter iz prvega in drugega odstavka 71. člena Ustave.
6. Senat Ustavnega sodišča je na seji dne 29. 1. 2004
sklenil, da se ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča
v Kopru št. I Cp 1104/2002 z dne 9. 9. 2003 v zvezi s sodbo
Okrajnega sodišča v Piranu št. P 338/2000 z dne 30. 8. 2002
sprejme v obravnavo.
7. Ustavno sodišče je ustavni pritožbi zaradi skupnega
obravnavanja in odločanja združilo. V skladu s 56. členom
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS) ju je poslalo Višjemu sodišču v Kopru, v
skladu z 22. členom Ustave pa tudi nasprotni stranki iz pravdnega postopka Občini Piran, in jima tako omogočilo, da na
ustavni pritožbi odgovorita, česar pa nista storila.
B)
8. Ustavno sodišče je na podlagi vpogleda v pravdni
spis št. P 338/2000 (v katerem so bile izdane izpodbijane
sodbe) ugotovilo, da je sodišče prve stopnje na naroku za
glavno obravnavo dne 16. 3. 2000 sprejelo sklep, da se dokazna predloga pritožnika za imenovanje novega izvedenca
geodetske stroke oziroma za dodatno zaslišanje že imenovanega izvedenca kot nepotrebna zavrneta. Sodišče prve
stopnje v obrazložitvi sodbe z dne 16. 3. 2000 ni pojasnilo,
zakaj je štelo, da sta pritožnikova dokazna predloga nepotrebna. Ustavni pritožnik je na to opozoril tudi v pritožbi zoper
prvostopenjsko sodbo, vendar Višje sodišče na ta očitek ni
odgovorilo.
9. Pravica stranke, da sodeluje v dokaznem postopku,
predlaga dokaze ter se izreče o dokaznih predlogih nasprotne stranke, je eden izmed elementov pravice do izjave v
postopku, ki je vsebovana v 22. členu Ustave. Za sodišče iz
te ustavne pravice izhaja obveznost, da dokazne predloge
strank pretehta in predlagane dokaze, če se nanašajo na
dejstva, ki so v sporu pravno relevantna, izvede. Sodišče
pa ni dolžno slediti dokaznim predlogom strank, če oceni,
da izvedba predlaganega dokaza na odločitev sodišča ne bi
mogla vplivati. Zavrnitev dokaznega predloga stranke mora
sodišče ustrezno obrazložiti.
10. Za presojo v tej zadevi je torej bistveno vprašanje,
ali je bila pritožniku s tem, ko je sodišče brez obrazložitve
zavrnilo njegova dokazna predloga za zaslišanje izvedenca
geodetske stroke oziroma za postavitev drugega izvedenca,
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kršena pravica do enakega varstva pravic v postopku iz
22. člena Ustave.
11. Iz pravdnega spisa izhaja, da je sodišče prve stopnje v dokaznem postopku na predlog tožeče stranke postavilo izvedenca geodetske stroke in mu naložilo, da na kraju
samem pokaže oziroma poda mnenje o tem, kje poteka meja
med parcelo št. 2357 (pot, ki je javno dobro) in parcelama št.
2358 in 2359/2 k. o. Z., ki sta v lasti pritožnika. Potek meje
med navedenimi parcelami je v tej zadevi nedvomno eno
izmed odločilnih dejstev, saj je bilo prav od ugotovitve tega
dejstva odvisno, ali je pritožnik s svojimi dejanji posegal v
javno pot. Na podlagi ugotovitev ob ogledu na kraju samem,
na podlagi veljavnega katastrskega načrta in s pomočjo izvedenca geodetske stroke je sodišče ugotovilo (ne pa uredilo)
potek meje med navedeno potjo in pritožnikovima parcelama.
Ugotovljeno je bilo, da meja poteka tako, kot je to razvidno
iz skice izmere, ki jo je napravil izvedenec geodetske stroke (stran 5 sodbe sodišča prve stopnje z dne 16. 3. 2000).
Glede na tako ugotovljeno mejo med parcelami pravdnih
strank je sodišče ocenilo, da je pritožnik s svojimi dejanji (z
zabitjem kola in s postavitvijo traktorja) posegel v sporno pot
in s tem neutemeljeno vznemirjal tožečo stranko (42. člen
Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih, Uradni list
SFRJ, št. 6/80 in nasl. – ZTLR). Zato mu je sodišče naložilo,
da je vnaprej dolžan opustiti vsakršno poseganje v pot, ki je
javno dobro, še posebej pa, da je dolžan opustiti vsa ravnanja, ki merijo na preprečevanje vožnje z motornimi vozili po
navedeni poti.
12. Tudi odločitev o delu zahtevka, ki se je glasil na
vzpostavitev prejšnjega stanja poti, je sodišče oprlo na ugotovitve izvedenca geodetske stroke. V obrazložitvi sodbe z
dne 30. 8. 2002 je sodišče prve stopnje poudarilo, da je bilo
s pomočjo izvedenca geodetske stroke »že pravnomočno«
ugotovljeno, kje poteka meja med parcelami pravdnih strank
ter na podlagi tega ugotovljeno, da je pritožnik s spodkopavanjem posegel v navedeno javno pot. Glede na očitke
pritožnika, da so ugotovitve izvedenca gradbene stroke nekoliko drugačne, pa je sodišče prve stopnje pojasnilo, da je
»ugotovitev prvostopenjskega sodišča s pomočjo sodnega
izvedenca geodetske stroke, kje poteka meja med navedeno
potjo s parc. št. 2357 in toženčevima parcelama s št. 2358
in 2359/2 k.o. Z. (…) pravnomočna in za ugotavljanje le-te
ni pristojen izvedenec gradbene stroke in temu sodišče take
naloge ni naložilo«. Višje sodišče se je s takšno obrazložitvijo
sodišča prve stopnje v celoti strinjalo.
13. Pritožnik je že v pripravljalni vlogi z dne 10. 3. 2000
navedel, da mnenja izvedenca geodetske stroke inž. B. o
poteku meje med parcelami pravdnih strank ne sprejema, in
predlagal, naj sodišče postavi drugega izvedenca, oziroma
podrejeno, naj dodatno zasliši že imenovanega izvedenca,
ki naj bi pojasnil oziroma odgovoril na pritožnikove pripombe.
Pritožnik je pri teh dokaznih predlogih vztrajal tudi na naroku
za glavno obravnavo dne 16. 3. 2000. Kot že rečeno, je sodišče prve stopnje na tem naroku sklenilo, da se pritožnikova
dokazna predloga »kot nepotrebna« zavrneta. Sodišče sicer
ni dolžno izvesti vseh dokazov, ki jih predlaga stranka. Če
sodišče razumno in obrazloženo oceni, da nekateri predlagani dokazi oziroma dejstva, ki naj se z njimi ugotovijo,
za odločitev v sporu niso odločilni, ali da je neko dejstvo že
dokazano, nadaljnjih dokazov ni dolžno izvajati. Vendar mora
sodišče v sklepu, s katerim zavrne izvedbo dokaza, navesti,
zakaj je predlagani dokaz zavrnilo (drugi odstavek 287. člena
Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 26/99 in
nasl. – ZPP). Če tega ne stori v samem sklepu, je sodišče
dolžno razloge za zavrnitev predlaganega dokaza pojasniti
v končni odločbi. V obravnavani zadevi sodišče prve stopnje
ni ravnalo v skladu z navedenimi zahtevami. Niti v sklepu, s
katerim je zavrnilo pritožnikova dokazna predloga, niti v sodbi z dne 16. 3. 2000 ni obrazložilo, zakaj je štelo, da sta s
strani pritožnika predlagana dokaza nepotrebna. S tem, ko
je sodišče brez ustrezne obrazložitve zavrnilo pritožnikova

Št.

33 / 6. 4. 2004 /

Stran

3897

dokazna predloga za dodatno zaslišanje že imenovanega
izvedenca oziroma za postavitev drugega izvedenca, pa je
prekršilo obveznost, ki za sodišče izhaja iz 22. člena Ustave,
tj. da mora sodišče zavrnitev dokaznega predloga ustrezno
obrazložiti. Po presoji Ustavnega sodišča je takšno ravnanje
sodišča v nasprotju s temeljnimi jamstvi poštenega postopka,
kot izhajajo iz pravice do enakega varstva pravic po 22. členu
Ustave.
14. Kot je ugotovljeno že v 11. in 12. točki obrazložitve
te odločbe, vse izpodbijane sodbe temeljijo na ugotovitvah
izvedenca geodetske stroke o poteku meje med parcelami
pravdnih strank. Ker je bila v postopku pred sodiščem prve
stopnje pritožniku kršena pravica iz 22. člena Ustave in ker
Višje sodišče, ki je odločalo o pritožnikovi pritožbi zoper prvostopenjsko sodbo z dne 16. 3. 2000, te kršitve ni odpravilo,
je bilo treba razveljaviti sodbi, navedeni v 1. točki izreka. S
tem, ko Višje sodišče ni odgovorilo na izrecno pritožbeno
navedbo, je kršilo tudi pravico do pravnega sredstva iz
25. člena Ustave. Ker sodišče tudi v ponovljenem postopku,
ko je odločalo o delu zahtevka, ki se je glasil na vzpostavitev prejšnjega stanja poti, navedene kršitve ni odpravilo,
je Ustavno sodišče odločilo, da se razveljavita tudi sodbi,
navedeni v 2. točki izreka, in se zadeva vrne sodišču prve
stopnje v novo sojenje. Sodišče bo moralo v ponovljenem
postopku odločiti ob upoštevanju razlogov, ki so narekovali
sprejem te odločbe.
15. Ker je Ustavno sodišče izpodbijane sodbe razveljavilo že zaradi kršitev pravice do enakega varstva pravic
(22. člen Ustave) in pravice do pravnega sredstva (25. člen
Ustave), se v presojo o obstoju drugih zatrjevanih kršitev
ustavnih pravic ni bilo treba spuščati.
C)
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnica
Krisper Kramberger je dala pritrdilno ločeno mnenje.
Št. Up-77/01-21
Ljubljana, dne 4. marca 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

1448.

Odločba, da tretji odstavek 143. člena,
150. člen in tretji odstavek 151.d člena
Carinskega zakona niso v neskladju z Ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo družbe J. Mojca, d.o.o., Ljubljana, ki jo
zastopajo Miro Senica in drugi, odvetniki v Ljubljani, na seji
dne 11. marca 2004

o d l o č i l o:
Tretji odstavek 143. člena, 150. člen in tretji odstavek
151.d člena Carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95,
28/95, 32/99, 40/99 – popr. in 59/02) niso v neskladju z
Ustavo.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica opravlja špeditersko dejavnost, zato pri
uvozu nastopa kot carinska deklarantka oziroma zastopnica
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osebe, za katero opravlja dejanja, predpisana s carinskimi
predpisi. Navaja, da ji je carinski organ na podlagi izdanih odločb o obnovi carinskega postopka in ugotovitve,
da preferencirana obravnava blaga ni bila upravičena,
naložil plačilo carinskega dolga. Zato izpodbija tretji odstavek 143. člena, 150. člen in tretji odstavek 151.d člena
Carinskega zakona (v nadaljevanju: CZ), ki opredeljujejo
deklaranta kot carinskega dolžnika oziroma določajo njegovo solidarno odgovornost za plačilo. Zatrjuje poseg v svojo
lastninsko pravico. Na podlagi navedenih določb naj bi bil
deklarant dolžan izpolniti carinsko obveznost ne samo ob
uvozu, temveč tudi kasneje, čeprav se okoliščine, ki so podlaga za obračun carinskih dajatev, spremenijo neodvisno od
deklaranta. Prav tako naj bi razmerje med deklarantom in
naročnikom s predajo blaga prenehalo. Ker naj tak poseg
sam po sebi ne bi bil nujen, naj bi bile izpodbijane določbe
CZ v neskladju s 33. členom Ustave.
2. Iz odgovora Državnega zbora oziroma mnenja Vlade,
na katerega se Državni zbor sklicuje, izhaja, da so izpodbijane določbe nujni sestavni del splošnih pravil o carinskem
dolgu. Opredelitev carinskega deklaranta je pri tem skladna z
njegovo vlogo in obveznostmi v carinskem postopku oziroma
z njegovo gospodarsko dejavnostjo, katere sestavni del so
tudi denarne obveznosti. Glede na to ni mogoče govoriti o
posegu v lastninsko pravico, tudi zato ne, ker gre zgolj za
razmerja med carinskim organom in dolžniki, medtem ko
so razmerja med dolžniki urejena z njihovim medsebojnim
dogovorom.
B)
3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in ker so bili
izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS), nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
4. Iz opredelitve carinskega dolžnika v izpodbijanem
tretjem odstavku 143. člena in tretjem odstavku 151.d člena
CZ izhaja, da je carinski dolžnik carinski deklarant, v primeru
posrednega zastopanja pa tudi oseba, za račun katere je
deklarant vložil carinsko deklaracijo. Glede na opredelitev
carinskega deklaranta v 11. točki 3. člena CZ je carinski
dolžnik oseba, ki je oddala carinsko deklaracijo v svojem
imenu, ali oseba, v imenu katere je bila oddana carinska deklaracija. Oseba, katere blago mora skozi carinski postopek,
lahko namreč dejanja in formalnosti pred carinskimi organi
opravi sama ali pa za to nekoga pooblasti. V primeru, ko
pooblaščenec opravi dejanja v imenu pooblastitelja (in tudi
za račun pooblastitelja), torej skladno s prvo alinejo drugega
odstavka 4.a člena CZ kot neposredni zastopnik, je na podlagi izpodbijanih določb carinski dolžnik zgolj pooblastitelj.
V primeru, ko pooblaščenec opravi dejanja v svojem imenu
(in za račun pooblastitelja), torej skladno z drugo alinejo drugega odstavka 4.a člena CZ kot posredni zastopnik, pa sta
na podlagi izpodbijanih določb carinska dolžnika tako pooblaščenec kot pooblastitelj.
5. Položaj, v katerem oseba nastopa v carinskem postopku, razbere carinski organ iz listin (t. i. enotna carinska
listina – v nadaljevanju: ECL), ki se predložijo, ker so potrebne za izvedbo izbranega carinskega postopka. Skladno
s Pravilnikom za izpolnjevanje enotne carinske listine (Uradni
list RS, št. 114/02 – v nadaljevanju: Pravilnik) se namreč v
polju št. 14 ECL navedejo podatki o deklarantu oziroma
zastopniku. Za deklaranta (v smislu 11. točke 3. člena CZ)
se vpišejo ime in priimek oziroma firma ter popoln naslov
oziroma sedež deklaranta. V primeru zastopanja (4.a člen
CZ) pa je treba dodatno navesti še pooblaščenca in obliko
zastopanja. Pravilnik tako določa, da se v primeru neposrednega zastopanja navede »firma A, zastopana po špediciji B«.
Ob tem se kot davčna številka navede številka firme A. V
primeru posrednega zastopanja pa se navede »špedicija B
za račun firme A«. Ob tem se kot davčna številka navede
številka špedicije B.
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6. Glede na to, da se pooblaščenec udeležuje carinskega postopka zgolj zaradi pogodbenega (pooblastilnega)
razmerja s pooblastiteljem, je opredelitev njegove vloge in
posledičnih obveznosti primarno odvisna od vsebine pogodbenega razmerja, šele sekundarno pa od izpodbijanih določb.
Primarnost pogodbenega razmerja izhaja tudi iz 859. člena
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01 – v nadaljevanju: OZ), ki v zvezi s špedicijsko pogodbo ureja carinska
dejanja in plačilo carine. Skladno z navedeno določbo OZ
vsebuje naročilo za odpravo stvari čez mejo za špediterja
obveznost, da opravi vsa potrebna carinska dejanja in plača
za naročnika carinske dajatve, če ni v pogodbi določeno
drugače. Glede na to bi bila pobudnica, ki opravlja špeditersko dejavnost, dolžna plačati carinske dajatve neodvisno
od izpodbijanih določb že na podlagi OZ, razen če bi bilo v
pogodbi med njo in naročnikom dogovorjeno drugače.
7. Pri tem z vidika določitve carinskega dolžnika ni
pomembno, kdaj je carinski dolg obračunan oziroma kdaj
nastopijo okoliščine, zaradi katerih je treba carinski dolg
obračunati. Gre namreč za razmerje, ki je nastalo zaradi
izpolnitve obveznosti iz naslova javne dajatve, s katero se
zagotavlja denarni priliv proračuna. Zato razmerje, ki je bilo
vzpostavljeno zaradi oprave dejanj in formalnosti pred carinskim organom, nedvomno traja ves čas, dokler je carinski postopek temelj za nastanek posameznih pravic in obveznosti.
Navedeno ne velja le za razmerje med carinskim dolžnikom
in carinskim organom, temveč tudi za razmerje med carinskim dolžnikom kot pooblaščencem in pooblastiteljem, saj so
bile prav pravice in obveznosti iz carinskega postopka razlog
za vzpostavitev pogodbenega razmerja. Glede na to je tudi
morebitni naknadno obračunan carinski dolg dolžna izpolniti
tista oseba (t. j. carinski dolžnik), ki jo je bremenil oziroma bi
jo bremenil (zaradi pogodbeno prevzete obveznosti) prvotni
obračun carinskega dolga. Ker torej vzpostavljeno razmerje
traja dokler lahko zaradi carinskega postopka nastanejo pravice in obveznosti, tretji odstavek 143. člena in tretji odstavek
151.d člena CZ nista v neskladju s 33. členom Ustave.
8. Prav tako ni v neskladju z Ustavo 150. člen CZ, ki
določa solidarno odgovornost za plačilo carinskega dolga,
če je odgovornih več oseb. Navedena določba za primere,
ko je predpisana odgovornost več oseb1, zgolj določa vrsto
odgovornosti za poplačilo terjatve. Na podlagi izpodbijane
določbe se tako »upnik« odloči, katero izmed oseb, ki se po
zakonski opredelitvi štejejo za dolžnika, bo terjal. Njegova
odločitev pa ne vpliva na končni obračun dolga med pogodbenima strankama. Zato tudi 150. člen CZ ni v neskladju s
33. členom Ustave.
C)
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam
Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka
Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je
glasoval sodnik Čebulj.
Št. U-I-310/02-10
Ljubljana, dne 11. marca 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.
1
Gl. npr. tretji odstavek 143. člena CZ, na podlagi katerega
je v primeru posrednega zastopanja carinski dolžnik poleg deklaranta tudi oseba, za račun katere je deklarant vložil carinsko
deklaracijo.
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1449.

Odločba o ugotovitvi, da so bili v neskladju
z Zakonom posamezni odloki v delih, ki so
nalagali plačevanje nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča od zemljišč, ki pripadajo
posameznim objektom ozirom napeljavam
telekomunikacijskega omrežja ali so potrebna
za njihovo redno rabo in vzdrževanje

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudi družbe Telekom Slovenija,
d.d., Ljubljana, ki jo zastopa predsednik uprave, na seji dne
18. marca 2004

o d l o č i l o:
1. V neskladju z Zakonom so bili:
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 35/99),
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 14/01) Občine Preddvor,
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 2/2000, 112/2000, 23/01, 117/02 in 29/03)
Občine Sveti Andraž,
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 37/2000 in 18/02) Občine Podlehnik,
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 14/2000, 118/2000 in 110/01) Občine
Hajdina,
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 93/99) Občine Cerkvenjak,
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 6/2000 in 76/2000) Občine Žetale,
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 76/99 in 109/01) Občine Majšperk,
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 65/99),
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 93/99) Občine Sveta Ana,
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Hoče–Slivnica (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške, št. 4/01, 13/01 in 30/01),
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 82/99 in 99/01) Občine Benedikt,
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/98 in
Uradne objave Občine Radovljica, št. 5/2000 in 13/01),
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 39/97 in 74/02) Občine Kungota in
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/99 in
2/02)
v delih, ki so nalagali plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od zemljišč, ki pripadajo posameznim
objektom oziroma napeljavam telekomunikacijskega omrežja
ali so potrebna za njihovo redno rabo in vzdrževanje. Ta ugotovitev ima učinek odprave.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti določb:
– Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 110/2000, 68/01,
109/01 in 33/02),
– Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 123/2000) Občine Cankova,
– Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št.
56/2000 in 52/01),
– Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 113/2000) Občine Tišina,
– Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 44/01 in 11/03) Občine Šalovci,
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– Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 100/2000) Občine Puconci,
– Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 91/2000, 101/01 in 26/03) Občine
Gornja Radgona,
– Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci (Uradne objave v časopisu Prepih,
št. 14/01),
– Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 75/99 in 101/2000) Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici,
– Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 40/01) Občine Kuzma,
– Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 56/01 in 101/01) Občine Grad,
– Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 77/2000, 108/2000 in 99/01) Občine
Beltinci,
– Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 23/01) Občine Hodoš in
– Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 59/02) Občine Lendava
se, kolikor so do 30. 6. 2003 urejale plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od zemljišč, ki
pripadajo posameznim objektom oziroma napeljavam telekomunikacijskega omrežja ali so potrebna za njihovo redno
rabo in vzdrževanje, zavrže.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica kot zavezanka za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo)
v dveh vlogah izpodbija določbe odlokov zgoraj navedenih
lokalnih skupnosti, kolikor predpisujejo plačevanje nadomestila od zemljišč, na katerih je telekomunikacijsko omrežje.
V vlogi z dne 3. 10. 2002 izpodbija navedene določbe odlokov naslednjih lokalnih skupnosti: Občine Železniki, Občine
Preddvor, Občine Cankova, Mestne občine Murska Sobota,
Občine Tišina, Občine Šalovci, Občine Puconci, Občine
Gornja Radgona, Občine Radenci, Občine Ljutomer, Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici, Občine Kuzma, Občine Grad, Občine
Beltinci in Občine Hodoš. V vlogi z dne 28. 11. 2002 izpodbija enake določbe odlokov Občine Lendava, Občine Sveti
Andraž, Občine Podlehnik, Občine Hajdina, Občine Sveta
Ana, Občine Žetale, Občine Majšperk, Občine Lenart, Občine
Cerkvenjak, Občine Hoče–Slivnica, Občine Benedikt, Občine
Radovljica, Občine Kungota in Občine Ormož. Navaja, da
so izpodbijane določbe odlokov v neskladju s VI. poglavjem
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in
nasl. – v nadaljevanju: ZSZ84), po katerem plačevanje nadomestila od zemljišč, namenjenih izvajanju gospodarskih
javnih služb s področja prometa in zvez, ni predvideno. Po
3. in 4. členu Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97 – v nadaljevanju: ZSZ97) naj bi sporna zemljišča služila objektom in omrežju javne infrastrukture, zato so javno
dobro. Po 147. členu Ustave naj bi bil za uvedbo dajatve od
zemljišč, ki so javno dobro, pristojen le Državni zbor, zato so
izpodbijane določbe odlokov v neskladju s citirano določbo
Ustave.
2. Odgovorile so: Občina Ormož, Občina Preddvor,
Občina Grad, Občina Kuzma, Občina Ljutomer, Občina
Hoče–Slivnica, Občina Cerkvenjak, Občina Lendava, Občina Sveti Andraž in Občina Majšperk. Občina Kuzma pojasnjuje, da nadomestila od spornih zemljišč ni odmerila,
ker za to ni imela podatkov. Občina Ljutomer navaja, da so
izpodbijane določbe njenega odloka prenehale veljati, ker je
sprejela spremembe tega akta, po katerih se nadomestilo od
spornih zemljišč ne plačuje. Druge nasprotne udeleženke navajajo, da izpodbijane določbe odlokov temeljijo na določbah
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VI. poglavja ZSZ84. Zemljišča, na katerih je telekomunikacijsko omrežje, naj bi bila zazidana stavbna zemljišča oziroma
poslovne površine, namenjene poslovni dejavnosti, ker je za
gradnjo tega omrežja investitor pridobil gradbeno dovoljenje.
Pobudnica naj bi zemljišča uporabljala za svojo dejavnost, to
je prenos telekomunikacijskih storitev. Občina Sveti Andraž
navaja, da pobudnici na njenem območju ni bilo izdano soglasje za gradnjo telekomunikacijskega omrežja in v zemljiški knjigi nima vpisane služnostne pravice na zemljiščih, na
katerih je to omrežje. Zemljišča, na katerih je telekomunikacijsko omrežje, naj sicer res ne bi imela komunalne opreme,
vendar je komunalna oprema dostopna na območju. Po
stališču nasprotnih udeleženk telekomunikacijsko omrežje
na zemljiščih omejuje opravljanje drugih dejavnosti in ovira
prostorski razvoj, ker so že v prostorskih planih določeni koridorji in varstveni pasovi za njegovo gradnjo. Občane naj bi to
omrežje motilo, ker vpliva na sprejem televizijskih in radijskih
signalov ter na zdravo življenjsko okolje. Po 3. členu ZSZ97
naj bi bilo to omrežje objekt javne infrastrukture, čeprav je
njegov uporabnik določljiv. To naj bi pomenilo, da to omrežje
ni namenjeno vsem in zato ni javno dobro. V zvezi z vrednotenjem zemljišč po kriteriju pridobivanja dohodka nasprotne
udeleženke menijo, da pobudnica izvaja gospodarsko javno
službo, vendar tržne zakonitosti zanjo še ne veljajo, zato lahko primerno nadomestilo vključi v ceno storitev. Nasprotne
udeleženke pojasnjujejo, da je nadomestilo njihov največji
lastni vir prihodkov, zato bi morebitna odprava izpodbijanih
določb odlokov onemogočila izvajanje njihovih nalog.
3. Na poziv Ustavnega sodišča je pobudnica pojasnila,
da vztraja pri pobudi za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanih določb odlokov o nadomestilu ne glede na 218. člen
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 – v
nadaljevanju: ZGO-1), ki je na novo določil zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, od katerih se odmerja nadomestilo. Meni, da ta določba ZGO-1 ni odpravila zatrjevanega
neskladja izpodbijanih določb odlokov. Predlaga, naj Ustavno
sodišče izpodbijane določbe odlokov odpravi. Pojasnjuje, da
ji po izpodbijanih določbah odlokov nadomestila še niso odmerile naslednje lokalne skupnosti: Občina Ljutomer, Občina Cankova, Mestna občina Murska Sobota, Občina Tišina,
Občina Šalovci, Občina Puconci, Občina Gornja Radgona,
Občina Radenci, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Občina Kuzma, Občina Grad, Občina Beltinci, Občina Hodoš in Občina
Lendava. Druge lokalne skupnosti naj bi ji na podlagi izpodbijanih določb odlokov izdale odločbe o odmeri nadomestila.
Ker so se te odločbe izdajale letno, vse pritožbe zoper njih
še niso rešene.
B)–I
4. Ustavno sodišče je pobudi zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združilo.
5. Izpodbijane določbe odlokov o nadomestilu iz 1.
točke izreka odločbe naj bi bile v neskladju s VI. poglavjem
ZSZ84, ker je pobudnica na njihovi podlagi plačala nadomestilo od zemljišč, na katerih je telekomunikacijsko omrežje.
6. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-347/02 z dne
11. 3. 2004 odločilo, da se po 218. členu ZGO-1 nadomestilo
od 1. 7. 2003 dalje ne sme odmerjati od zazidanih stavbnih
zemljišč, na katerih so objekti gospodarske javne infrastrukture. Določbe odlokov, sprejetih do 30. 6. 2003, ki so takšno
odmero nadomestila predpisovale, se po 218. členu ZGO-1
od 1. 7. 2003 dalje ne uporabljajo. Pobudnica na podlagi
65. in 152. člena Zakona o telekomunikacijah (Uradni list
RS, št. 30/01 in nasl. – v nadaljevanju: ZTel-1) uporablja objekte in napeljave telekomunikacijskega omrežja kot operater
javnih telekomunikacijskih storitev. Po 52. členu ZTel-1 so
gradnja, postavitev, obratovanje in vzdrževanje javnih telekomunikacijskih omrežij v skladu s predpisi v javno korist.
To omrežje torej predstavlja omrežje, ki je v javno korist in je
zato po 20. točki 2. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1) in po 1.6 točki

Uradni list Republike Slovenije
2. člena ZGO-1 objekt gospodarske javne infrastrukture. Izpodbijane določbe odlokov, ki so bile sprejete še na podlagi
VI. poglavja ZSZ84 in prve alineje 56. člena ZSZ97, se zato
od 1. 7. 2003 dalje ne smejo uporabljati za zemljišča, na katerih je telekomunikacijsko omrežje. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-347/02 odločilo, da takšne predpise, sprejete do
30. 6. 2003, presoja za čas do 30. 6. 2003 še po predpisih, ki
so veljali pred uveljavitvijo 218. člena ZGO-1, če pobudnica
za to izkazuje pravni interes. Ker so bile pobudnici na njihovi
podlagi izdane odločbe o odmeri nadomestila, izkazuje pravni interes za njihovo oceno. Ustavno sodišče je pobudo v
tem delu sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega
odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
7. Izpodbijane določbe obravnavanih odlokov so sicer
različno urejale odmero nadomestila od zazidanih stavbnih
zemljišč, na katerih je telekomunikacijsko omrežje. Vendar
so z njimi vse lokalne skupnosti opredelile kot zazidana
stavbna zemljišča oziroma poslovne površine, od katerih
se odmerja nadomestilo, tudi površine, na katerih je telekomunikacijsko omrežje. Posamezne lokalne skupnosti
kot sestavne dele tega omrežja poleg napeljav oziroma
»vodov« navajajo še npr.: razdelilne postaje, telekomunikacijske centrale, bazne postaje mobilne telefonije in podobno. Pri tem izpodbijane določbe odlokov določajo tudi
velikosti teh zemljišč (v kvadratnih metrih), ki pripadajo
posameznim objektom oziroma napeljavam telekomunikacijskega omrežja ali so potrebne za njihovo redno rabo
in vzdrževanje.
8. V času veljavnosti izpodbijanih določb odlokov je
na podlagi prve alineje 56. člena ZSZ97 veljala ureditev
plačevanja nadomestila, kot izhaja iz VI. poglavja ZSZ84.
Navedeno velja tudi za spremembe odloka o nadomestilu,
ki jih je do 30. 6. 2003 sprejela Občina Sveti Andraž (enako
Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-347/02). V tem poglavju
ZSZ84 v 58. členu določa, da se za uporabo stavbnega
zemljišča plačuje nadomestilo na območjih, ki so našteta v
nadaljevanju, in na drugih območjih, ki so opremljena vsaj
z vodovodnim in električnim omrežjem. Takšna območja v
lokalni skupnosti določi občina z odlokom o nadomestilu.
Pojma zazidano in nezazidano stavbno zemljišče, od katerega se na teh območjih plačuje nadomestilo, opredeljuje
60. člen ZSZ84. Pri tem dopušča, da so takšne površine
tudi poslovne površine zemljišč, ki so namenjene poslovni
dejavnosti, kot so nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice
na prostem in podobno. Po 61. členu ZSZ84 lokalne skupnosti pri določanju nadomestila upoštevajo med drugim:
opremljenost stavbnih zemljišč s komunalnimi ter drugimi
objekti in napravami, možnost priključitve na te objekte in
naprave.
9. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-347/02 navedlo, da so nekatere lokalne skupnosti neutemeljeno opredelile zazidana stavbna zemljišča, na katerih so objekti, naprave in omrežje za prenos in distribucijo električne energije,
kot poslovne površine, namenjene poslovni dejavnosti. Tudi
v obravnavanem primeru je tako. Nadomestilo predstavlja
odmeno za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča, ki je
komunalno opremljeno. Zemljišča, na katerih je telekomunikacijsko omrežje, imajo posebno naravo, ki jo terja pomen
tega omrežja. To omrežje namreč zagotavlja dostopnost telekomunikacijskih storitev. ZTel je v 2. točki 2. člena enotno
opredelil pojem javnega telekomunikacijskega omrežja. Ta
pojem po citirani določbi ZTel obsega javno telekomunikacijsko infrastrukturo, ki omogoča prenos signalov med določenimi omrežnimi priključnimi točkami po žicah, z mikrovalovi,
po optičnih nosilcih in z drugimi elektromagnetnimi sredstvi.
Tudi po 25. točki 3. člena ZTel-1 je pojem telekomunikacijskega omrežja enoten. Predstavljajo ga prenosni sistemi,
lahko tudi centrale in druga oprema, ki omogoča prenos
signalov med določenimi omrežnimi priključnimi točkami
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po žičnih, radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih
sistemih, kamor med drugim spadajo satelitska omrežja,
fiksna in mobilna, govorna in podatkovna prizemna omrežja,
omrežja za radijsko in televizijsko radiodifuzijo ter omrežja za kabelsko televizijo. ZSZ84 upošteva opremljenost
stavbnih zemljišč s to infrastrukturo. Po 61. členu ZSZ84
lahko lokalne skupnosti vrednotijo zemljišča med drugim
tudi glede na njihovo opremljenost s telekomunikacijskim
omrežjem. Takšno vrednotenje stavbnih zemljišč vpliva na
višino odmerjenega nadomestila tako, da uporabniki stavbnih zemljišč že v okviru nadomestila plačajo njihovo opremljenost s to infrastrukturo. Zato so izpodbijane določbe
odlokov, ki uvrščajo zemljišča, ki pripadajo posameznim objektom oziroma napeljavam telekomunikacijskega omrežja
ali so potrebna za njihovo redno rabo in vzdrževanje, med
poslovne površine, namenjene poslovni dejavnosti, v neskladju s 60. členom ZSZ84. Lokalne skupnosti so imele po
navedenem pravico do nadomestila le od poslovnih površin
stavb pobudnice.
10. Pobudnica je predlagala odpravo izpodbijanih
določb odlokov. Ker so nekateri postopki za odmero nadomestila po izpodbijanih določbah odlokov pravnomočno
končani, je bilo treba ugotovitvi neskladnosti izpodbijanih
določb Odlokov dati učinek odprave. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost izpodbijanih določb predpisov
že zaradi zgoraj navedenih razlogov, ni ocenilo še drugih
očitkov pobudnice.
B)–II
11. Pobudnica izpodbijanim določbam iz 2. točke izreka odločbe očita, da so bile v neskladju s VI. poglavjem
ZSZ84, ker so predpisovale nadomestilo od zemljišč, na
katerih ima telekomunikacijsko omrežje. Pri tem pojasnjuje, da ji na njihovi podlagi do 30. 6. 2003 nadomestilo ni
bilo odmerjeno. Ker gre za določbe predpisov, ki se ne
uporabljajo več, lahko Ustavno sodišče o njihovi ustavnosti
in zakonitosti odloča ob izpolnjenih pogojih iz 47. člena
ZUstS. Eden izmed pogojev je pravovarstvena potreba
pobudnice. Ta obstaja, če bi se z ugotovitvijo morebitne
neustavnosti oziroma nezakonitosti izpodbijanih določb
predpisov pobudničin pravni položaj izboljšal. Ker pobudnici nadomestilo na njihovi podlagi ni bilo odmerjeno, niso
izpolnjeni pogoji iz 47. člena ZUstS. Ustavno sodišče je
zato pobudo v delu, ki se nanaša na izpodbijane določbe
odlokov iz 2. točke izreka odločbe, zaradi pomanjkanja
pravnega interesa zavrglo.
C)
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
25. člena in drugega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in
sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Točko 1 izreka
odločbe je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je
glasoval sodnik Ribičič. Točko 2 izreka odločbe je sprejelo
soglasno.
Št. U-I-343/02-15
Ljubljana, dne 18. marca 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.
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Odločba o ugotovitvi, da sta bila Odlok
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča in Pravilnik za določanje obsega
tlorisnih površin posameznih objektov in
omrežij Mestne občine Maribor, kolikor sta
predpisovala odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča od tlorisne površine
tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje
poslovnih dejavnosti transporta plinskih goriv,
v neskladju z Zakonom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti
in zakonitosti, začetem na pobudo družbe Geoplin, d.o.o.,
Ljubljana, ki jo zastopa Barbara Pakiž, odvetnica v Ljubljani,
na seji dne 18. marca 2004

o d l o č i l o:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Medobčinski uradni
vestnik Štajerske in Koroške, št. 5/2000) Mestne občine
Maribor in Pravilnik za določanje obsega tlorisnih površin
posameznih objektov in omrežij (Medobčinski uradni vestnik
Štajerske in Koroške, št. 14/2000) Mestne občine Maribor
sta bila, kolikor sta predpisovala odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča od tlorisne površine tranzitnih
in prenosnih omrežij za izvajanje poslovnih dejavnosti transporta plinastih goriv, v neskladju z Zakonom. Ta ugotovitev
ima učinek razveljavitve.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica kot zavezanka za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo)
izpodbija Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju:
Odlok) in Pravilnik za določanje obsega tlorisnih površin
posameznih objektov in omrežij (v nadaljevanju: Pravilnik),
kolikor predpisujeta odmero nadomestila od zemljišč, namenjenih poslovnim dejavnostim tranzita in transporta plinastih goriv. Navaja, da zemljišča, v katerih so plinovodi, po
določbah VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list SRS, št. 18/84 in nasl. – v nadaljevanju: ZSZ84) niso
zazidana ali nezazidana stavbna zemljišča, od katerih se
plačuje nadomestilo. Teh zemljišč naj ne bi uporabljala, saj
izvaja morebitna dela na njih kratek čas in nato vzpostavi
prejšnje stanje, tako da lastnikom zemljišč omogoča njihovo
normalno rabo (npr. za kmetijsko dejavnost). Plinovodi naj
ne bi delili pravne usode zemljišč, po katerih tečejo, ker jih
je mogoče iz zemlje izkopati in prestaviti drugam. Energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/99 – v nadaljevanju: EZ)
za plinovode v 57. členu predvideva poseben pravni režim.
Izpodbijane določbe Pravilnika, ki predpisujejo tlorisno površino zemljišč, od katerih se odmerja nadomestilo, naj bi
temeljile na določbah Odloka, zato so tudi te v neskladju
z določbami VI. poglavja ZSZ84. Pravilnik naj bi celo za
objekte določal še funkcionalna zemljišča. Pobudnica pojasnjuje, da po 3. in 30. členu EZ opravlja obvezni republiški gospodarski javni službi »prenos zemeljskega plina in
upravljanje prenosnega omrežja«. Pridobivanje dobička naj
bi bilo podrejeno zadovoljevanju javnih potreb. Ker naj bi jo
izpodbijane določbe Odloka obremenjevale tudi z nesorazmerno visokim številom točk, naj bi bile te določbe Odloka
v neskladju z načelom enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave). Ker naj bi bile izpodbijane določbe
Odloka in Pravilnika v neskladju z Zakonom, so v neskladju
tudi s 147. členom in s tretjim odstavkom 153. člena Ustave.
Pobudnica pojasnjuje, da je zoper odločbi o odmeri nado-
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mestila iz leta 2000 in 2001 vložila pritožbi, o katerih še ni
odločeno, zato predlaga, naj Ustavno sodišče izpodbijane
določbe obeh aktov odpravi.
2. Mestna občina odgovarja, da so po petem odstavku 60. člena ZSZ84 plinovodi objekti, grajeni pod zemljišči.
Zato naj bi bila zemljišča, v katerih se ti nahajajo, poslovne površine, namenjene opravljanju poslovne dejavnosti.
Opredelitev takšnih zemljišč v prostorskih planih naj ne bi
bila pomembna. Tudi kadar je objekt v več etažah, naj ne
bi bilo sporno, da se nadomestilo odmerja od vsake etaže.
Zemljišča, na katerih je gradnja plinovodov načrtovana, naj
bi bila nezazidana stavbna zemljišča, po njihovi končani
gradnji pa so zazidana stavbna zemljišča. Na območjih
Mestne občine, kjer so zaščiteni koridorji za plinovode, naj
bi bile predvidene omejitve pri rabi prostora zaradi nevarnosti nesreč. Zato naj bi bila tudi zemljišča na takšnih območjih poslovne površine, ki presegajo funkcionalna zemljišča,
namenjena rabi objektov.
B)
3. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-347/02 z dne
11. 3. 2004 odločilo, da se po 218. členu Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZGO-1)
nadomestilo od 1. 7. 2003 dalje ne sme odmerjati od zemljišč, na katerih so objekti gospodarske javne infrastrukture.
Določbe odlokov, sprejetih do 30. 6. 2003, ki takšno odmero
nadomestila predpisujejo, se po 218. členu ZGO-1 od 1. 7.
2003 dalje ne uporabljajo. Pri tem pojem objektov gospodarske javne infrastrukture opredeljujeta 20. točka 2. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1) in 1.6 točka 2. člena ZGO-1. Omrežje,
namenjeno izvajanju gospodarskih javnih služb s področja
energetike, ki ga upravlja pobudnica po 30. členu EZ in
48. členu Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos zemeljskega plina in gospodarske javne službe
upravljanje prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 8/01 in
nasl.), je takšna infrastruktura. Za zemljišča, na katerih je to
omrežje, se zato izpodbijane določbe Odloka in Pravilnika,
ki so bile sprejete še na podlagi VI. poglavja ZSZ84 in prve
alineje 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97 – v nadaljevanju: ZSZ97), od 1. 7. 2003 dalje
ne uporabljajo. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-347/02
odločilo, da takšne predpise, sprejete do 30. 6. 2003, presoja za čas do 30. 6. 2003 še po predpisih, ki so veljali pred
uveljavitvijo 218. člena ZGO-1, če pobudnica za to izkazuje
pravni interes. Ker so bile pobudnici na njihovi podlagi izdane odločbe o odmeri nadomestila, izkazuje pravni interes za
njihovo oceno. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede
na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS
nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
4. Mestna občina Maribor je leta 2000 spremenila in dopolnila Odlok. Od takrat Odlok v 8. členu uvršča zemljišča,
namenjena transportu in prenosu plinastih goriv, v 3. skupino
zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč. V 9. členu Odlok
ta zemljišča vrednoti s točkami. Po njegovem 10. členu so
tlorisne površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje
poslovnih dejavnosti transporta plinastih goriv poslovne površine, namenjene izvajanju poslovnih dejavnosti. Po drugem
odstavku 15. člena Odloka je Župan pooblaščen, da s pravilnikom določi metodologijo za določanje obsega tlorisnih
površin posameznih objektov in omrežij, ki so določeni kot
poslovne površine, namenjene izvajanju poslovne dejavnosti.
Na tej podlagi je Pravilnik v 4. členu določil način ugotavljanja
velikosti površin, na katerih se izvajata poslovni dejavnosti
transporta in prenosa plinastih goriv.
5. V času veljavnosti izpodbijanih določb navedenih
predpisov je na podlagi prve alineje 56. člena ZSZ97 veljala
ureditev plačevanja nadomestila, kot izhaja iz VI. poglavja
ZSZ84. V tem poglavju ZSZ84 v 58. členu določa, da se za
uporabo stavbnega zemljišča plačuje nadomestilo na območjih, ki so našteta v nadaljevanju, in na drugih območjih,
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ki so opremljena vsaj z vodovodnim in električnim omrežjem.
Takšna območja v lokalni skupnosti določi občina z odlokom
o nadomestilu. Pojma zazidano in nezazidano stavbno zemljišče, od katerega se plačuje nadomestilo na teh območjih,
opredeljuje 60. člen ZSZ84. Pri tem dopušča, da so takšne
površine tudi poslovne površine zemljišč, ki so namenjene
poslovni dejavnosti, kot so nepokrita skladišča, parkirišča,
delavnice na prostem in podobno. Po 61. členu ZSZ84 lokalne skupnosti pri določanju nadomestila upoštevajo med
drugim: opremljenost stavbnih zemljišč s komunalnimi ter
drugimi objekti in napravami, možnost priključitve na te objekte in naprave.
6. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-347/02
navedlo, da so nekatere lokalne skupnosti neutemeljeno
opredelile stavbna zemljišča, na katerih so objekti, naprave
ali omrežje za prenos in distribucijo električne energije, kot
poslovne površine, namenjene poslovni dejavnosti. Tudi v
obravnavanem primeru je tako. Nadomestilo predstavlja
odmeno za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča, ki je
komunalno opremljeno. Zemljišča, na katerih je plinovodno
omrežje, imajo posebno naravo, ki jo terja pomen objektov,
naprav in omrežja za prenos zemeljskega plina. Z njimi se
namreč zagotavlja dostopnost tega energetskega vira. EZ v
30. in 57. členu enotno urejata objekte, naprave in omrežje
za prenos zemeljskega plina tako, da jim določata status
energetske infrastrukture, namenjene izvajanju gospodarske
javne službe »upravljanje prenosnega omrežja za oskrbo z
zemeljskim plinom«. ZSZ84 upošteva opremljenost stavbnih zemljišč s to infrastrukturo. Po 61. členu ZSZ84 lahko
lokalne skupnosti med drugim vrednotijo zemljišča glede
na njihovo opremljenost z obravnavanim omrežjem. Takšno
vrednotenje stavbnih zemljišč vpliva na višino nadomestila
tako, da uporabniki stavbnih zemljišč že v okviru nadomestila
plačajo njihovo opremljenost s to energetsko infrastrukturo.
Zato so izpodbijane določbe odlokov, ki uvrščajo tlorisne površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovnih
dejavnosti transporta in prenosa plinastih goriv med poslovne površine, namenjene poslovni dejavnosti, v neskladju s
60. členom ZSZ84. Lokalne skupnosti so po navedenem
imele pravico do nadomestila le od poslovnih površin stavb
pobudnice.
7. Pobudnica je predlagala odpravo izpodbijanih
določb obeh aktov. Odločitev Ustavnega sodišča naj bi
uveljavljala v upravnih postopkih, v katerih odločbi o odmeri nadomestila za leti 2000 in 2001 še nista dokončni.
Takšne učinke ima že razveljavitev, zato je Ustavno sodišče
ugotovitvi neskladnosti izpodbijanih določb obeh aktov dalo
učinek razveljavitve. Ker so izpodbijane določbe Pravilnika,
s katerimi je Župan Mestne občine Maribor zavezancem
določil obseg tlorisnih površin za odmero nadomestila,
temeljile na določbah Odloka, ki so v neskladju z Zakonom, je bilo treba ugotoviti tudi njihovo neskladnost. Ker je
Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost izpodbijanih določb
predpisov že zaradi zgoraj navedenih razlogov, ni ocenilo
še drugih očitkov pobudnice.
C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk
in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-396/02-10
Ljubljana, dne 18. marca 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.
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Sklep, da se do končne odločitve Ustavnega
sodišča zadrži izvrševanje 2. in 8. člena
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
Občine Slovenska Bistrica v delih, ki nalagata
plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča od površine tranzitnih in prenosnih
omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti
transporta plinskih goriv

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
družbe Geoplin, d.o.o., Ljubljana, ki jo zastopa Barbara Pakiž, odvetnica v Ljubljani, na seji dne 18. marca 2004

s k l e n i l o:
Izvrševanje 2. in 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 73/03) Občine Slovenska Bistrica v delih,
ki nalagata plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča od površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv, se do
končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.

Obrazložitev
1. Pobudnica izpodbija 2. in 8. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: Odlok) v delih, ki nalagata
plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
od površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv. Navaja, da po
izpodbijanih določbah Odloka plačuje to nadomestilo od
6. 8. 2003 dalje, saj ga pred tem Občina Slovenska Bistrica
od obravnavanih površin ni predpisovala. Dne 1. 1. 2003 je
začel veljati 218. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZGO-1), po katerem naj bi
se nadomestilo ne plačevalo od zazidanih in nezazidanih
stavbnih zemljišč, na katerih so objekti gospodarske javne
infrastrukture. Zato sta izpodbijani določbi Odloka v neskladju
s citirano določbo ZGO-1. Po 1.6 točki 2. člena ZGO-1 naj
bi bili objekti gospodarske javne infrastrukture tudi tisti gradbeni inženirski objekti, ki tvorijo omrežje, ki služi določeni
vrsti gospodarske javne službe. Pobudnica pojasnjuje, da na
podlagi 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št.
79/99 in nasl. – v nadaljevanju: EZ) in 48. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos zemeljskega
plina in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega
omrežja (Uradni list RS, št. 8/01 in nasl. – v nadaljevanju:
Uredba) opravlja navedeni obvezni gospodarski javni službi
do pridobitve koncesij, ker ti še nista podeljeni. Po izpodbijanih določbah Odloka naj bi bil transport plinastih goriv
poslovna dejavnost, zato sta ti določbi Odloka v neskladju
tudi s 30. členom EZ. Ker sta izpodbijani določbi Odloka v
neskladju s citiranima določbama zakonov, sta v neskladju
tudi s tretjim odstavkom 153. člena Ustave in s 147. členom
Ustave. Pobudnica predlaga, naj Ustavno sodišče izpodbijani
določbi Odloka odpravi in do končne odločitve zadrži njuno
izvrševanje. Izvajanje gospodarske javne službe naj bi ji nalagalo skrb za načrtovanje, razvoj in gradnjo infrastrukture
ter za njeno vzdrževanje in upravljanje. Že v lanskem letu naj
bi morala iz tega naslova plačati približno tri in pol milijona
tolarjev obveznosti, ker pritožba zoper odločbo o odmeri dajatve nima suspenzivnega učinka. To naj bi zmanjšalo njena
sredstva, namenjena širjenju in obnovi infrastrukture, kar
ji povzroča težko popravljive škodljive posledice. Začasno
zadržanje naj Občini ne bi povzročilo težko popravljivih
škodljivih posledic.
2. Po določbi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) sme
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Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje
javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko
nastale težko popravljive škodljive posledice. Ustavno sodišče je izvrševanje Odloka v delih, ki pobudnici nalagata
plačevanje nadomestila od površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta
plinastih goriv, zadržalo. Pobudnica namreč opravlja gospodarski javni službi, s katerima zagotavlja tudi širjenje
in obnovo te infrastrukture. Plačevanje nadomestila po
izpodbijanih določbah Odloka naj bi ogrožalo njeno sposobnost opravljanja navedenih dejavnosti. To lahko povzroči škodljive posledice, ki bi jih bilo v primeru morebitne
nezakonitosti izpodbijanih določb Odloka težko popraviti.
Začasni izpad prihodkov iz tega naslova pa Občini ne
more povzročiti resnih motenj v delovanju, medtem ko bi
jih morebitna kasnejša odprava izpodbijanih določb predpisa lahko povzročila. Začasno zadržanje pomeni, da se
Odlok v zadržanem delu do končne odločitve Ustavnega
sodišča ne more izvrševati.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
39. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam
Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka
Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-252/03-5
Ljubljana, dne 18. marca 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1452.

Sklep o računovodskem izkazu prihodkov
in odhodkov Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2003

Na podlagi 266. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04), je skupščina
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
na 16. seji dne 11. 3. 2004 sprejela

SKLEP
o računovodskem izkazu prihodkov
in odhodkov Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
za leto 2003
1
Skupščina zavoda sprejema sklep o računovodskem
izkazu prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2003. Računovodski
izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje:
– prihodki skupaj 783.722,874.212,41 SIT
– odhodki skupaj 781.262,310.303,66 SIT
– presežek 2.460,563.908,75 SIT
2
Izkazani presežek v višini 2.460,563.908,75 SIT bo zavod v celoti uporabil za delno pokrivanje oziroma zmanjšanje
negativnega stanja splošnega sklada.
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3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1000-2/2004
Ljubljana, dne 11. marca 2004.
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednik
Jožef Zakonjšek l. r.

1453.

Razlaga kolektivne pogodbe
časopisnoinformativne, založniške in
knjigotrške dejavnosti

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti je na podlagi
70. člena Kolektivne pogodbe časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/00,
77/00 in 24/01) v zvezi z uveljavitvijo zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Uradni list RS, št. 42/02) na sejah dne 28. 10.
in 21. 11. 2003 sprejela

RAZLAGO
KOLEKTIVNE POGODBE
časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške
dejavnosti
Komisija za razlago kolektivne pogodbe časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti je sprejela
razlago uporabe določb kolektivne pogodbe časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS,
št. 43/00, 77/00 in 24/01) in z njo določila katere določbe
kolektivne pogodbe se po 1. 1. 2003 uporablja in določbe, ki
se ne uporabljajo tako, kot sledi:
I
1. člen – Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe – se
uporablja v celoti,
2. člen – Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe – se
uporablja v celoti,
3. člen – Osebna veljavnost – se uporablja v celoti,
4. člen – Časovna veljavnost – se uporablja v celoti,
5. člen – Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi – uporabljajo se tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in deveti odstavek,
ne uporabljajo se prvi, drugi in osmi odstavek,
6. člen – Minimalni standardi – se uporablja v celoti,
7. člen – Razvrstitev del – se uporablja v celoti,
8. člen – Prenos pooblastil – se ne uporablja,
9. člen – Pogodba o zaposlitvi – uporabljajo se prvi,
drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ne uporablja se šesti odstavek,
10. člen – Poskusno delo – uporabljajo se prvi, tretji in
četrti odstavek, ne uporablja se drugi odstavek,
11. člen – Pripravništvo – se uporablja v celoti,
12. člen – Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti
za opravljanje del in postopek ugotavljanja pričakovanih
rezultatov del – se ne uporablja,
13. člen – Razporejanje delavcev v izjemnih primerih
– se ne uporablja,
14. člen – Začasna razporeditev k drugemu delodajalcu
– se ne uporablja,
15. člen – Razporejanje delavcev iz kraja v kraj – se
uporablja v celoti, če je kraj dela v pogodbi o zaposlitvi širše
določen, pri čemer se pojem razporejanje uporablja v smislu
napotitve na delo v drug kraj,
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16. člen – Prevzem na delo k drugemu delodajalcu – se
ne uporablja,
17. člen – Delo na domu – uporabljata se drugi in tretji
odstavek, ne uporabljata se prvi in četrti odstavek,
18. člen – Določanje presežnih delavcev – se uporablja
v celoti, pri čemer se po določbi prvega odstavka v isto kategorijo razvrščajo delavci, ki delajo na delovnih mestih in so
medsebojno zamenljivi.
19. člen – Začasno prenehanje potreb po delu delavcev
– se ne uporablja,
20. člen – Pomirjanje v postopku ugotavljanja presežnih
delavcev – se uporablja v celoti,
21. člen – Delovni čas – uporablja se drugi, tretji, četrti,
šesti in sedmi odstavek, ne uporabljata se prvi in peti odstavek,
22. člen – Delovni čas, krajši od polnega delovnega
časa – se uporablja v celoti,
23. člen – Merila za nočno delo – se ne uporablja,
24. člen – Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom
in brez nadomestila plače – se uporablja v celoti,
25. člen – Razporejanje delavca – invalida in delavca z
zmanjšano delovno zmožnostjo – se ne uporablja,
26. člen – Letni dopust – v celoti se uporabljajo drugi,
tretji in četrti odstavek, ne uporabljajo se prvi in šesti odstavek. V petem odstavku se v napovednem stavku črtajo besede »določenega v prvem odstavku tega člena« in v celoti
uporabljajo 1., 2., 3., 5. in 6. točka, v 4. točki se uporabljajo
prva, druga, tretja, četrta in šesta alinea, ne uporablja se
peta alinea.
27. člen – Oblike motivacije delavcev – se uporablja v
celoti,
28. člen – Disciplinski postopek – se ne uporablja,
29. člen – Organ, ki odloča o pravicah delavcev na drugi
stopnji – se ne uporablja,
30. člen – Odškodnina – se ne uporablja,
31. člen – Pogodbena kazen za nezakonito prenehanje
delovnega razmerja – se uporablja v celoti,
32. člen – Dolžina odpovednega roka – se uporablja
v celoti,
33. člen – Varnost in zdravje pri delu – se uporablja v
celoti,
34. člen – Izobraževanje – se uporablja v celoti,
35. člen – Izpiti – se uporablja v celoti,
36. člen – Povračilo stroškov, povezanih z izobraževanje – se uporablja v celoti,
37. člen – Razporeditev in obveznosti – se uporablja v
celoti s tem, da se pojem »razporediti« uporablja kot »odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi sklenitve nove pogodbe o
zaposlitvi« v skladu z 90. členom zakona,
38. člen – Vajenci – se uporablja v celoti,
39. člen – Mentorji praktičnega pouka – se uporablja
v celoti,
40. člen – Učenci in študenti na praksi – se uporablja
v celoti,
41. člen – Obveščanje delavcev – se uporablja v celoti,
42. člen – Pogoji za delovanje sindikata – se uporablja
v celoti,
43. člen – Materialni pogoji za sindikalno delo – se
uporablja v celoti,
44. člen – Imuniteta sindikalnega zaupnika – se uporablja v celoti,
45. člen – Splošne določbe o plačah in drugih osebnih
prejemkih – se uporablja v celoti,
46. člen – Plače – uporabljajo se prvi, drugi, tretji četrti,
peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ne uporablja se deveti
odstavek,
47. člen – Tarifna priloga – se uporablja v celoti,
48. člen – Plače na podlagi delovne uspešnosti – se
uporablja v celoti,
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49. člen – Dodatki za posebne obremenitve – se uporablja v celoti,
50. člen – Dodatek za delovno dobo – se uporablja v
celoti,
51. člen – Nadomestila plače – uporabljajo se prvi,
drugi, tretji, četrti, peti, deveti in deseti odstavek pri čemer
se za izračun nadomestila posameznega delavca uporablja
določba, ki je za delavca ugodnejša, ne uporabljajo se šesti,
sedmi in osmi odstavek,
52. člen – Del plače na podlagi uspešnosti poslovanja
– se uporablja v celoti,
53. člen – Denarna nagrada – se uporablja v celoti,
54. člen – Obračun plače – se uporablja v celoti,
55. člen – Drugi osebni prejemki:
1. Regres za letni dopust – v prvem odstavku se za
besedico »letno« postavi pika, besedilo, ki sledi »in se izplača do konca junija tekočega leta oziroma v nelikvidnih
organizacijah do konca novembra tekočega leta. Regres se
lahko izplača v dveh delih.« se črta, ostalo besedilo prvega
odstavka se uporablja. V celoti se uporablja drugi odstavek,
ne uporablja se tretji odstavek,
2. Jubilejne nagrade – se uporablja v celoti,
3. Odpravnina ob upokojitvi – se uporablja v celoti,
4. Solidarnostne pomoči – se uporablja v celoti.
56. člen – Povračila stroškov v zvezi z delom – se uporablja v celoti,
57. člen – Inovacije – se uporablja v celoti,
58. člen – Prejemki pripravnikov – se ne uporablja,
59. člen – Prejemki učencev, vajencev in študentov na
praksi – se uporablja v celoti,
60. člen – Prejemki mentorjev – se uporablja v celoti,
61. člen – Pozitivna izvedbena dolžnost – se uporablja
v celoti,
62. člen – Negativna izvedbena dolžnost – se uporablja
v celoti,
63. člen – Sprememba oziroma dopolnitev kolektivne
pogodbe – se uporablja v celoti,
64. člen – Sklenitev nove kolektivne pogodbe – se
uporablja v celoti,
65. člen – Reševanje kolektivnih sporov – se uporablja
v celoti,
66. člen – Postopek pomirjanja – se uporablja v celoti,
67. člen – Pisni sporazum – se uporablja v celoti,
68. člen – Arbitražni postopek – se uporablja v celoti,
69. člen – Objava – se uporablja v celoti,
70. člen – Komisija za razlago kolektivne pogodbe – se
uporablja v celoti,
71. člen – Odpoved kolektivne pogodbe – se uporablja
v celoti,
72. člen – Začetek uporabe – se uporablja v celoti.
II
Po uveljavitvi zakona o delovnih razmerjih se uporabljajo samo razlage tistih določb kolektivne pogodbe časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, ki
se v skladu s to razlago uporabljajo po 1. 1. 2003 in niso v
nasprotju z določbami zakona o delovnih razmerjih.
III
Ta razlaga kolektivne pogodbe časopisnoinformativne,
založniške in knjigotrške dejavnosti se uporablja od 1. januarja 2003 dalje.
Ljubljana, dne 21. novembra 2003.
Predsednica komisije
Biserka Križanec l. r.
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Razlaga kolektivne pogodbe celulozne,
papirne in papirno predelovalne dejavnosti

Komisija za razlago kolektivne pogodbe celulozne,
papirne in papirno predelovalne dejavnosti je na podlagi
31. člena kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno
predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 7/98, 78/2000,
37/2002), razlage o uporabi določb splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 113/02)
v zvezi z uveljavitvijo zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 42/02) na svojih sejah dne 18. 9. 2003 in 23. 1.
2004 sprejela

RAZLAGO
KOLEKTIVNE POGODBE
celulozne, papirne in papirno predelovalne
dejavnosti
I
Komisija za razlago kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti je sprejela razlago
uporabe določb kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 7/98, 78/00,
37/02) in z njo določila katere določbe kolektivne pogodbe
se po 1. 1. 2003 uporabljajo in katere se ne uporabljajo, tako
kot sledi:
1. člen – Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe – se
uporablja v celoti,
2. člen – Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe – se
uporablja v celoti,
3. člen – Osebna veljavnost kolektivne pogodbe – se
uporablja v celoti,
4. člen – Časovna veljavnost kolektivne pogodbe – se
uporablja v celoti,
5. člen – Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi - uporabljajo se tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in deveti odstavek,
ne uporabljajo se prvi, drugi in osmi odstavek,
6. člen – Minimalni standardi – se uporablja v celoti,
7. člen – Razvrstitev del – se uporablja v celoti,
8. člen – Delovni čas – se uporablja v celoti,
9. člen – Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom
in brez nadomestila plače – se uporablja v celoti,
10. člen – Letni dopust – v celoti se uporabljajo prvi,
drugi, četrti in peti odstavek, v tretjem odstavku se v celoti
uporablja 1., 2., 3., 5. in 6. točka, v 4. točki pa se uporabljajo
prva, druga, četrta in peta alinea, ne uporablja pa se tretja
alinea,
11. člen – Oblike motivacije delavcev – se uporablja v
celoti,
12. člen – Dolžina odpovednega roka – se uporablja
v celoti,
13. člen – Obveščanje delavcev – se uporablja v
celoti,
14. člen – Pogoji za delovanje sindikata – se uporablja
v celoti,
15. člen – Materialni pogoji za sindikalno delo – se
uporablja v celoti,
16. člen – Plače – v celoti se uporabljajo prvi, drugi,
tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi odstavek, ne uporablja
se deveti odstavek,
17. člen – Dodatki za posebne obremenitve – se uporablja v celoti,
18. člen – Nadomestila plače – uporabljajo se prvi,
drugi, četrti in osmi odstavek, pri čemer se za izračun nadomestila za posameznega delavca uporabi določba, ki je za
delavca ugodnejša, v tretjem odstavku se uporablja samo zadnji stavek, ne uporabljajo se peti, šesti in sedmi odstavek,
19. člen – Del plače na podlagi uspešnosti poslovanja
– se uporablja v celoti,
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20. člen – Drugi prejemki:
– 1. Regres za letni dopust – v prvem odstavku se
za besedico »letno« postavi pika, besedilo, ki sledi »in se
izplača do konca julija tekočega leta oziroma v nelikvidnih
organizacijah najkasneje do konca novembra tekočega leta.
Regres se lahko izplača v dveh delih«, se črta. Ostalo besedilo prvega odstavka se uporablja. V celoti se uporablja tretji
odstavek, ne uporabljata se drugi in četrti odstavek.
– 2. Jubilejne nagrade – se uporablja v celoti,
– 3. Odpravnine ob upokojitvi – se uporablja v celoti,
– 4. Solidarnostne pomoči – se uporablja v celoti,
21. člen – Neposredna uporaba določil Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti – se uporablja
v celoti v skladu z razlago Splošne kolektivne pogodbe za
gospodarske dejavnosti objavljeno v Uradnem listu RS, št.
113/02,
22. člen – Pozitivna izvedbena dolžnost – se uporablja
v celoti,
23. člen – Negativna izvedbena dolžnost – se uporablja
v celoti,
24. člen – Sprememba oziroma dopolnitev kolektivne
pogodbe – se uporablja v celoti,
25. člen – Sklenitev nove kolektivne pogodbe – se
uporablja v celoti,
26. člen – Reševanje kolektivnih sporov – se uporablja
v celoti,

27. člen – Postopek pomirjanja – se uporablja v celoti,
28. člen – Pisni sporazum – se uporablja v celoti,
29. člen – Arbitražni postopek – se uporablja v celoti,
30. člen – Objava – se uporablja v celoti,
31. člen – Komisija za razlago kolektivne pogodbe – se
uporablja v celoti,
32. člen – Odpoved kolektivne pogodbe – se uporablja
v celoti,
33. člen – Začetek uporabe – se uporablja v celoti.
II
Po uveljavitvi zakona o delovnih razmerjih se uporabljajo samo razlage tistih določb kolektivne pogodbe celulozne,
papirne in papirno predelovalne dejavnosti, ki se v skladu s
to razlago uporabljajo po 1. 1. 2003 in niso v nasprotju z določbami zakona o delovnih razmerjih.
III
Ta razlaga kolektivne pogodbe celulozne, papirne in
papirno predelovalne dejavnosti se uporablja od 1. januarja
2003 dalje.
Ljubljana, dne 23. januarja 2004.
Predsednik komisije
Franc Kokalj l. r.

OBČINE

GORENJA VAS – POLJANE
1455.

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Gorenja vas – Poljane

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00), uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni
list RS, št. 59/00) in 16. člena statuta Občine Gorenja vas
– Poljane (Uradni list RS, št. 22/99, 80/01) je Občinski svet
občine Gorenja vas – Poljane na 10. redni seji dne 19. 2.
2004 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Gorenja vas – Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi namen, upravičenci, pogoji
in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za
sofinanciranje programov na področju kmetijstva na območju
Občine Gorenja vas – Poljane (v nadaljevanju: sredstva).

2. člen
Sredstva za sofinanciranje programov na področju
kmetijstva na območju Občine Gorenja vas – Poljane se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi
občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za sofinanciranje programov na področju
kmetijstva na območju Občine Gorenja vas – Poljane so
predvidena za naslednje namene:
1. spodbujanje preusmerjanja kmetij iz ustaljenega
načina kmetovanja v integrirano in ekološko usmerjeno
kmetovanje,
2. investicije in tehnološke posodobitve na kmetijah,
3. urejanje kmetijskih zemljišč,
4. razvoj dopolnilnih dejavnosti,
5. preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohranjanje poseljenosti, zlasti na območjih z omejenimi dejavniki
za kmetovanje,
6. pospeševanje društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja,
7. spodbujanje različnih oblik izobraževanja kmečkega
prebivalstva,
8. sofinanciranju prevozov mleka,
9. sofinanciranje analiz zemlje in krme.
4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini
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Gorenja vas – Poljane, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo
hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja.
Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se
izvajajo na območju Občine Gorenja vas – Poljane.
5. člen
Sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva na območju Občine Gorenja vas – Poljane se dodelijo
v obliki subvencij.
Sredstva se dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo za namene, navedene v 8. členu
tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso
pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih
virov.
Višina dovoljene pomoči ne sme presegati dovoljene
intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih,
kot so opredeljene po tem pravilniku.
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije,
začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del
potrebno pričeti že prej. Podana mora biti ocena možnosti
preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe.
6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Gorenja
vas – Poljane v obliki javnega razpisa na krajevno običajen
način.
Razpis mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora nosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
7. člen
Vloge za pridobitev sredstev obravnava odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, ki pripravi predlog prejemnikov sredstev.
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča župan.
II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
8. člen
1. Preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč in
ohranjanje poseljenosti, zlasti na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje.
1.1 Sofinanciranje težjih pogojev obdelave
Namen ukrepa:
Sofinanciranje težjih pogojev obdelave kmetijskih površin kot podpora za ohranjanje obdelovalnih površin oziroma
izgleda kulturne krajine in preprečevanje zaraščanja.
Višina pomoči:
– do 10.000 SIT/ha za območja s čisto ročno košnjo
hkrati z ročnimi deli pri sušenju in spravilu na gorsko-višinskem območju občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– za območja ročne košnje se štejejo strmi travniki
z nagibom nad 50% oziroma druge ugotovljene posebne
okoliščine,
– skupna površina vseh parcel, za katere posamezen
lastnik zemljišč uveljavlja subvencijo, mora znašati najmanj
0,2 ha,
– zemljišče mora biti pokošeno in pospravljeno do
15. avgusta,
– upravičenost subvencije potrdi kmetijska svetovalna
služba.
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Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– podatke o prosilcu, davčno številko in številko tansakcijskega računa,
– kopijo katastrskega načrta z označenimi parcelnimi
številkami in katastrsko občino ter vrisano obdelano površino
ročnega spravila površine,
– podatke o velikosti ter opis parcele (posestni list).
1.2 Ohranjanje staleža živine
Namen ukrepa:
– ohranjanje staleža goveje živine in ohranjanje živinorejske in s tem kmetijske proizvodnje.
Višina pomoči:
– stroški nakupa teleta – za gorsko višinsko področje
30%, vendar ne več kot 13.000 SIT na glavo,
– stroški nakupa teleta – za hribovito področje 15%,
vendar ne več kot 7.000 SIT na glavo,
– subvencijo je mogoče uveljaviti največ do 20% skupnega staleža goveje živine,
– teleta ne smejo presegati teže 150 kg.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– fotokopijo potnega lista ali začasnega potnega lista,
– izjavo, da je tele kupljeno za nadaljnjo rejo,
– fotokopijo obrazca »A« – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu,
– fotokopijo obrazca »B« – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu – stalež živali.
1.3 Sofinanciranje prevozov mleka iz oddaljenih kmetij
Namen ukrepa:
Ohranitev proizvodnje mleka tudi na oddaljenih kmetijah.
Višina pomoči:
– 30% upravičenih stroškov oddaje mleka.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka
1.4 Sofinanciranje nakupa osnovne črede reje drobnice
Namen ukrepa:
Pospeševanje reje drobnice kot ukrep v preprečevanje
zaraščanja hribovitih predelov občine.
Višina pomoči:
– stroški nakupa osnovne črede drobnice v višini 30%,
vendar ne več kot 5.000 SIT na glavo.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– prvi nakup najmanj 5 glav drobnice za nadaljnjo rejo,
– ohranjanje reje drobnice najmanj za dobo 5 let.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o opravljenem nakupu, iz katerih mora biti
razvidno število glav in strošek nakupa,
– izjava, da je osnovna čreda kupljena za nadaljnjo rejo
in da se bo reja drobnice na kmetiji ohranjala najmanj 5 let.
2. Ureditev kmetijskih zemljišč
2.1 Male agromelioracije
Namen:
Izboljšanje pogojev kmetijske pridelave.
Višina pomoči:
– sredstva v višini 60% materialnih stroškov urejanja
zemljišča (stroški izvedenih del pri ureditvi površin, stroški
gnojil, drenažiranja), vendar ne več kot 120.000 SIT/ha.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– upravičenci lahko vložijo vlogo do največ 1 ha površine.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kolavdacijski zapisnik agromelioracij, podpisan s strani Kmetijske svetovalne službe v Škofji Loki,
– ustrezno dovoljenje za poseg,
– račune za izdvedena dela.
2.2 Uvajanje čredinske paše
Namen:
Sredstva so namenjena upravičencem za ureditev čredinskih pašnikov do končne postavitve električne ograje.
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Višina pomoči:
– sofinancirajo se upravičeni stroški za postavitev pašnikov za govedo in konje do višine 50% investicije, vendar
največ 20.000 SIT na ha urejenega pašnika,
– sofinancirajo se upravičeni stroški za postavitev pašnikov za drobnico do višine 50% investicije, vendar največ
40.000 SIT na ha urejenega pašnika.
Pogoj za pridobitev pomoči:
– Pri pašnikih, urejenih za pašo govedi, je dotacijo možno uveljaviti za najmanj 2 ha na novo urejenih površin ali
najmanj 1 ha dodatno razširjenih površin za ta namen.
– Pri pašnikih, urejenih za pašo drobnice, je dotacijo
možno uveljavljati za najmanj 1 ha na novo urejenih površin ali najmanj 0,5 ha dodatno razširjenih površin v ta
namen.
– Pri obeh vrstah pašnikov subvencije za površine nad
2 ha dodeljuje država v okviru državnega ukrepa Obnova in
urejanje pašnikov – p.p. 2438.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo kmetijske svetovalne službe, da upravičenec
izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika, s prilogo načrta ureditve
pašnika na mapni kopiji,
– izjavo vlagatelja, da bo pašnik uporabljal najmanj 5
let.
2.3 Obnova travne ruše
Namen:
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo obnove travne ruše.
Višina pomoči:
– 50% zneska dokumentiranih materialnih stroškov,
vendar ne več kot 21.000 SIT na hektar urejene površine za
obnovo degradirane travne ruše s preoravanjem in setvijo,
– 50% zneska dokumentiranih materialnih stroškov v
letu 2003, vendar ne več kot 10.500 SIT na hektar urejene
površine za razpleveljanje travne ruše.
Pogoj za pridobitev pomoči:
– V enem letu je možno uveljaviti regres le za 20% celotne obdelovalne površine kmetije.
– Upoštevanje priporočene tehnologije s strani kmetijsko svetovalne službe.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– mapno kopijo z vrisanim posegom,
– potrdilo kmetijske svetovalne službe, da so izpolnjeni
vsi pogoji tega pravilnika.
– Iz vloge mora biti razvidno, da so bila dela izvedena v
roku največ enega meseca pred oddajo vloge.
3. Tehnološke posodobitve in investicije na kmetijah
3.1 Sofinanciranje hladilnih naprav za mleko
Namen:
Namen ukrepa je izboljšati kakovost mleka.
Višina pomoči:
– za kmetije v hribovskem območju v višini 50% investicije, vendar največ 100.000 SIT za hladilne bazene,
– za kmetije v višinskem območju v višini 50% investicije, vendar največ 138.000 SIT za hladilne bazene.
Pogoji:
– predložitev kopije računa o nakupu hladilne naprave,
– podpis izjave, da upravičenec napravo uporabljal
najmanj 5 let oziroma je ne bo odtujil brez ustrezne zamenjave.
3.2 Sofinanciranje sušilnih naprav za dosuševanje
krme
Namen:
Namen ukrepa je izboljšanje kakovosti krme in racionalizacija proizvodnje.
Višina pomoči:
– v višini 50% investicije, vendar največ 120.000 SIT za
izgradnjo turbinske sušilne naprave, oziroma,
– v višini 50% investicije, vendar največ 40.000 SIT za
izgradnjo ventilatorske sušilne naprave.
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lator,

Pogoji:
– predložitev kopije računa za turbino oziroma venti-

– predložitev potrdila Kmetijske svetovalne službe, da
je projekt izdelan v skladu z normativi.
3.3 Regresiranje gradenj jam za gnojevko, gnojnico in
gnojišč ter nakup aeratorjev
Namen:
Izboljšanje ureditve kmetijskih objektov.
Višina pomoči:
– Sredstva se dodelijo v višini 1.000 SIT na m3 gnojnične jame oziroma na m2 pokritega gnojišča.
– Sredstva za nakup aeratorja se dodelijo v višini 30%
skupnih stroškov nakupa.
Pogoji:
– novozgrajeni (in adaptirani) objekti morajo zadoščati
minimalnim zahtevam za 6-mesečno skladiščenje glede na
število govedi, preračunano na GVŽ, in sicer:
jame za gnojevko
9 m3/GVŽ
jame za gnojnico
3 m3/GVŽ
gnojišča – pokrita
4 m2/GVŽ
– Dotacijo je možno uveljavljati za nakup aeratorjev, naprav za vpihovanje zraka, mešanje in homogeniziranje, za
objekte, ki so zgrajeni v skladu z zgornjimi normativi.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo, iz
katere je razvidno, da gre za gradnjo enostavnega objekta,
– potrdilo kmetijske svetovalne službe, da so izpolnjeni
vsi pogoji tega pravilnika.
– K vlogi za regresiranje nakupa aeratorja so prosilci
dolžni predložiti račun in potrdilo kmetijske svetovalne službe, da so izpolnjeni pogoji pravilnika.
3.4 Subvencioniranje gradnje in rekonstrukcije traktorskih vlak
Namen:
Ureditev traktorskih vlak za spravilo lesa iz gozda.
Višina sredstev:
– 30% investicije – stroškov strojnih del pri vzdrževanju
in razširitvi gozdnih vlak.
Pogoji:
– Vlake morajo biti prevzete s strani Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Poljane ali Krajevne enote Škofja
Loka.
– Prosilec se z izjavo zaveže za vzdrževanje na novo
urejenih površin in traktorskih vlak.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– potrjen račun s strani Zavoda za gozdove Slovenije,
KE Poljane ali KE Škofja Loka,
– potrdilo o prevzemu vlake s strani ZGS, KE Poljane
ali KE Škofja Loka.
3.5 Sofinanciranje avtomatskih krmilnikov za vezano
in prosto rejo
Namen:
Zmanjševanje stroškov prireje, povečevanje prireje in
mlečnosti, večji izkoristek krme, natančen izračun krmnih
obrokov in njihova razdelitev preko celega dneva.
Višina sredstev:
– 30% investicije – stroški nakupa in montaže avtomatskega krmilnika.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– računi nakupa in izvedene montaže avtomatskega
krmilnika.
3.6 Sofinanciranje investicijskih vlaganj v gospodarska
poslopja na kmetijah
Namen:
Sofinanciranje stroškov izdelave projektne dokumentacije ter stroškov pridobivanja gradbenega dovoljenja za
gradnjo gospodarskih objektov za rejo živali ter sofinanciranje adaptacij in rekonstrukcij gospodarskih poslopij za
potrebe reje domačih živali (notranja preureditev in oprema,
posodobitev stojišč, urejanje pročelij in streh).
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Višina sredstev:
– 12% upravičenih stroškov izdelave projektne dokumentacije in druge dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja,
– največ 30% upravičenih stroškov obnove gospodarskih poslopij – sredstva se dodeljujejo enkrat letno ob koncu
proračunskega leta, višina izplačane subvencije se prilagodi
številu vlog in razpoložljivim proračunskim sredstvom.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen obrazec vloge,
– plačane račune projektne in druge dokumentacije za
potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja (iz računa mora biti
razvidna vrsta opravljene storitve) oziroma plačane račune
za gradbeni material ali drugo vgradno opremo ter obrtniške
storitve,
– odločbo o statusu kmeta,
– mnenje kmetijske svetovalne službe za investicijske
naložbe nad 1,5 mio.
4. Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen:
Pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti
ter delovne sile – družinskih članov skladno s poglavjem VI.
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), uredbo o
vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilih dejavnosti
na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01) in pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
(Uradni list RS, št. 72/01).
Višina sredstev:
– sofinancira se do 20% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v
tekočem letu, in sicer za: nakup strojev, naprav in opreme ter
gradbena in obrtniška dela, vendar ne več kot 100.000 SIT.
Pogoji:
– upravičenci morajo biti ustrezno usposobljeni za
opravljanje dopolnilne dejavnosti,
– upravičenci imajo zagotovljeno prodajo izdelkov na
trgu,
– sredstva se dodelijo kmetijam, ki so v dejavnost že
vložila lastna sredstva,
– sredstva se upravičencem dodelijo po registraciji
dejavnosti.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo o statusu kmeta,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune
o izvedenih delih,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko
informacijo, če gre za adaptacijo objekta,
– mnenje koordinatorske skupine za razvoj dopolnilnih
dejavnosti pri Razvojni agenciji Sora, ali mnenje kmetijske
svetovalne službe.
5. Projekti na področju kmetijstva
5.1. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje
Namen ukrepa:
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz
ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči:
– kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave
rastlin pooblaščene organizacije do višine 80 %.
Pogoji:
– predložitev dokazila o vključitvi kmetije v kontrolo
ekološke pridelave na kmetiji,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole
ekološke pridelave v tekočem letu.
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6. Rastlinska pridelava
6.1 Sofinanciranje analiz krme in zemlje
Namen
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih
načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil
posameznim kmetijskim kulturam. Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto
in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto
mleka in mesa.
Višina pomoči:
– 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme.
Pogoj za pridobitev pomoči:
– Račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje
in krme.
7. Izobraževanje in društvene dejavnosti:
7.1 Sofinanciranje programov izobraževanja kmetov
Namen ukrepa:
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete
– nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih
verificiranih izvajalcev izobraževanja.
Višina pomoči:
– Pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih
programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do
80%.
– Kmetom udeležencem izobraževanja se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do višine 60%.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za
sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali
finančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti
izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna
kotizacija oziroma participacija kmetov za posamezne oblike
izobraževanj oziroma usposabljanj, če se izvajalec zanjo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,
– za udeležence izobraževanja (kmete) račun oziroma
dokazilo o opravljenem programu izobraževanja.
7.2 Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa:
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti
posameznih društev s področja kmetijstva (ki so neprofitna
in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela: strokovnih prireditev (razstave, demonstracije,
predavanja, promocije) in izdajo strokovnih publikacij.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega
programa.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Predložitev finančno ovrednotenega letnega programa
dela s potrdilom o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
III. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gorenja vas – Poljane spremlja odbor za kmetijstvo in gozdarstvo ter kmetijska
svetovalna služba, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s
strani župana. Namenskost porabe lahko preverja tudi nadzorni odbor občine.
10. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila
sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dobljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
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– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen že pridobil nepovratna sredstva,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na
seji občinskega sveta uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Gorenja vas – Poljane št.
0200-331-7/03, ki je bil sprejet 27. 2. 2003.
Št. 0200-331-6/04
Gorenja vas, dne 19. februarja 2004.
Župan
Občine Gorenja vas
Jože Bogataj l. r.

1456.

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Gorenja vas – Poljane

Na podlagi uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev
za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni
list RS, št. 59/00) in 16. člena statuta Občine Gorenja vas
– Poljane (Uradni list RS, št. 22/99, 80 /01) je Občinski svet
občine Gorenja vas – Poljane na 10. seji dne 19. 2. 2004
sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Gorenja vas – Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorenja
vas – Poljane.
Sredstva se dodeljujejo na osnovi razpisa, ki ga na
osnovi sklepa Občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane objavi župan Občine Gorenja vas – Poljane.
2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva Občine Gorenja vas – Poljane se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z
odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
– samostojni podjetniki,
– mala podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za
priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo
za vpis v sodni register.
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva morajo izpolnjevati pogoje za majhna in
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srednje velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih in
obrtnikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
Sedež podjetja oziroma obratovalnice ter poslovni prostori morajo biti na območju Občine Gorenja vas – Poljane.
4. člen
Razpis iz 1. člena tega pravilnika, ki ga občina objavi na
krajevno običajen način, mora vsebovati:
– namene, za katere se sredstva dodeljujejo,
– zneske sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora nosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vlogo,
– rok za vložitev vlog.
5. člen
Finančna sredstva za razvoj malega gospodarstva se
bodo dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli
ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za
drug namen, mora dobljena sredstva vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
II. UKREPI

so:

6. člen
Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

1. Pospeševanje zaposlovanja – odpiranje novih delovnih mest
Namen:
– odpiranje novih delovnih mest,
– pospeševanje samozaposlovanja,
– zaposlovanje mladih.
Pogoji:
Novozaposlena oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– mora biti državljan Republike Slovenije,
– ima – v primeru samozaposlitve – stalno prebivališče
v Občini Gorenja vas – Poljane,
– podjetnik ne more več prejeti subvencije, če je pred
tem že prejel subvencijo pri istem številu delovnih mest.
Višina:
– pomoč osebi za samozaposlitev znaša 2500 točk,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev novega delavca, in
sicer za nedoločen čas, znaša 1500 točk za osebo s stalnim
prebivališčem na območju Občine Gorenja vas – Poljane, in
900 točk za osebo brez stalnega prebivališča na območju
Občine Gorenja vas – Poljane in se namenja delodajalcem
z do 20 zaposlenimi,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev visokokvalificiranega
delavca (VI., VII. ali višja stopnja izobrazbe) za nedoločen
čas znaša 3000 točk.
Višino točke vsako leto v razpisu določi župan na predlog odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Višina točke za leto 2004 znaša 70 SIT.
Višina pomoči ne sme biti višja, kot je nujno potrebno
za dosego namena iz prvega odstavka prve točke 6. člena
pravilnika.
Novo odprta delovna mesta morajo obstajati vsaj dve
leti po prejeti pomoči za ta namen.
2. Spodbujanje pridobivanja standardov kakovosti v
enotah malega gospodarstva
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Namen:
– spodbujanje enot malega gospodarstva k uvajanju in
pridobivanju standardov kakovosti.
Višina:
– do 50% upravičenih stroškov svetovanja in do 45%
upravičenih stroškov usposabljanja, vendar ne več kot skupno 100.000 SIT.
Pogoji:
– na razpis se lahko prijavijo podjetniki posamezniki,
obrtniki ter enote malega gospodarstva,
– občina bo sofinancirala upravičene stroške uvajanja
in pridobivanja standardov kakovosti.
Upravičeni stroški:
– stroški usposabljanja kadrov pri pooblaščeni organizaciji (stroški inštruktorja),
– stroški zunanjih pooblaščenih svetovalcev pri projektu
uvajanja, preverjanja in certificiranja standarda kakovosti.
3. Promocija izdelkov in storitev malih in srednjih podjetij (MSP)
Namen:
– za sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih v
tujini in doma, da se predstavijo potencialnim kupcem.
Pogoji:
– na podlagi razpisa za MSP, ki se bodo udeležila sejmov v tujini in doma,
– občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in
delovanja stojnice ob predložitvi potrebnih dokazil.
Višina:
– v višini do 20% upravičenih stroškov, vendar ne več
kot skupno 200.000 SIT.
Upravičeni stroški:
– strošek najetja, postavitve in delovanja stojnice pri
prvi udeležbi na določenem sejmu.
4. Svetovalne storitve
Namen:
– svetovalne storitve MSP v fazi rasti,
– svetovanje podjetnikom pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja.
Pogoj:
– upravičenci občini predložijo dokazilo o izvedeni svetovalni storitvi (račun izvajalca storitve).
Višina pomoči:
– v višini 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški svetovalnih storitev enkratnega značaja s strani pooblaščenih izvajalcev.
5. Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta
Namen:
– materialne in nematerialne investicije.
Pogoji:
– subvencija je namenjena podjetnikom in obrtnikom z
do 20 zaposlenimi, ki imajo sedež svoje dejavnosti na območju Občine Gorenja vas – Poljane ter nosilcem dopolnilnih
dejavnosti, ki imajo stalno prebivališče in sedež dopolnilne
dejavnosti v Občini Gorenja vas – Poljane, in sicer enkrat v
obdobju treh let,
– upravičenci morajo s strani Občine Gorenja vas – Poljane pridobiti predhodno odobritev sofinanciranja.
Višina:
– 50% upravičenih stroškov izdelave poslovnega načrta, vendar ne več kot 60.000 SIT.
Upravičeni stroški:
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup in
graditev poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno
dejavnost,
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov.
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– stroški izdelave poslovnega načrta za nakup opre6. Finančne spodbude za podporo inovacijske dejav-

Namen:
– pospeševanje razvoja novih proizvodov, storitev in
tehnologij.
Višina:
– do 30% upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih investicij in stroškov svetovanja, vendar ne več kot
300.000 SIT
Pogoji:
– na razpis se lahko prijavijo inovatorji – fizične osebe,
podjetniki posamezniki in enote malega gospodarstva,
– občina bo sofinancirala upravičene stroške pri investiciji v razvoju novega izdelka ali tehnologije,
– investicije se morajo ohraniti na območju občine še
najmanj 5 let po njihovem zaključku,
– prejemniki morajo zagotoviti vsaj 30% sredstev za
investicije iz lastnih virov.
Upravičeni stroški:
– stroški materialnih investicij (material in oprema za
izvedbo inovacije),
– stroški nematerialnih investicij (stroški nakupa licenc,
know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja),
– stroški zunanjega svetovanja v povezavi s projektom.
7. Sofinanciranje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovne objekte
Namen:
– materialne investicije.
Višina:
– 12% upravičenih stroškov izdelave projektne dokumentacije, vendar ne več kot 200.000 SIT.
Pogoji:
– na razpis se lahko prijavijo MSP, ki bodo investirala na
območju gospodarskih con Dobje in Todraž,
– predložitev veljavnega gradbenega dovoljenja.
Upravičeni stroški:
– stroški pridobitve projektne dokumentacije za izdajo
gradbenega dovoljenja skladno z ZGO-1 in pravilnikom o
podrobnejši vsebini projektne in tehnične dokumentacije,
III. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku
veljajo ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskih
proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je
pomoč dodeljena.
Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen
ni dobil državne pomoči in drugih virov oziroma če jo je, kolikšen delež je že dobil iz drugih virov.
8. člen
Do nepovratnih sredstev po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah. Nepovratna sredstva je mogoče
dodeliti le v primeru, da ta predstavljajo spodbudo za izvedbo
projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
9. člen
Namenskost porabe nepovratnih sredstev spremlja in
preverja pristojna občinska strokovna služba, lahko pa tudi
druga oseba, pooblaščena s strani župana.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je
prejemnik nepovratnih sredstev te dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
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10. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
dodeljevanju sredstev iz proračuna občine za pospeševanje
odpiranja novih delovnih mest na območju Občine Gorenja
vas – Poljane (Uradni list RS, št. 40/01, 116/02).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na
seji občinskega sveta.
Po sprejemu tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorenja vas – Poljane št. 0200-324-6/03, sprejet 27. 2. 2003.
Št. 0200-324-7/04
Gorenja vas, dne 19. februarja 2004.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.

HODOŠ
1457.

Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
80/94 in 56/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 56/98) 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in na podlagi
16. člena statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99 in
31/01) je Občinski svet občine Hodoš na 11. redni seji dne
25. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Hodoš za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Hodoš za leto
2004 (v nadaljnem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb, ter račun
financiranja proračuna.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov, se
določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov

v tisoč tolarjih
Proračun za leto 2004

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
(70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
70 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

141.278
19.847
11.290
5.000
3.748
2.542
–

Skupina/podskupina kontov

71
710
711
712
713
714
72
720
721
722
73
730
731
74
740
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
414
42
420
43
430

B)
75
750
751
752
44
440
441
442

C)
50
500
55
550

v tisoč tolarjih
Proračun za leto 2004

Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)
8.558
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 250
Takse in pristojbine
500
Denarne kazni
–
Prihodki od prodaje blaga in storitev
–
Drugi nedavčni prihodki
7.808
Kapitalski prihodki (720+721+722)
102
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
102
Prihodki od prodaje zalog
–
Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.
premoženja
–
Prejete donacije
1.120
Prejete donacije iz domačih virov
1.120
Prejete donacije iz tujine
–
Transferni prihodki
120.208
Transferni prihodki iz drugih javnofinan.
institucij
120.208
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)
138.872
Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)
31.109
Plače in drugi izdatki zaposlenim
10.500
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
2.050
Izdatki za blago in storitve
14.970
Plačila domačih obresti
764
Rezerve
2.825
Tekoči transferi (410+411+412+413+414)
23.520
Subvencije
1.200
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
14.745
Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
5.300
Drugi tekoči domači transferi
2.275
Tekoči transferi v tujino
–
Investicijski odhodki (420)
77.893
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
77.893
Investicijski transferi (430)
6.350
Investicijski transferi
6.350
III. Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj)
2.405
Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračina danih posojil in prodaja
kapitalski deležev (750+751+752)
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
Kupnine iz naslova privatizacije
V. Dana posojila in povečanje kapital. deležev
(440+441+442)
Dana posojila
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)
Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)
Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
Odplačila domačega dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
XI. Neto financiranje (VI.+X.)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.405
2.405
–
–
–

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga
k temu odloku.
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III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
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obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen
v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali zadolžitev oziroma
z istočasnim zmanjšanjem drugih postavk proračuna.
V proračunu tekočega leta se najprej zagotovijo sredstva za pokrivanje že nastalih obveznosti iz prejšnjih let in
odplačilo najetih kreditov v skladu z njihovim načrtom odplačevanja.

4. člen
Sredstva za redne dejavnosti proračunskih uporabnikov
se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvisnoti
od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega
položaja občinskega proračuna.

10. člen
Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah
skladno s sprejetim proračunom in o uporabi sredstev poročati občinskemu svetu.

5. člen
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna med
postavkami in področji proračuna oziroma pri neposrednem
uporabniku:
– če nastanejo zato utemljeni razlogi,
– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na
drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija investicij.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervacijo v višini do 1,5% prejemkov proračuna.
Sredstva se uporabljajo za financiranje:
– nepredvidenih nalog za katere v proračunu niso zagotovoljena sredstva in za namene za katere se med letom
izkaže, da v proračunu niso bila zagotovoljena sredstva v
zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za proračunsko rezervacijo se razporedijo pri uporabnikih na postavko na katero se nanašajo,
če takšne postavke ni, se odpre nova postavka.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča
župan in o tem seznanja občinski svet.

11. člen
Občina se lahko dologoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin, zakonom o javnih financah in
uredbo o zadolževanju občin. Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov
porabijo:
1. sredstva rezerv občine,
2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta.
Od najetja pojosila pod 2. točko tega člena odloča župan oziroma občinski svet v skladu z določili statuta občine.
12. člen
Javna podjetja ali javnih zavodi katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7. člen
Od vseh prihodkov proračuna za leto 2004 izkazanih
v bilanci prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% proračunske
rezerve Občine Hodoš.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.

13. člen
Nabavo materiala in opreme, investicijska, vzdrževalna
dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu s
predpisi, ki urejajo javno naročanje.

8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna in se pooblašča, da odloča o:
– uporabi sredstev za enkratno dotacijo v zvezi z raznimi večjimi kulturnimi in športnimi prireditvami ter za razvoj
športa,
– uporabi sredstev za funkcionalne izdatke, materialne
izdatke občinske uprave in organov ter sredstev za društva
in organizacije,
– uporabi sredstev za zaščito in reševanje,
– uporabi sredstev razporejenih za investicije in druge
odhodke investicijskega značaja ter za amortizacijo,
– o izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro
izvajalca oziroma zbiranja ponudb za blago, gradbena dela in
storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovojenih sredstev po
posameznih postavkah sprejetih v občinskem proračunu,
– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja
občine v skladu s statutom občine.

15. člen
Občinski svet lahko dolžniku odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v
nesorazmerju z višino terjatve.

9. člen
Če se po sprejemu proračuna občine za tekoče leto
sprejme odlok ali sklep občinskega sveta, na podlagi katerega nastopijo nove obveznosti za proračun, vključi župan te

14. člen
Na predlog župana lahko občinski svet določi udeležbo
oziroma sofinanciranje občanov pri posameznih delih širšega
pomena.

16. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na TRR proračuna, po
načelu dobrega gospodarja razpolaga župan.
17. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Hodoš v letu
2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 216/04
Hodoš, dne 25. marca 2004.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.
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Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Hodoš za leto 2003

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter 16. člena statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/97) je Občinski svet občine
Hodoš na 10. redni seji dne 12. 2. 2004 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš
za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Hodoš za leto 2003, ki zajema bilanco prihodkov
in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Hodoš je realiziran v
naslednjih zneskih:
A)
I.
II.
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski primanjkljaj (I.-II.)

v tisoč SIT

82.615
81.392
1.223

B)
IV.

Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in
prodanih kapitalskih deležev
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)
C)
VIII.
IX.
X.
XI.

Račun financiranja
Zadolževanje proračuna
Odplačilo dolga
Neto zadolževanje (VIII.-IX)
Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (III.+VI.+X.)

KOMEN
1459.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 46/01), 37.a 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, 87/01, 51/02) in pravnomočnega ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta občine Komen št. 06202-02/049 z dne 12. 2. 2004 je Občinski svet občine Komen na 13.
redni seji dne 11. 3. 2004 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o pridobitvi mandata
1
Na podlagi odstopne izjave svetnika Branka Terčona iz
Neodvisne liste gospodarstva sprejete na Občinskem svetu
občine Komen dne 10. 2. 2004 s sklepom št. 06202-02/04-9
in 30. člena zakona o lokalnih volitvah, Občinski svet občine
Komen ugotavlja, da je prešel mandat za preostanek mandatne dobe Občinskega sveta občine Komen, na drugo uvrščenega kandidata z Neodvisne liste gospodarstva Mezinec
Andreja, roj. 12. 3. 1971, Gorjansko 18a, Komen.
2
Na podlagi navedene ugotovitve in v skladu s 30. členom
zakona o lokalni samoupravi mora imenovani kandidat potrditi
sprejem mandata za preostanek mandatne dobe v roku 8 dni
od prejema tega sklepa. Če v osmih dneh ne sporoči, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta, se ta pravica prenese
na naslednjega kandidata z iste liste kandidatov.
3
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
se poziva, da preveri sestave odborov in komisij Občinskega
sveta občine Komen in jih kadrovsko ustrezno reorganizira.

2.405

Št. 06202-04/04-1
Komen, dne 12. marca 2004.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

1.223

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu
proračuna Občine Hodoš za leto 2003 se prenese med prihodke proračuna Občine Hodoš za leto 2004.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2003 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov v
posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 153/04
Hodoš, dne 25. februarja 2004.

Ugotovitveni sklep o pridobitvi mandata

LOGATEC
1460.

Odlok o proračunu Občine Logatec za leto
2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in 18. člena statuta Občine Logatec (LN 5/99) je
Občinski svet občine Logatec na 10. redni seji dne 23. 3.
2004 sprejel

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

Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Logatec za leto
2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina prora-
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Št.

čuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnih sektorjev na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov
I.
70

71

72

73
74

v tisočih tolarjev

Proračun leta 2004

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
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodkih
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
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopr. dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transakcijski prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.890.073
1.283.528
927.317
694.627
143.442
89.248
356.211
166.785
6.765
511
4.650
177.500
174.000
94.000
80.000
500
500
432.045
432.045

II. SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)
1.916.487
40 TEKOČI ODHODKI
207.350
400 Plače in drugi odhodki zaposlenim
91.300
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
14.500
402 Izdatki za blago in storitve
88.700
403 Plačila domačih obresti
4.350
409 Rezerve
8.500
41 TEKOČI TRANSFERI
733.485
410 Subvencije
14.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
144.700
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
76.290
413 Drugi tekoči domači transferi
498.495
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
733.454
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
734.352
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
241.300
430 Investicijski transferi
241.300
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

–26.414

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 IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440 + 441 + 442)
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –V.)
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

12.500
12.500
–

–
–13.914
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C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/podskupina kontov
VIII.
ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

Proračun leta 2004

IX. ODPALČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.-IX.)
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
XII. STANJE PRESEŽKOV PRIHODKOV
NA KONCU LETA 2003

–
–
8.370
–8.370

–22.284
22.284

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga
k temu odloku.
3. člen
V proračunu so vključeni tudi namenski prihodki ožjih
lokalnih skupnosti (krajevnih skupnosti) in prihodki režijskega
obrata.
4. člen
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske postavke in enkrat med letom ter konec leta
poroča občinskemu svetu o realizaciji proračuna.
5. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve oblikovan po ZJF,
– račun stanovanjskega sklada, ustanovljen na podlagi
odloka.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini
0,1% od skupno doseženih prihodkov. O uporabi sredstev
proračunske rezerve za namen drugega odstavka 49. člena
ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
6. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju
z višino terjatve.
7. člen
Za kritje primanjkljaja v bilanci prihodkov in odhodkov,
primanjkljaja v računu finančnih terjatev in naložb ter plačilu
dolgov v računu financiranja se občina lahko zadolži na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance,
pod pogoji, ki jih določa zakon o financiranju občin.
8. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica
je Občina Logatec, se smejo zadolževati le s soglasjem
ustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in zavodov, kateri ustanoviteljica je, v skladu
z zakonom. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega
zadolževanja občine.
9. člen
Sredstva za nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve se uporabnikom proračuna dodeljujejo
na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci oziroma v skladu z
zakonom o javnih naročilih.
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10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporedijo skladno z njihovim
pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
11. člen
Župan je pooblaščen da:
– lahko razporeja proračunska sredstva med posameznimi postavkami v okviru namena v bilanci prihodkov in
odhodkov do 10%, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje
nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v
skladu s predpisi,
– odloča o izdajanju soglasij in poroštev za najeta posojila javnih podjetij in javnih zavodov, največ do višine 10
mio SIT in za namen, ki je določen s proračunom občine za
leto 2004,
– odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna največ do
višine 10 mio SIT, na podlagi predhodnega soglasja ministra,
pristojnega za finance,
– odloča o začasnih plasmajih tekočih likvidnostnih
proračunskih presežkov poslovnim bankam za ohranitev
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njihove realne vrednosti in za zagotovitve tekoče likvidnosti
proračuna.
12. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev po namenu, obsegu
in dinamiki uporabe.
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Logatec v
letu 2005 se uporablja ta odlok in sklep župana.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 015-03/03-1
Logatec, dne 24. marca 2004.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.
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Št.

Sklep o uvedbi enotne cene čiščenja odpadnih
komunalnih voda za vse čistilne naprave

Na podlagi 11. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 62/02) je Občinski svet občine
Metlika na 6. redni seji dne 2. 10. 2003 sprejel naslednji

SKLEP
1
Za vse čistilne naprave se uvede enotna cena čiščenja
odpadnih komunalnih voda v višini 193,76 SIT/m3, in sicer
enotno za vse povzročitelje odpadnih voda.
V cenah ni zajet DDV.
2
Z dnem začetka uporabe tega sklepa prenehata veljati
4. in 5. točka cenika komunalnih storitev in proizvodov (Uradni list RS, št. 17/01).
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 382-2/03
Metlika, dne 2. oktobra 2003.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

Stran
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MIREN-KOSTANJEVICA

METLIKA
1461.
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1462.

Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica
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 18. člena
statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99)
je Občinski svet občine Miren-Kostanjevica na 10. redni seji
dne 23. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Miren-Kostanjevica
za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Miren-Kostanjevica 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:

Stran
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A) Bilanca prihodkov in odhodkov
v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2004
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+75)
800.018
prihodki (70+71)
572.483
70 Davčni prihodki
418.650
700 Davki na dohodek in dobiček
336.403
703 Davki na premoženje
42.841
704 Domači davki na blago in storitve
39.406
71 Nedavčni prihodki
153.833
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
131.500
711 Takse in pristojbine
2.356
712 Denarne kazni
129
714 Drugi nedavčni prihodki
19.848
72 Kapitalski prihodki
37.000
720 Prihodki od prodaje stanovanj
27.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
10.000
73 Prejete donacije
50.190
730 Prejete donacije iz domačih virov
50.190
74 Transferni prihodki
135.345
740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih institucij
135.345
75 Prodaja kapitalskih deležev
5.000
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
810.606
40 Tekoči odhodki
166.494
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
43.666
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
5.581
402 Izdatki za blago in storitve
114.147
409 Rezerve
3.100
41 Tekoči transferi
251.485
410 Subvencije
8.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
117.900
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
28.621
413 Drugi tekoči domači transferi
96.964
42 Investicijski odhodki
332.427
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
332.427
43 Investicijski transferi
60.200
430 Investicijski transferi
60.200
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) I.-II.
-10.588
B)
IV.
V.
VI.
C)
VII.
VIII.
IX.

Račun finančnih terjatev in naložb v tisoč SIT
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
Dana posojila
Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)
Račun financiranja v tisoč SIT
Zadolževanje
Odplačila dolga
Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–
–
–
–
–
-10.588

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
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),

– prihodki za izgradnjo pomnika braniteljem zahodne
meje na Cerju.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega
področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna
– priloga.
Župan najkasneje v mesecu septembru in konec leta
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto
2004 in njegovi realizaciji.
Rebalans proračuna se sprejme s sklepom občinskega
sveta in objava ni potrebna.
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%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
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
Županu se dovoli prekoračitev posameznih proračunskih postavk v nujnih primerih, in sicer:
– do 1 mio SIT za 20%,
– od 1 do 5 mio SIT za 15%,
– nad 5 mio SIT za 10%.
Za naslednje postavke se županu dovoli prerazporejanje sredstev v okviru skupnega zneska:
– plače in drugi izdatki zaposlenim,
– prispevki delodajalcev za socialno varnost,
– vzgoja in izobraževanje,
– otroško varstvo.
7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini
0,5% prihodkov proračuna.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
2,000.000 tolarjev in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Občina bo v letu 2004 odhodke usklajevala s prihodki.
Če pa to ne bo mogoče, se bo občina zadolžila v skladu z
zakonom.
Občina ne bo dajala poroštev za izpolnitev obveznosti
javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je.
Če pa bi bilo to potrebno, se bodo poroštva sprejemala s
sklepom občinskega sveta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi in izvrševanjem
proračuna opravlja nadzorni odbor, ki dvakrat letno pripravi
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poročilo občinskemu svetu in pooblaščen revizor v skladu z
navodilom o oblikah in izvajanju notranjega finančnega nadzora v občinah (Uradni list RS, št. 9/01).
Pooblaščenega revizorja sprejme občinski svet na predlog župana.

širitve industrijske cone zajema zemljišča v k.o. Nemčavci in
leži severno od sedanje obrtno industrijske cone do rekreacijskega centra v Nemčavcih. Zahodno je območje omejeno
z regionalno cesto. Vsebina programske zasnove za to območje je identična sedanji obrtno industrijski coni.«.

10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Miren-Kostanjevica v letu 2005 se uporablja ta odlok in sklep župana
do sprejetja proračuna za leto 2005 oziroma v skladu z akti
občine.

4. člen
V 4. členu se dopolni seznam organov in organizacij, ki
so pristojni za izdajo smernic in mnenj za izdelavo sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin plana ter se na koncu seznama doda besedilo, in sicer:
»– Telekom Slovenije, PE Murska Sobota, Trg zmage
6, 9000 Murska Sobota.
Kolikor se izkaže, da se spremembe prostorskih sestavin plana na posameznih območjih dotikajo tudi morebitnih
drugih področij kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice
in mnenja.«.

11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-4/2004
Miren, dne 30. decembra 2003.
Župan
Občine Miren-Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l. r.

MURSKA SOBOTA
1463.

Dopolnitev programa priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana ter prostorskih sestavin srednjeročnega
plana Občine Murska Sobota

5. člen
Navedeni roki v 7. členu programa priprave se ustrezno
zamaknejo glede na potek postopkov.
6. člen
Ta dopolnitev programa priprave se objavi v Uradnem
listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 352-22/97
Murska Sobota, dne 8. marca 2004.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

Na podlagi 12. člena in 27. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02; 8/03 – popr.) ter 31. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 23/99, 52/01 in 76/02) je župan Mestne občine Murska
Sobota dne 8. 3. 2003 sprejel

DOPOLNITEV PROGRAMA
PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana ter prostorskih sestavin
srednjeročnega plana Občine Murska Sobota
1. člen
Dopolni se program priprave za spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska
Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, ter prostorskih
sestavin srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, na območju Mestne občine Murska Sobota, za območje Rimska Čarda (Uradni list
RS, št. 73/03).
2. člen
V besedilu 1. člena se za prvim odstavkom doda besedilo:
»Predmet spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana je tudi
širitev povečanja območja za severno obrtno industrijsko
cono v Murski Soboti.«.
3. člen
Pred besedilom 3. člena se doda novo besedilo, ki se
glasi:
»Ureditveno območje planskih sprememb je celotno
območje Mestne občine Murska Sobota. Natančneje se
opredeli ureditveno območje dveh večjih posegov, in sicer:
povečanje območja za industrijsko cono v Murski Soboti ter
ureditev zdraviliškega kompleksa Rimska Čarda. Območje

PIVKA
1464.

Sklep o plačilu dela stroškov opremljanja
zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo

Na podlagi 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet občine Pivka
na svoji 11. seji dne 31. 3. 2004 sprejel

SKLEP
o plačilu dela stroškov opremljanja zemljišč
z lokalno komunalno infrastrukturo
1
Do uveljavitve odloka o komunalnem prispevku v Občini
Pivka, se plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno
komunalno infrastrukturo izvede tako, da se med investitorjem in Občino Pivka sklene pogodba o plačilu dela stroškov
opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo.
Za izračun višine plačila dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, se upošteva način
izračuna kot ga je določal pravilnik o enotni metodologiji za
izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter
drugih nepremičnin.
Navedeni pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu SRS,
št. 8/87 in 16/87 ter prenehal z veljavo z uveljavitvijo stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03).
2
Vse prispele vloge, ki se nanašajo na plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo
in se o njih še ni odločalo, se obračunajo po tem sklepu.
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3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 03201-11/2004
Pivka, dne 31. marca 2004.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l. r.

RADEČE
1465.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Radeče za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98
in 74/98), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče
na 11. redni seji, dne 23. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Radeče
za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejema zaključni račun proračuna
Občine Radeče za leto 2003, ki zajema vse prihodke in odhodke transakcijskega računa proračuna Občine Radeče.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2003 obsega:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2003
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
528.280
Tekoči prihodki (70 + 71)
352.317
70 Davčni prihodki
285.675
700 Davki na dohodek in dobiček
232.019
703 Davki na premoženje
22.721
704 Domači davki na blago in storitve
30.935
706 Drugi davki
–
71 Nedavčni prihodki
66.642
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
49.110
711 Takse in pristojbine
1.691
712 Denarne kazni
221
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.138
714 Drugi nedavčni prihodki
11.482
72 Kapitalski prihodki
20.945
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
3.009
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
17.936
73 Prejete donacije
1.500
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.500
731 Prejete donacije iz tujine -

Uradni list Republike Slovenije
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2003
74 Transferni prihodki
153.518
740 Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij
153.518
II.
Skupaj odhodki (40+ 41+42+43)
523.280
40 Tekoči odhodki
89.278
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
41.004
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.278
402 Izdatki za blago in storitev
39.704
403 Plačila domačih obresti
2.746
409 Rezerve
546
41 Tekoči transferi
237.538
410 Subvencije
–
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
45.158
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
23.188
413 Drugi tekoči domači transferi
169.192
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 Investicijski odhodki
53.754
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
53.754
43 Investicijski transferi
142.710
430 Investicijski transferi
142.710
III. Proračunski presežek (I.-II.)
5.000
(Proračunski primanjkljaj)
B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2003
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)
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
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2003
VII. Zadolževanje (500)
–
50 Zadolževanje
–
500 Domače zadolževanje
–
VIII. Odplačila dolga (550)
–
55 Odplačila dolga
5.000
550 Odplačila domačega dolga
5.000
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
–
(I.+IV.+VII-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje
–
(VII.-VIII.-IX)
XI. Neto financiranje (VI.+X.)
–
3. člen
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta
2003 znaša 15,319.491,61 SIT, od tega znašajo sredstva
rezerv za naravne nesreče 11,677.641,18 SIT.
4. člen
Namenska sredstva na računih konec leta 2003 v višini
3,641.850,43 SIT se v celoti razporedijo za namen takse za
odlaganje odpadkov.
Neporabljena namenska sredstva v skupni višini
3,641.850,43 SIT se vključijo v proračun Občine Radeče za
leto 2003 za zgoraj navedene namene.
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03200-1/04-84
Radeče, dne 23. marca 2004.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.

1466.

Ugotovitveni sklep

Na podlagi pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v
zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št.
114/03) je sprejel Občinski svet občine Radeče na 11. redni
seji, dne 23. 3. 2004 sprejel naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
1
V skladu z 32. in 34. členom pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za
gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in
o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
(Uradni list RS, št. 114/03), sta prenehala veljati odlok o pomožnih objektih za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
(Uradni list RS, št. 5/00) in odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 39/00) v Občini Radeče.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 7. 12. 2003 dalje.
Št. 03200-1/04-83
Radeče, dne 23. marca 2004.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.
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nija se zavzema, da s primernimi ukrepi zagotavlja prednost
uporabe obnovljivih oblik energije ter energetskih virov, ki
manj onesnažujejo okolje. Prednostna energetska izraba
obnovljivih virov je tudi pomembna ekološka, ekonomska in
socialna osnova za nadaljnji razvoj in prispevek k čistejšemu
okolju. Z izgradnjo vetrnih elektrarn bomo prispevali k uresničevanju obveznosti Kyotskega protokola, po katerih mora
Slovenija zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 8% glede
na izhodiščno leto 1986. Vključitev novih energetskih virov
proizvodnje električne energije v energetski sistem pomeni
tudi zagotavljanje večje stabilnosti slovenskega energetskega sistema.
Pomembna značilnost Selivca so dokaj pogosti in
relativno močni vetrovi. Za postavitev vsake posamezne vetrnice je sicer potrebna majhna površina zemljišča, vendar
pa umestitev takega števila vetrnic na enem območju, kot je
potrebno za vetrno elektrarno, predstavlja velik vpliv na vidne
kakovosti, naravne prvine ter naravne in kulturne vrednote
prostora. Poleg površin za vetrnice je potrebno upoštevati
površine za dostopne poti in navezavo na obstoječe elektroenergetsko omrežje.
Pri načrtovanju tovrstnih energetskih objektov in naprav
morajo biti upoštevani kriteriji, usmeritve in pogoji, določeni
v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije, v poglavju Energija,
v petem odstavku točke 3.1.22.:
– proučena naj bo možnost čim krajše navezave objektov za proizvodnjo električne energije na obstoječe javno
omrežje;
– v zavarovana območja in območja, predlagana za
zavarovanje se posega le izjemoma, posege pa se izvede
tako, da se z uporabo dodatnih tehničnih rešitev izvedba posega v največji možni meri prilagaja naravnim danostim in
značilnostim naravnega prostora;
– energetskih objektov in naprav se ne postavlja na območjih naravnih vrednot, ostali posegi na območjih naravnih
vrednot se izvajajo tako, da se ne uničijo, poškodujejo ali
bistveno spremenijo. Lastnosti, zaradi katerih je del narave
opredeljen za naravno vrednoto; na območju naravne vrednote (fosili, minerali, jame), izvajajo s posebno pozornostjo;
– na ekološko pomembnih območjih se posegi izvajajo
izjemoma in to pod pogojem, da se ohranja ugodno stanje
habitatnih tipov in ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst
ter njihovih habitatov.
2. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA
NAČRTA

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta za Vetrno elektrarno Selivec

Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica, je predlagalo Občini Sežana, da poda pobudo za
izdelavo lokacijskega načrta VE Selivec in v skladu s 1. členom ZUreP-1, ki se bo izvajal sočasno s spremembami in
dopolnitvami prostorskih sestavin planskih aktov Občine Sežana v skladu z 22. členom ZUreP-1, na podlagi naslednjih
utemeljitev:
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Republike Slovenije (OdPSDP, Uradni list RS, št. 4/03);
– sklep o pričetku postopka sprememb in dopolnitev
dolgoročnega plana 0bčine Sežana za obdobje 1986-2000
in družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990,
dopolnjen 2003, Vetrna elektrarna Selivec.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO
LOKACIJSKEGA NAČRTA

3. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA
LOKACIJSKEGA NAČRTA

Izraba vetra v energetske namene postaja v Evropi
in svetu vedno bolj pomembna, napredek tehnologije pa
omogoča hiter razvoj izrabe tega obnovljivega vira. Slove-

Predmet lokacijskega načrta so vse prostorske ureditve
in objekti, ki so potrebni za izgradnjo vetrne elektrarne VE
Selivec:

1467.

Program priprave lokacijskega načrta za
Vetrno elektrarno Selivec

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora
ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 7. ter
31. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99,
68/99, 3/01 in 40/03) je župan Občine Sežane dne 9. 3. 2004
sprejel
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– vetrna elektrarna;
– transportne poti: razširitve obstoječih cest in novi odseki povezovalnih cest med vetrnimi turbinami;
– visoko napetostni kablovod med vetrnimi turbinami
do RTP Selivec, ki je v Občini Divača;
– začasni gradbiščni platoji oziroma platoji za montažo
vetrnic.
Polja vetrnih elektrarn potekajo preko Občine Sežana in
Divača. Veriga vetrnih elektrarn naj bi potekala v treh nizih.
Prvi niz poteka od SZ proti JV od pobočja Veliki Ognjivec,
Sopade, Kurja Polja, Slatna; drugi niz po Selivcu, do Strmca,
Čemparjevega vrha in Male Vremščice; tretji niz pa od Sopad, Ulčarjev vrh pa do Belice.
Del teh vetrnih turbin je v sežanski občini, in sicer del
drugega niza, katere potekajo po Selivcu, ter del tretjega
niza, ki se prične na Sopadi.

23. ELES, Elektro Slovenija d.o.o. Ljubljana (Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana)
24. Elektro Primorska, Distribucijska enota Sežana
25. Telekom Slovenije, PE Koper
26. Komunalno podjetje
27. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, OE Koper
28. Slovenske železnice d.d.
29. Javna agencija za železniški promet RS
30. Vse tangirane krajevne skupnosti, lovske družine
31. Druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi, organizacije in skupnosti, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.

4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI
UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI
LOKACIJSKEGA NAČRTA

Strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti pred izdelavo lokacijskega načrta:
– vetrna elektrarna VE Selivec – idejne rešitve
– geodetsko topografski načrt v M = 1: 1 000, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS, ki vključuje tudi
podatke o komunalnih vodih, ter druge geodetske podloge,
izdelane v skladu s pravilnikom o vsebini geodetskih podlog
za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS,
št. 17/85) – M = 1: 5000 za situacijski prikaz prostorskih ureditev, M = 1: 1000 za prikaz ureditvenih situacij
– zemljiško katastrski načrt območja lokacijskega načrta, izdelan v M 1:2880, potrjen na Geodetski upravi RS
– podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih
drugih stvarnih pravic
– strokovne podlage, izdelane v skladu z navodilom o
vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), kolikor ne bo v
nasprotju z izvršilnimi predpisi do njihove izdaje na podlagi
167. člena ZreP-1
– geološko in geotehnično poročilo
– dostopna povezovalna cesta in visokonapetostni
kablovod med vetrnimi turbinami – idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, ki so potrebni za
delovanje načrtovane prostorske ureditve
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz zahtev pridobljenih smernic.
Priporočila iz I. prostorske konference in občinskega
sveta
Priporočila iz I. prostorske konference z dne 12. 12.
2003 in občinskega sveta, ki jih je potrebno upoštevati v
programu priprave so:
– upoštevanje načel trajnostnega razvoja
– makroekonomski učinki
– družbena sprejemljivost
– preučitev prostorske vrednosti kraškega območja
– upoštevanje ekološkega omrežja Natura 2000
– vpliv infrazvoka na živali in ljudi
– vplivi na cono jadralnega letenja.

Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom
izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo
pripravo, k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta pa
mnenje so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS
(Parmova 33, 1000 Ljubljana)
2. Ministrstvo za obrambo, lnšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Kardeljeva ploščad 21, 1000
Ljubljana)
3. Ministrstvo za obrambo, lnšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna
4. Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo
(Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana)
5. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Postojna
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje – Sektor za vodno gospodarstvo (Vojkova 1a,
1000 Ljubljana)
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje – Sektor za varstvo okolja (Vojkova 1b, 1000
Ljubljana)
8. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje – Sektor za varstvo narave (Vojkova 1 b, 1000
Ljubljana)
9. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za
energetiko (Dunajska 48, 1000 Ljubljana)
10. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za
prostorsko planiranje (Dunajska 21, 1000 Ljubljana)
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana)
12. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino (Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana)
13. Zavod RS varstvo narave, OE Nova Gorica (Delpinova 1č, 5000 Nova Gorica)
14. Zavod RS varstvo narave Ljubljana
15. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Nova Gorica (Delpinova 16, 5000 Nova Gorica)
16. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste (Tržaška 19, 1000 Ljubljana)
17. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste, izpostava Koper
18. Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet (Kopitarjeva 5, 2000 Maribor)
19. Ministrstvo za promet, Urad za letalstvo
20. Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega
trga
21. Zavod za gozdove Slovenije, PE Postojna
22. Zavod za gozdove Slovenije, PE Sežana

5. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN
NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE

6. ROK IZDELAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
Lokacijski načrt VE Selivec in povezovalni 110 kV daljnovod se pripravlja sočasno s spremembami in dopolnitvami
prostorskih sestavin planskih aktov Občine Sežana:
1. sprejem programa priprave v 10. tednu 2004
2. posredovanje vlog smernice za načrtovanje
v 11. tednu 2004
3. pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora do
16. tedna 2004
4. sklic II. prostorske konference v 17. tednu 2004
5. javna razgrnitev od 19. do 23. tedna 2004

Uradni list Republike Slovenije
6. priprava stališč do pripomb na javni razgrnitvi 24.
teden 2004
7. seja mestnega sveta in obravnava pripomb iz javne
razgrnitve v 25.-26. tednu 2004
8. posredovanje vlog za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora v 26. tednu 2004
9. pridobitev mnenj nosilcev urajanja prostora v 30.
tednu 2004
10. kompletiranje elaborata in posredovanje elaborata v
potrditev usklajenosti na UPR v 31. tednu 2004.
7. OBVEZNOSTI FINANCIRANJA PRIPRAVE
LOKACIJSKEGA NAČRTA
Pripravljalec lokacijskega načrta je Občina Sežana. Pobudo za lokacijski načrt je podal investitor Elektro Primorska
d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, ki izbere načrtovalca
in financira izdelavo akta v skladu z zakonom in tem programom priprave.
Postopek priprave dokumenta vodi Občina Sežana.
Pripravljalec lahko v postopku priprave in sprejemanja
lokacijskega načrta po potrebi vključi še druge načrtovalce.
8. OBJAVA PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35001-16/2003-7
Sežana, dne 9. marca 2004.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

1468.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Sežana za obdobje 1986–2000 in
prostorskih sestavin družbenega plana Občine
Sežana za obdobje 1986–1990, dopolnjen 2003,
Vetrna elektrarna Selivec

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora
ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 7. ter
31. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99,
68/99, 3/01 in 40/03) je župan Občine Sežane dne 9. 3. 2004
sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje
1986–2000
in prostorskih sestavin družbenega plana
Občine Sežana za obdobje 1986–1990, dopolnjen
2003, Vetrna elektrarna Selivec
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO
SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGOROČNEGA IN DRUŽBENEGA PLANA
Izraba vetra v energetske namene postaja v Evropi
in svetu vedno bolj pomembna, napredek tehnologije pa
omogoča hiter razvoj izrabe tega obnovljivega vira. Slovenija se zavzema, da s primernimi ukrepi zagotavlja prednost
uporabe obnovljivih oblik energije ter energetskih virov, ki
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manj onesnažujejo okolje. Prednostna energetska izraba
obnovljivih virov je tudi pomembna ekološka, ekonomska in
socialna osnova za nadaljnji razvoj in prispevek k čistejšemu
okolju. Z izgradnjo vetrnih elektrarn bomo prispevali k uresničevanju obveznosti Kyotskega protokola, po katerih mora
Slovenija zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 8% glede
na izhodiščno leto 1986. Vključitev novih energetskih virov
proizvodnje električne energije v energetski sistem pomeni
tudi zagotavljanje večje stabilnosti slovenskega energetskega sistema.
Na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Urad
za prostorsko planiranje, je bila v fazi izdelave strokovnih
podlag za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije
izdelana študija z naslovom »Ustreznost prostora za gradnjo
in delovanje vetrnih elektrarn na državnem nivoju«. Študija
se nanaša le na območje Primorske in je opredelila le bolj
ali manj ustrezna območja, na katerih je postavitev in delovanje vetrnih elektrarn možna iz prostorskega in okoljskega
vidika.
Pomembna značilnost Selivca so dokaj pogosti in
relativno močni vetrovi. Za postavitev vsake posamezne vetrnice je sicer potrebna majhna površina zemljišča, vendar
pa umestitev takega števila vetrnic na enem območju, kot je
potrebno za vetrno elektrarno, predstavlja velik vpliv na vidne
kakovosti, naravne prvine ter naravne in kulturne vrednote
prostora. Poleg površin za vetrnice je potrebno upoštevati
površine za dostopne poti in navezavo na obstoječe elektroenergetsko omrežje.
Pri načrtovanju tovrstnih energetskih objektov in naprav
morajo biti upoštevani kriteriji, usmeritve in pogoji, določeni
v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije, v poglavju Energija,
v petem odstavku točke 3.1.22.:
– proučena naj bo možnost čim krajše navezave objektov za proizvodnjo električne energije na obstoječe javno
omrežje;
– v zavarovana območja in območja, predlagana za
zavarovanje se posega le izjemoma, posege pa se izvede
tako, da se z uporabo dodatnih tehničnih rešitev izvedba posega v največji možni meri prilagaja naravnim danostim in
značilnostim naravnega prostora;
– energetskih objektov in naprav se ne postavlja
na območjih naravnih vrednot, ostali posegi na območjih
naravnih vrednot se izvajajo tako, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo. lastnosti, zaradi katerih je
del narave opredeljen za naravno vrednoto; na območju
naravne vrednote (fosili, minerali, jame), izvajajo s posebno
pozornostjo;
– na ekološko pomembnih območjih se posegi izvajajo
izjemoma in to pod pogojem, da se ohranja ugodno stanje
habitatnih tipov in ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst
ter njihovih habitatov.
2. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB
IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGOROČNEGA IN DRUŽBENEGA PLANA
Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, je podalo pobudo Občini Sežana, za izdelavo sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 in družbenega plana
Občine Sežana za obdobje 1986–1990, dopolnjen 2003,
Vetrna elektrarna Selivec, na podlagi naslednjih utemeljitev:
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Republike Slovenije (OdPSDP, Uradni list RS, št. 4/03);
– uredba o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03).
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3. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA SPREMEMB
IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGOROČNEGA IN DRUŽBENEGA PLANA
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana so vse prostorske ureditve in objekti, ki so potrebni za izgradnjo Vetrne elektrarne
Selivec.
Polja vetrnih elektrarn potekajo preko Občine Sežana in
Divača. Veriga vetrnih elektrarn naj bi potekala v treh nizih.
Prvi niz poteka od SZ proti JV od pobočja Veliki Ognjivec,
Sopade, Kurja Polja, Slatna; drugi niz po Selivcu, do Strmca,
Čemparjevega vrha in Male Vremščice; tretji niz pa od Sopad, Ulčarjev vrh pa do Belice.
Del teh vetrnih turbin je v sežanski občini, in sicer del
drugega niza, katere potekajo po Selivcu, ter del tretjega
niza, ki se prične na Sopadi.
4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI
UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI
SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGOROČNEGA IN DRUŽBENEGA PLANA
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom
izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo
pripravo, k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta pa
mnenje so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS
(Parmova 33, 1000 Ljubljana)
2. Ministrstvo za obrambo, lnšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Kardeljeva ploščad 21, 1000
Ljubljana)
3. Ministrstvo za obrambo, lnšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna
4. Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo
(Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana)
5. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Postojna
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje – Sektor za vodno gospodarstvo (Vojkova 1a,
1000 Ljubljana)
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje – Sektor za varstvo okolja (Vojkova 1b, 1000
Ljubljana)
8. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje – Sektor za varstvo narave (Vojkova 1b, 1000
Ljubljana)
9. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za
energetiko (Dunajska 48, 1000 Ljubljana)
10. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za
prostorsko planiranje (Dunajska 21, 1000 Ljubljana)
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana)
12. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino (Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana)
13. Zavod RS varstvo narave, OE Nova Gorica (Delpinova 1č, 5000 Nova Gorica)
14. Zavod RS varstvo narave Ljubljana
15. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Nova Gorica (Delpinova 16, 5000 Nova Gorica)
16. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste (Tržaška 19, 1000 Ljubljana)
17. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste, izpostava Koper
18. Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet (Kopitarjeva 5, 2000 Maribor)
19. Ministrstvo za promet, Urad za letalstvo
20. Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega
trga
21. Zavod za gozdove Slovenije, PE Postojna

Uradni list Republike Slovenije
22. Zavod za gozdove Slovenije, PE Sežana
23. ELES, Elektro Slovenija d.o.o. Ljubljana (Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana)
24. Elektro Primorska, Distribucijska enota Sežana
25. Telekom Slovenije, PE Koper
26. Komunalno podjetje
27. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje,OE Koper
28. Slovenske železnice d.d.
29. Javna agencija za železniški promet RS
30. Vse tangirane krajevne skupnosti, lovske družine
31. Druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi, organizacije in skupnosti, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
5. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN
NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE
5.1 Strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti pred
izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Potrebne strokovne podlage so izdelane po točkah za
usklajevanje umeščanja energetske infrastrukture iz veljavnega državnega plana.
Izvedene so bile meritve potencialnega vetra kot specialne strokovne podlage za spremembo plana. Strokovne
podlage za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
zagotovi investitor elektrarne.
Strokovne podlage, ki so izdelane na Ministrstvu za
okolje, prostor in energijo, Uradu RS za prostorsko planiranje, v fazi izdelave strokovnih podlag za spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS, predstavljajo podlago Ministrstvu za okolje,
prostor in energijo, Uradu RS za energijo za svetovanje
investitorju v zvezi z opredelitvijo možnih lokacij za izrabo
vetrne energije.
Poleg strokovnih podlag, ki jih bo zagotovil investitor
vetrnih elektrarn, bo potrebno v sodelovanju z izdelovalcem
sprememb in dopolnitev planskega akta izdelati še dodatne
strokovne podlage, če jih bo zahteval kdorkoli od pristojnih
nosilcev urejanja prostora.
5.2 Priporočila iz I. prostorske konference in občinskega
sveta
Priporočila iz I. prostorske konference z dne 12. 12.
2003 in občinskega sveta, ki jih je potrebno upoštevati v
programu priprave so:
– upoštevanje načel trajnostnega razvoja
– makroekonomski učinki
– družbena sprejemljivost
– preučitev prostorske vrednosti kraškega območja
– upoštevanje ekološkega omrežja Natura 2000
– vpliv infrazvoka na živali in ljudi
– vplivi na cono jadralnega letenja.
5.3 Geodetske podlage
S kartografskimi podlagami v ustreznem merilu razpolaga GURS:
– topografska karta TK v
M 1:25000
– temeljni topografski načrt v
M 1:5000
– katastrski načrt v
M 1:5000
– pregledna karta Občine Sežana v M 1:25000.
6. ROK IZDELAVE
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih
aktov Občine Sežana se pripravljajo sočasno z lokacijskim
načrtom VE Selivec in povezovalnim 110 kV daljnovodom:
1. sprejem programa priprave v 10. tednu 2004
2. posredovanje vlog smernice za načrtovanje v 11. tednu 2004

Uradni list Republike Slovenije
3. pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora do
16. tedna 2004
4. sklic II. prostorske konference v 17. tednu 2004
5. javna razgrnitev od 19. do 23. tedna 2004
6. priprava stališč do pripomb na javni razgrnitvi 24.
teden 2004
7. seja mestnega sveta in obravnava pripomb iz javne
razgrnitve v 25.-26. tednu 2004
8. posredovanje vlog za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora v 26. tednu 2004
9. pridobitev mnenj nosilcev urajanja prostora v 30.
tednu 2004
10. kompletiranje elaborata in posredovanje elaborata v
potrditev usklajenosti na UPR v 31. tednu 2004.
7. OBVEZNOSTI FINANCIRANJA PRIPRAVE SPREMEMB
IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGOROČNEGA IN DRUŽBENEGA PLANA
Pripravljalec lokacijskega načrta je Občina Sežana.
Pobudo za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje
1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990, dopolnjen 2003, Vetrna
elektrarna Selivec, je podal investitor Elektro Primorska d.d.,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, ki izbere načrtovalca in
financira izdelavo akta v skladu z zakonom in tem programom priprave.
Postopek priprave dokumenta vodi Občina Sežana.
Pripravljalec lahko v postopku priprave in sprejemanja
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana po potrebi vključi še druge načrtovalce.
8. OBJAVA PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35001-16/2003-6
Sežana, dne 9. marca 2004.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.
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MINISTRSTVA
1469.

Seznam avtohtonih in tradicionalnih sort
kmetijskih rastlin

Na podlagi petega odstavka 30. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02
– ZMR-1) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
objavlja

SEZNAM
avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih
rastlin*
I
Ta seznam (v nadaljnjem besedilu: seznam sort) se
objavlja za potrebe izvajanja ukrepa pridelava avtohtonih in
tradicionalnih sort kmetijskih rastlin v skladu s predpisi, ki
urejajo Program razvoja podeželja 2004–2006.
II
Seznam sort predstavlja ohranjevalne sorte kmetijskih rastlin, ki vključujejo domače in udomačene sorte teh
rastlin.
III
V skladu z drugim in tretjim odstavkom 18. člena pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in vodenju sortne
liste (Uradni list RS, št. 38/03, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) je domača (avtohtona) sorta tista sorta ali populacija
določene vrste kmetijskih rastlin, ki je nastala iz avtohtonega
izvornega genskega materiala in ni bila načrtno žlahtnjena
ter se prideluje, vzdržuje in razmnožuje v Republiki Sloveniji. Domača sorta je tudi sorta, ki je bila požlahtnjena v
Republiki Sloveniji pred več kot 15 leti oziroma pri vinski trti
in sadnih vrstah pred več kot 30 leti in se semenski material
te sorte v Republiki Sloveniji še prideluje, vzdržuje oziroma
razmnožuje.
Avtohtone in domače sorte kmetijskih rastlin vključujejo:

* Ta seznam se vsebinsko nanaša na Uredbo Sveta (ES)
31999R1257 (UL L 160/80, 26. 6. 1999) in Uredbo Komisije (ES)
32002E0445 (UL L 74/1, 15. 3. 2002).
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Št.

Kmetijske rastline
Žita
Koruza
Krmne rastline

Zelenjadnice

Krompir

Oljnice
Hmelj
Sadne rastline
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Vrsta
Ajda (Fagopyrum esculentum (Moench))

Uradni list Republike Slovenije

Sorta
Darja
Siva
Koruza (Zea mays L.)
Lj – 275 t (FAO 200)
Visoka pahovka (Arrhenatherum elatius (L.) P. Sora
Beauv. Ex. J.S. et K.B. Presl.)
Krmna ogrščica (Brassica napus L. var. napus) Starška
Strniščna repa (Brassica rapa L. var. rapa)
Kranjska okrogla
Črna detelja (Trifolium pratense L.)
Živa
Poljanka
Rdeča bilnica (Festuca rubra L. ssp. vulgaris) Jasna
Mnogocvetna ljuljka (Lolium multiflorum Lam.) Draga
Čebula (Allium cepa L. var. cepa)
Belokranjka
Ptujska rdeča
Česen (Allium sativum L.)
Ptujski jesenski
Ptujski spomladanski
Belo zelje (Brassica oleracea L. spp. oleracea Kranjsko okroglo
convar. capitata (L.) Alef. Var. capitata f. alba Emona
DC.)
Ljubljansko
Radič (Cichorium intybus L. var. foliosum Anivip
Hegi.)
Monivip
Solkanski
Korenje (Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Ljubljansko rumeno
Hayek)
Preklarji, visoki stročji fižol in visoli fižol za Jabelski stročnik
zrnje (Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. Jabelski pisanec
vulgaris)
Jeruzalemski
Klemen
Semenarna 22
Ptujski maslenec
Motovilec (Valerianella locusta L.)
Ljubljanski motovilec
Krompir (Solanum tuberosum L.)
Kresnik
Jana
Cvetnik
Vesna
Oljna buča (Cucurbita pepo L. var. oleifera sin. Slovenska golica
var. citrulina (L.) Greb. var. styriaca)
Hmelj (Humulus lupulus L.)
Savinjski golding
Jablana (Malus domestica Borkh.)
Dolenjska voščenka – Sevniška
voščenka
Gorenjska voščenka – Besniška
voščenka
Goriška sevka – Tolminka
Lonjon
Majda
Priolov delišes
Hruška (Pyrus communis L.)
Tepka
Rjavka
Pohorska moštnica
Vinska moštnica
Sliva (Prunus domestica L.)
Domača češplja
Češnja (Prunus avium L.)
Vipavka
Oljka (Olea europaea L.)
Črnica
Buga
Štorta

Izvor
Domača
Domača
Domača
Domača
Avtohtona
Avtohtona
Domača
Avtohtona
Domača
Domača
Domača
Avtohtona
Avtohtona
Avtohtona
Avtohtona
Domača
Avtohtona
Domača
Domača
Avtohtona
Avtohtona
Domača
Domača
Domača
Domača
Domača
Domača
Avtohtona
Domača
Domača
Domača
Domača
Avtohtona
Avtohtona
Avtohtona
Avtohtona
Avtohtona
Domača
Domača
Domača
Avtohtona
Avtohtona
Avtohtona
Avtohtona
Avtohtona
Avtohtona
Avtohtona
Avtohtona
Avtohtona
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Vinska trta

Vinska trta (Vitis vinifera L. ssp. vinifera)

Št.
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Maločrn
Pinela
Ranfol
Radgonska ranina
Rebula
Refošk
Rumeni plavec
Šipon
Zelen
Žametovka
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Avtohtona
Avtohtona
Avtohtona
Avtohtona
Avtohtona
Avtohtona
Avtohtona
Avtohtona
Avtohtona
Avtohtona

IV
V skladu s četrtim odstavkom 18. člena pravilnika je udomačena ali tradicionalna sorta starejša sorta tujega porekla, ki
se v Republiki Sloveniji prideluje že več kot 15 let oziroma pri vinski trti in sadnih vrstah več kot 50 let in je dobro prilagojena
na slovenske pridelovalne razmere. Vzdrževanje sorte oziroma pridelava semenskega materiala udomačene sorte mora potekati v Republiki Sloveniji.
Tradicionalne sorte kmetijskih rastlin vključujejo:
Kmetijske rastline
Krmne rastline

Sadne rastline

Vrsta
Podzemna koleraba (Brassica napus L. var.
napobrassica)
Belo zelje (Brassica oleracea L. spp. oleracea
convar. capitata (L.) Alef. var. capitata f. alba
DC.)
Glavnata solata (Latuca sativa L. convar. sativa
var. capitata L.)
Jablana (Malus domestica Borkh.)

Vinska trta

Oljka (Olea europaea L.)
Vinska trta (Vitis vinifera L. ssp. vinifera)

Zelenjadnice

Sorta
Rumena maslena
Varaždinsko
Dalmatinska ledenka
Bobovec
Boskopski kosmač
Beličnik
Carjevič
Grafenštajnc
Kanadka
Krivopecelj
Londonski peping
Štajerski mošancelj – Zimski mošancelj
Ovčji nos
Pisani kardinal
Zlata parmena
Istrska belica
Kraljevina
Malvazija

V
Opis avtohtonih, domačih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin, navedenih v točkah III. in IV., je kot priloga sestavni del
tega seznama.
VI
Ta seznam se uporablja za obravnavo in odločanje o vlogah, vloženih skladno s predpisi iz točke I. tega seznama.
VII
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-205/2003-15
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
EVA 2002-2311-0258
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga

OPIS AVTOHTONIH IN TRADICIONALNIH SORT KMETIJSKIH RASTLIN1

ZA POTREBE IZVAJANJA KMETIJSKO OKOLJSKEGA UKREPA
PRIDELAVA AVTOHTONIH IN TRADICIONALNIH SORT KMETIJSKIH RASTLIN
V OKVIRU PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2004-2006

1

Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek
za agronomijo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana; Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, Žalskega tabora 2, 3310
Žalec, Poskusni center za oljkarstvo, Ulica 15. maja 17, 6000 Koper
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1. ŽITA
Sorta
Izvor
Vzdrževalec
Ajda (Fagopyrum esculentum (Moench))
Darja
D
Biotehniška
fakulteta Oddelek za
agronomijo

Opis
•
•

•

Siva

D

Biotehniška
fakulteta Oddelek za
agronomijo

•

•

•

Izvor: nastala je s križanjem izbrank domače črne ajde, iz
Slovenije in visokorodnih ajd ruskega izvora.
Morfološko-biološke lastnosti: je diploidna sorta,
nedeterminantne oblike rasti in zato nekoliko višja; seme je
nekoliko večje kot pri sorti Siva in je svetleče temno rjave
barve; cveti belo.
Gospodarske lastnosti: je nekoliko odpornejša proti suši in
visokim temperaturam kot sorta Siva; odporna je tudi na
poleganje; v neugodnih vremenskih razmerah je sposobna
boljše napolniti semena kot sorta Siva.
Izvor: nastala je z odbiro oziroma selekcijo nezaželenih rastlin
iz domačih populacij sive ajde na Dolenjskem, iz Slovenije; v
postopku žlahtnjenja so bile izločene netipične rastline z
visoko zveriženo rastjo, ki so bile podvržene poleganju; v
končni fazi žlahtnjenja pa se je z odbiro determinantnih rastlin
doseglo zelo uniformne rastline po obliki rasti - habitusu.
Morfološko-biološke lastnosti: determinantna oziroma končna
rast je genetsko determinirana lastnost in rastlina sama
zaključi rast, kljub temu, da ima na razpolago ugodne pogoje
rasti; determinantne rastline so nižje in tako odpornejše na
poleganje, kljub višjim odmerkom dušika v manj ugodnih
vremenskih razmerah; ker imajo rastline genetsko
determiniran zaključek rasti, manj pocvitajo in semena
enakomerno dozorevajo, kar zelo ugodno vpliva na spravilo
posevka; semena sorte Sive so srednje velika, dobro
napolnjena, luska je nežna, svetlo sive (srebrnkaste) barve,
pogosto z manjšimi temnimi prižami; cveti belo, včasih je
opazen rahlo rožnat odtenek.
Gospodarske lastnosti: Siva daje največje pridelke - do 1.500
kg/ha, v poskusih na Dolenjskem pa je dala tudi do 2.000
kg/ha; z gostoto setve se lahko uravnava razraščanje, če je
posevek relativno redek, se dobro razrašča, kar lahko
pozitivno ali negativno vpliva na količino pridelka, absolutno
težo semen; slabše je odporna na sušo in visoko temperaturo
v času napolnjevanja semen z asimilati, v takih vremenskih
razmerah lahko veliko semen abortira ali pa ostanejo prazna gluha.

2. KORUZA
Sorta
Izvor
Koruza (Zea mays L.)
Lj - 275 t
D
(FAO 200)

Vzdrževalec

Opis

Biotehniška
fakulteta Oddelek za
agronomijo

•

•
•

•

Izvor: je štirilinijski hibrid, vzgojen iz štirih domačih
inbridiranih linij, čistih trdink, ki so bile vzgojene iz domače
populacije trde koruze; požlahtnjen je bil v Sloveniji pred več
kot 15 leti.
Uporaba: hibrid je primeren za bolj humidna in hladnejša
višinska področja; primeren je za ljudsko prehrano.
Morfološko-biološke lastnosti:
- zrnje: zlato rumene barve in vsebuje visok delež
beljakovin,
- višina rastlin: 200-210 cm,
- dolžina storža: 20-23 cm,
- število vrst zrnja na storžu: 10-12,
- masa 1.000 zrn: 403-408 g.
Gospodarske lastnosti: je srednje rana sorta, zrelostni razred
FAO 280; namenjena je za pridelavo zrnja, ker je zelo
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Sorta

Izvor

Vzdrževalec
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Opis
kvalitetna trdinka.
• Ostale lastnosti:
- izplen zdroba: nad 60%,
- število dni do metličenja 60 dni,
- število dni do svilanja: 65 dni,
- povprečni pridelek: 7-8 t suhega zrnja /ha.
• Kemične lastnosti zrnja:
- 5,3% maščob,
- 11,4% beljakovin,
- 0,39% lizina v zrnju,
- 0,065% triptofana v zrnju,
- v beljakovinah: 4,02% lizina, 0,61% triptofana,
- 32,2 mg/kg zrnja rumenih barvil,
- 3,2 mg/kg zrnja karotina,
- 27,8 mg/kg zrnja ksantofila.

3. KRMNE RASTLINE
Sorta
Izvor
Vzdrževalec
Opis
Visoka pahovka (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Ex. J.S. et K.B. Presl.)
Sora
D
Center za razvoj
• Izvor: avtohtoni ekotipi visoke pahovke iz predalpskega
kmetijstva in
klimatskega območja Slovenije.
podeželja Jable
• Uporaba: zaradi hitre rasti in regeneracije se priporoča za setev
v travno deteljnih mešanicah, predvsem v mešanicah z lucerno
v njivskem kolobarju.
• Morfološko-biološke lastnosti:
- je nežna rastlina pokončnega tipa, z visokim šopom,
- steblo je 110-120 cm visoko, gladko, temno zelene barve
in odporno proti poleganju,
- list je dolg in širok, sivo zelene barve, rob lista pa je slabo
obrasel z dlačicami.
• Gospodarske lastnosti: je srednje rana sorta, cveti v prvi dekadi
junija; delež listov je 35%; odlikuje se po trpežnosti, odporna je
proti nizkim temperaturam in boleznim; je srednje odporna
proti suši; dobro prenaša pogosto košnjo in se hitro regenerira;
daje obilen pridelek sena - do 19 t na hektar.
• Kemično-tehnološke lastnosti: surovih proteinov v senu je
14,7%, surove celuloze pa 28,6%.
Krmna ogrščica (Brassica napus L. var. napus)
Starška
A
Center za razvoj
• Izvor: populacije iz Slovenije.
kmetijstva in
• Uporaba: uporablja se lahko kot strniščni krmni dosevek,
podeželja Jable
prezimni krmni posevek ali za podor za zeleno gnojenje.
• Morfološko-biološke lastnosti:
- steblo je visoko, debelo in močno,
- listje je temno zeleno, na srednje dolgih pecljih,
- cvet je svetlo rumene barve,
- semena so temno rjava ali črna.
• Gospodarske lastnosti: je dobro odporna na mraz, saj prenese
temperaturo do -15°C brez snežne podlage; ima veliko
regeneracijsko sposobnost; odporna je proti poleganju.
Strniščna repa (Brassica rapa L. var. rapa)
Kranjska
A
Semenarna
• Izvor: populacije iz Slovenije.
okrogla
Ljubljana d.d.
• Opis rastline:
- v zemlji ima okrogle precej ploščate korene, ki so na
zgornjem delu vijolično obarvani; ostali del korena je bele
barve,
- steblo: cvetno steblo je visoko od 80 cm do 1,5 m,
- listi: listna ploskev je razdeljena,
- cvet: je rumenkaste barve,
- seme: značilno temno okroglo seme za rod Brassica; teža
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Sorta

Izvor

Vzdrževalec

Št.

Opis
•
•
•

Črna detelja (Trifolium pratense L.)
Živa
D
Center za razvoj
kmetijstva in
podeželja Jable

•
•
•

•

•
Poljanka

A

Center za razvoj
kmetijstva in
podeželja Jable

•
•
•

•

•
Rdeča bilnica (Festuca rubra L. ssp. vulgaris)
Jasna
D
Center za razvoj
kmetijstva in
podeželja Jable

•
•
•

•

•
Mnogocvetna ljuljka (Lolium multiflorum Lam.)
Draga
D
Center za razvoj
kmetijstva in
podeželja Jable
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•
•

1.000 semen je približno 2,5-3,5 g.
Odpornost na bolezni: ni bila testirana.
Biološke lastnosti: seje se postrno; prenese tudi nekoliko nižje
temperature, vendar ne tako nizke kot koleraba.
Kakovost in količina pridelka: pridelek je srednji in dobre
kakovosti.
Izvor: avtohtoni ekotipi iz alpskega, predalpskega in
subkontinentalnega območja Slovenije.
Uporaba: primerna je za setev v mešanicah z večletnimi
travami, posebno pri zasnovi večletnih travnikov na njivah ali
obnovi že obstoječih travnikov in pašnikov.
Morfološko-biološke lastnosti: rastlina je pokončnega do
polpokončnega tipa, njen nižji čop se dobro razrašča; steblo
zraste 50-55 cm visoko in je brez dlačic; listi so temno zelene
barve s svetlo sivkasto pego na zgornji strani.
Gospodarske lastnosti: je izrazito rana sorta, se hitro regenerira
po vsaki košnji ali paši, je zelo odporna proti nizkim
temperaturam in boleznim; delež listov je 41%; odlikuje se po
trpežnosti; pridelek sena je do 13 t/ha.
Kemično-tehnološke lastnosti: surovih proteinov vsebuje
15,8%, surove celuloze pa 24,4%.
Izvor: avtohtoni ekotipi iz aplskega in predalpskega
klimatskega območja Slovenije.
Uporaba: priporoča se za setev v travno-deteljnih mešanicah in
za setev monokulture.
Morfološko-biološke lastnosti: rastline so pokončnega tipa, z
visokim šopom in se dobro razraščajo; steblo je visoko 60-65
cm, odporno proti poleganju in brez dlačic; list je velik, temno
zelene barve s sivo pego na zgornji strani.
Gospodarske lastnosti: izrazito rana njivska črna detelja
(precox), v letu setve razvije cvet in da dve košnji; cveteti
začne prve dni v juniju; je zelo odporna proti nizkim
temperaturam in boleznim, srednje odporna pa je proti suši; v
posevku zdrži do tri leta rabe; v humidnih območjih daje velik
pridelek sena - 14,2 t/ha.
Kemično-tehnološke lastnosti: seno vsebuje 15,3% surovih
proteinov, surove celuloze pa 23,9%.
Izvor: avtohtoni ekotipi iz predalpskega klimatskega območja
Slovenije.
Uporaba: zaradi svoje trpežnosti, razraščanja, regeneracije in
odpornosti proti gaženju je primerna za setev v mešanicah za
pašnike, trate parkov in športnih površin.
Morfološko-biološke lastnosti:
- je nežna rastlina, tipa fallax; z razraščanjem ustvari velike
blazine, ki se sklenejo v gosto rušo srednje višine,
- višina stebelca je 60-65 cm, ne polega in je brez dlačic,
- list je temno zelen, dolg in ozek, po širini stisnjen in brez
dlačic.
Gospodarske lastnosti: je srednje rana sorta in cveti v prvi
dekadi junija; delež listov je 45%; odporna je proti mrazu, suši
in boleznim; dobro prenaša gaženje, pašo in pogosto košnjo;
dobro reagira na gnojenje z dušikom; pridelek sena v humidnih
območjih je do 13 t/ha.
Kemično-tehnološke lastnosti: seno vsebuje 18,7% surovih
proteinov in 26,4% surove celuloze.
Izvor: avtohtoni ekotipi mnogocvetne ljuljke iz predalpskega
klimatskega območja Slovenije.
Uporaba: zaradi bujne rasti in sposobnosti hitre regeneracije se
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Sorta

Izvor
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Vzdrževalec

Opis
priporoča za setev tako v deteljno travnih mešanicah kot v
monokulturi za večje število košenj ali pašo, predvsem pa je
odlična za konzerviranje.
• Morfološko-biološke lastnosti:
- rastline so pokončne rasti s srednje visokim šopom,
- steblo je visoko 70-80 cm, gladko, svetlo zeleno in srednje
odporno proti poleganju,
- list je dolg in širok, svetlo zelene barve in brez dlačic.
• Gospodarske lastnosti: je rana sorta, cveti v zadnji dekadi maja;
delež listov je 43%; je srednje odporna proti nizkim
temperaturam in suši ter dobro odporna proti boleznim; zelo
dobro reagira na intenzivno gnojenje z dušikom, lahko se jo
kosi 5 do 6-krat; pridelek sena je do 14 t/ha.
• Kemično-tehnološke lastnosti: Seno vsebuje 17,6 %, surovih
proteinov, surove celuloze pa 22,1 %.
Podzemna koleraba (Brassica napus L. var. napobrassica)
Rumena
U
Semenarna
• Cilj selekcije: vzdrževati rastline z lepo oblikovanimi in
maslena
Ljubljana d.d.
obarvanimi koreni, ki so primerni tudi za ljudsko prehrano.
• Opis rastline:
- v zemlji naredi okroglaste, nekoliko podolgovate korene,
ki so lepo rumeno obarvani,
- steblo: cvetno steblo je visoko od 1,5 m do izjemoma v
zelo dobrih pogojih do 2,5 m,
- listi: listje je srednje bujno, nekoliko svetleje zeleno
obarvano in bolj razprostrte rasti; listna ploskev je
razdeljena,
- cvet: je rumenkaste barve,
- seme: značilno temno okroglo seme za rod Brassica; teža
1.000 semen je približno 2,5-3,8 g.
• Odpornost na bolezni: ni bila testirana.
• Biološke lastnosti: seje se postrno; prenese tudi precej nizke
temperature.
• Kakovost in količina pridelka: pridelek je srednji in dobre
kakovosti.
4. ZELENJADNICE
Sorta
Izvor
Vzdrževalec
Čebula (Allium cepa L. var. cepa)
Belokranjka
D
Semenarna
Ljubljana d.d.

Opis
•
•
•
•

•
•
•
Ptujska rdeča

A

Semenarna
Ljubljana d.d.

•
•

Začetek selekcije: na Biotehniški fakulteti Univerze v
Ljubljani.
Izhodni material: iz populacije avtohtonih čebul iz okolice
Gribelj v Beli krajini v Sloveniji.
Cilj selekcije: dobiti podolgovato sorto čebule, ki se dobro
skladišči.
Opis rastline:
- srednje velike čebule so podolgovate oblike in dobro ovite
z rumenkasto rjavimi ovojnimi listi,
- steblo: cvetno steblo je visoko okoli 80 cm,
- listi: listi so bolj svetlo zelene barve,
- cvet: v okroglastih socvetjih belkaste barve,
- seme: značilno temno ploščato seme za rod Allium; teža
1.000 semen je približno 2,7-4,0 g.
Odpornost na bolezni: ni bila testirana.
Biološke lastnosti: sorto se lahko vzgaja enoletno, tako da se
pridela čebulo iz semena, ali pa prideluje čebulo iz čebulčka.
Kakovost in količina pridelka: pridelek je srednji, dobre
kakovosti in se dobro skladišči.
Izhodni material: izvor iz okolice Starš, iz Slovenije.
Cilj selekcije: dobiti sorto čebule, ki se dobro skladišči.

Uradni list Republike Slovenije
Sorta

Izvor

Česen (Allium sativum L.)
Ptujski
A
jesenski

Št.
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Vzdrževalec

Opis
• Opis rastline:
- srednje velike okrogle čebule so precej ploščate in dobro
ovite z rahlo rožnato rjavimi ovojnimi listi; meso je bele
barve z rahlo rožnatim nadihom pri peclju,
- steblo: cvetno steblo je visoko okoli 80 cm,
- listi: listi so bolj svetlo zelene barve,
- cvet: v okroglastih socvetjih belkaste barve,
- seme: značilno temno ploščato seme za rod Allium; teža
1.000 semen je približno 2,7-4,0 g.
• Odpornost na bolezni: ni bila testirana.
• Biološke lastnosti: sorta se lahko vzgaja enoletno, tako da se
pridela čebulo iz semena, ali pa prideluje čebulo iz čebulčka.
• Kakovost in količina pridelka: pridelek je srednji, dobre
kakovosti in se dobro skladišči.

Semenarna
Ljubljana d.d.

•

Izhodni material: izvor iz okolice Apač na Ptujskem polju, iz
Slovenije.
• Opis rastline:
- glavica česna je precej velika, dobro ovita z ovojnimi listi
bele barve,
- steblo: rastlina ne tvori cvetnih stebel,
- listi: listi so širši in temnejše zelene barve kot pri sorti
Ptujski spomladanski,
- cvet: ne cveti,
- seme: ne tvori semena.
• Odpornost na bolezni: ni bila testirana.
• Biološke lastnosti: stroki se lahko posadijo v oktobru ali pa
zgodaj spomladi, da je pridelek v juliju; pridelan česen se lahko
skladišči do naslednjega pridelka; pri sajenju spomladi se
pridelajo glavice česna z manjšim obsegom kot pri jesenskem
sajenju.
• Kakovost in količina pridelka: pridelek je dobre kakovosti,
vendar nekoliko nižji kot pri sorti Ptujski jesenski.
Ptujski
A
Semenarna
• Izhodni material: izvor iz okolic Apač na Ptujskem polju, iz
spomladanski
Ljubljana d.d.
Slovenije.
• Cilj selekcije: dobiti česen, ki se lahko dolgo časa skladišči
• Opis rastline:
- glavica česna je manjša od sorte Ptujski jesenski, dobro
ovita z ovojnimi listi bele barve,
- steblo: rastlina ne tvori cvetnih stebel,
- listi: listi so ožji in svetlejše zelene barve kot pri sorti
Ptujski jesenski,
- cvet: ne cveti,
- seme: ne tvori semena.
• Odpornost na bolezni: ni bila testirana.
• Biološke lastnosti: stroki se posadijo v oktobru, da je pridelek v
juniju; pridelan česen se mora porabiti do novega leta, ker se ta
sorta slabše skladišči kot sorta Ptujski spomladanski.
• Kakovost in količina pridelka: pridelek je dobre kakovosti in
dosega od 6.000-10.000 kg/ha.
Belo zelje (Brassica oleracea L. spp. oleracea convar. capitata (L.) Alef. var. capitata f. alba DC.)
Kranjsko
A
Semenarna
• Izvor: populacije iz Slovenije.
okroglo
Ljubljana d.d.
• Morfološko-biološke lastnosti: je srednje pozna sorta; glava je
okrogle oblike, srednje velika in srednje trda; barva veh in
glave na prerezu je temno zelena do belo rumena; barva kislega
zelja je bela.
• Gospodarska vrednost: primerna je za kisanje in tudi za
skladiščenje; dobro uspeva tudi v slabših rastnih razmerah.
Emona
D
Semenarna
• Izvor: populacije iz Slovenije.
Ljubljana d.d.
• Morfološko-biološke lastnosti: glava je ploščato okrogle
oblike, srednje velika in srednje trda; barva veh in glave na
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Sorta

Izvor

Vzdrževalec

Ljubljansko

A

Semenarna
Ljubljana d.d.

Varaždinsko

U

Semenarna
Ljubljana d.d.

Radič (Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi.)
Anivip
D
Planta Prelesje
d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije
Opis
prerezu je svetlo zelena do rumeno zelena; barva kislega zelja
je rumena.
• Gospodarska vrednost: primerna je za kisanje; dobro uspeva
tudi v slabših rastnih razmerah.
• Izhodni material: populacije zelja iz okolice Ljubljane (Kašelj)
iz Slovenije.
• Opis rastline:
- velike glave so na prerezu okrogle in ne preveč zbite,
- steblo: cvetno steblo je visoko približno 2 m in široko
razvejano,
- listi: listi so široko eliptični, zelene barve s slabšim
voščenim poprhom,
- cvet: rumene barve,
- seme: značilno temno okroglo seme za rod Brassica; teža
1.000 semen je približno 2-3 g.
• Odpornost na bolezni: ni bila testirana.
• Biološke lastnosti: sadike se presaja maja, junija, da se pridelek
pobira oktobra, novembra; sorta je primerna tako za kisanje kot
tudi za svežo uporabo.
• Kakovost in količina pridelka: 30-35 t glav/ha.
• Izvor: populacije iz Slovenije.
• Cilj selekcije: dobiti zelje z nežnimi v notranjosti rumeno
obarvanimi listi, ki je primerno za kisanje.
• Opis rastline:
- srednje velike glave so ploščate, težke 2-3 kg, dobro zbite,
- steblo: cvetno steblo je visoko približno 2 m in široko
razvejano,
- listi: listi so široko eliptični, zelene barve s slabšim
voščenim poprhom,
- cvet: rumene barve,
- seme: značilno temno okroglo seme za rod Brassica; teža
1.000 semen je približno 2-3 g.
• Odpornost na bolezni: ni bila testirana.
• Biološke lastnosti: je srednje pozna sorta; sadike se presaja
maja, junija, da se pridelek pobira oktobra, novembra; sorta je
primerna zlasti za kisanje (tudi celih glav).
• Kakovost in količina pridelka: 30-50 t glav/ha.
•
•
•
•

Začetek selekcije: 1974.
Izhodni material: 'Castelfranco tip Chioggia'.
Cilj selekcije: odbira, preizkušanje in razmnoževanje odpornih
rastlin na nizke temperature (do - 8° C) v času rasti in prehoda
v tehnološko zrelost.
Opis rastline:
- glavnat tip radiča z rahlo podolgovatimi do okroglimi
glavicami; v fazi rozete so listi robustnejši, zelene do
rahlo rjavo rdečkaste barve, v času ohladitve ter prehoda v
tehnološko zrelost se listi obarvajo rjavo rdeče do rdeče z
močneje izraženimi listnimi žilami; znotraj razvite glavice
so listi rdeče obarvani z močneje izraženimi listnimi
žilami bele barve; rastlina doseže v tehnološki zrelosti, v
primeru manj intenzivne pridelave, višino 15-20 cm,
premer rozete 30-40 cm in doseže maso 100-300 g; v
primeru intenzivne pridelave so podatki o višini, širini in
masi preseženi za 50-100%,
- steblo: cvetno steblo visoko do 2 m, močno razvejano in
rahlo dlakavo; debelina stebla je 1-2 cm,
- listi: prvi pravi listi so ožji, podolgovati do srednje
lopatičasti; listi v času formiranja glavice so široki,
lopatičasti, sedeči, dolgi 10-20 cm, široki 10-20 cm

Uradni list Republike Slovenije
Sorta

Izvor

Vzdrževalec

Št.

Opis

•
•

•

•

•

Monivip

D

Planta Prelesje
d.o.o.
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•
•
•
•

(odvisno od rastnih razmer); listi so celorobi do rahlo
narezani ter rahlo valoviti: listna ploskev je ob žilah na
zunanjih listih zeleno-rdeče-rjavo obarvana; medžilni del
listne ploskve je zelen, rdeč ali rahlo pisan; listi, ki tvorijo
glavico so v tehnološki zrelosti so rdeče do rahlo pisane
barve, z močneje izraženimi listnimi žilami bele barve,
- cvet: svetlo moder,
- seme: 2-3 mm dolgo, svetlo do temno rjavo, podolgovato.
Odpornost na bolezni: ob upoštevanju zahtev za integrirano
pridelovanje (varstvo) je dobro odporna na pepelasto plesen,
rjo.
Biološke lastnosti (dolžina rasti, odpornost na mraz, čas setve,
gojenja): sorta je odporna na nizke temperature do - 8° C v
obdobju rasti do tehnološke zrelosti; čas setve od konca maja
(višje lege in za jesensko spravilo) do julija, avgusta (toplejša
območja in za pozno jesensko do zimsko spravilo, varovanje
rastlin s prekrivali).
Kakovost in količina pridelka: v fazi rozete so zunanji listi
robustnejši, rahlo porasli z dlačicami, grenkega okusa; v
tehnološki zrelosti se listi, ki tvorijo glavico ponežijo, so krhki,
brez oziroma z rahlo grenčico; tržni pridelek je 10-40 t
glavic/ha.
Specifičnost sorte: rastline so v tehnološki zrelosti lepega
videza, rdeče rjavo do zeleno obarvane, glavice rdeče belo do
rahlo pisane barve; sorta je odporna na nizke temperature ter je
primeren za pozno jesensko pridelovanje; primerna je za
pridelovanje glavic, za beljenje in siljenje; posevek se lahko
zasnuje z neposredno setvijo (kasnejša zasnova in za siljenje
ter beljenje) oziroma z gojenjem sadik; presaja oziroma redči
se na razdaljo 40x25 oziroma 30x30 cm.
Pridelek: pridelek glav, ob spravilu v tehnološko zrelost, je
primeren za skladiščenje v hladilnicah; rastline, ki niso dosegle
tehnološke zrelosti (prepozna setev, suša) so primerne za
siljenje ali beljenje.
Začetek selekcije: 1974.
Izhodni material: 'Castelfranco tip Chioggia'.
Cilj selekcije: odbira, preizkušanje in razmnoževanje odpornih
rastlin na nizke temperature (do -8° C) v času rasti in prehoda v
tehnološko zrelost.
Opis rastline:
- glavnat tip radiča z rahlo podolgovatimi do okroglimi
glavicami; v fazi rozete so listi robustnejši, zelene do
rahlo rjavo rdečkaste pisane barve, v času ohladitve ter
prehoda v tehnološko zrelost se listi obarvani zeleno do
belkasto rdeče pisani, z močneje izraženimi listnimi
žilami; znotraj razvite glavice so listi belo, zeleno oziroma
rdeče pisano obarvani z močneje izraženimi listnimi
žilami bele barve; rastlina doseže v tehnološki zrelosti, v
primeru manj intenzivne pridelave, višino 15-25 cm,
premer rozete 30-40 cm in doseže maso 100-300 g; v
primeru intenzivne pridelave so rastline močneje razvite
ter so podatki za višino, širino in maso preseženi za 50100%,
- steblo: cvetno steblo visoko do 2 m, močno razvejano in
rahlo dlakavo; debelina stebla je 1-2 cm,
- listi: prvi pravi listi so ožji, podolgovati do srednje
lopatičasti, sedeči na kratkem peclju; listi v času
formiranja glavice so široki, lopatičasti, sedeči, dolgi so
10-20 cm, široki pa 10 do 20 cm (in več, odvisno od
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Sorta

Izvor

Vzdrževalec

Uradni list Republike Slovenije
Opis

•
•

•

•

•

Solkanski

A

Planta Prelesje
d.o.o.

•
•

rastnih razmer); listi so celo robi do rahlo narezani
(nazobčani) ter rahlo valoviti; listna ploskev je ob žilah na
zunanjih listih zeleno, rdeče, rjavo pisano obarvana;
medžilni del listne ploskve je zelen oziroma zeleno rdeče
rahlo pisan; listi, ki tvorijo glavico so v tehnološki zrelosti
so zelene, belo zelene do rahlo pisane barve, z močneje
izraženimi listnimi žilami zeleno bele barve,
- cvet: svetlo moder,
- seme: 2-3 mm dolgo, svetlo do temno rjavo, podolgovato.
Odpornost na bolezni in škodljivce: ob upoštevanju zahtev za
integrirano pridelovanje (varstvo) je dobro odporna na
pepelasto plesen, rjo.
Biološke lastnosti (dolžina rasti, odpornost na mraz, čas setve,
gojenja): sorta je odporna na nizke temperature do -8° C v
obdobju rasti do tehnološke zrelosti; čas setve od konca maja
(višje lege in za jesensko spravilo) do julija, avgusta (toplejša
območja in za pozno jesensko do zimsko spravilo, varovanje
rastlin s prekrivali).
Kakovost in količina pridelka: v fazi rozete so zunanji listi
robustnejši, rahlo porasli z dlačicami, grenkega okusa; v
tehnološki zrelosti se listi, ki tvorijo glavico ponežijo, so krhki,
brez oziroma z rahlo grenčico; tržni pridelek je 10-40 ton
glavic/ha.
Specifičnost sorte: rastline so v tehnološki zrelosti lepega
videza, zelene do zeleno rdeče rjavo obarvane, glavice so
zelene, belo zelene do rahlo pisane barve; sorta je odporna na
nizke temperature ter je primerna za pozno jesensko
pridelovanje; primerna je za pridelovanje glavic, za beljenje in
siljenje; posevek se lahko zasnuje z neposredno setvijo
(kasnejša zasnova in za siljenje ter beljenje) oziroma z
gojenjem sadik; presaja oziroma redči se na razdaljo 40x25 oz.
30x30 cm.
Pridelek: pridelek glav, ob spravilu v tehnološko zrelost je
primeren za skladiščenje v hladilnicah; rastline, ki niso dosegle
tehnološke zrelosti (prepozna setev, suša) so primerne za
siljenje ali beljenje.
Izvor: iz populacije iz Slovenije.
Morfološko-biološke lastnosti: je srednje zgodnja sorta; rastline
goriškega radiča razvijejo srednje bujno listno rozeto z
lopatičastim, sedečimi do rahlo pecljatimi listi; v poletnem
obdobju so listi zelene do rahlo rjavkaste barve, proti jeseni pa
začno listi dobivati rjavkasto rdečo barvo; v hladnem obdobju v
pozni jeseni in zimi, v primeru siljenja v temi se obarva
intenzivno rdečo; listno rebro in listne žile se obarvajo belo.
Gospodarska vrednost: uporablja se kot radič za siljenje.

•
Korenje (Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek)
Ljubljansko
A
Semenarna
• Izhodni material: populacije iz okolice Ljubljane, iz Slovenije.
rumeno
Ljubljana d.d.
• Opis rastline:
- koničasti koreni so dolgi, svetlo rumene barve,
- steblo: cvetno steblo je visoko približno 1-1,8 m in široko
razvejano,
- listi: listi so bujni, sivkasto zelene barve,
- cvet: cvetovi so v kobulu in so bele barve,
- seme: značilno za vrsto.
• Odpornost na bolezni: ni bila testirana.
• Biološke lastnosti: seje se zgodaj spomladi; koreni so primerni
tako za prehrano ljudi kot za živinsko krmo.
Solata (Latuca sativa L. convar. sativa var. capitata L.)
Dalmatinska
U
Semenarna
• Izvor: populacije iz Slovenije.
ledenka
Ljubljana d.d.
• Cilj selekcije: dobiti sorto, ki bi poleti pozno uhajala v cvet.

Uradni list Republike Slovenije
Sorta

Izvor

Vzdrževalec

Št.

33 / 6. 4. 2004 / Stran 3937

Opis
• Opis rastline:
- okrogle glavice so srednje velike in temnejše zelene barve,
- steblo: cvetno steblo je visoko približno 1 m,
- listi: listi so temno zelene barve,
- cvet: cvetovi so značilni za nebinovke in so rumene barve,
- seme: značilno za vrsto, bele barve.
• Odpornost na bolezni: ni bila testirana.
• Biološke lastnosti: primerna za pridelavo spomladi in poleti.
• Pridelek: pridelek je kakovosten.
Preklarji, visoki stročji fižol in visoki fižol za zrnje (Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris)
Jabelski
D
Kmetijski inštitut • Izvor: populacije iz Slovenije.
stročnik
Slovenije
• Opis rastline: stroki so zelene barve, ploščate oblike, niso
nitasti in brez membrane; barva zrnja je siva do sivo rjava;
srednje zgodnja sorta.
Jabelski
D
Semenarna
• Začetek selekcije: selekcija Kmetijskega inštituta Slovenije.
pisanec
Ljubljana d.d.
• Izvor: populacije iz Slovenije.
• Opis rastline:
- višina rastline: do 4 m,
- stroki: zelene barve; ob dozorevanju dobijo stroki
rdečkaste vzdolžne proge,
- cvet: bele barve,
- seme: bež barve z rdečkastimi progami; teža 1.000 semen
je približno 800 g.
• Odpornost na bolezni: ni bila testirana.
• Biološke lastnosti: seje se v začetku maja, stroke se obira že
konec julija do avgusta.
• Kakovost in količina pridelka: 1.500-3.000 kg suhega zrnja/ha.
• Specifičnost sorte: je kombinirana sorta, ki se lahko uporablja
kot stročji fižol ali pa za zrnje.
Jeruzalemski D
Semenarna
• Izhodni material: populacije iz Slovenije.
Ljubljana d.d.
• Cilj selekcije: dobiti sorto za kombinirano rabo
• Opis rastline:
- višina rastline: 4-5 m,
- stroki: rumene barve, široki 1-1,3 cm, dolgi 12-15 cm,
- cvet: bele barve,
- seme: sivkasto rjave barve; teža 1.000 semen je 450-480 g.
• Odpornost na bolezni: ni bila testirana.
• Biološke lastnosti: seje se v začetku maja, cvete junija, stroke
se obira že v juliju, avgustu.
• Kakovost in količina pridelka: 1.500-3.500 kg suhega zrnja/ha.
• Specifičnost sorte: je kombinirana sorta, ki se lahko uporablja
kot stročji fižol ali pa za zrnje.
Klemen
D
Semenarna
• Začetek selekcije: selekcija Kmetijskega inštituta Slovenije.
Ljubljana d.d.
• Izvor: populacije iz Slovenije.
• Opis rastline:
- višina rastline: približno 6 m,
- stroki: zelene barve,
- cvet: bele barve,
- seme: sivkaste barve; teža 1.000 semen je približno 600 g.
• Odpornost na bolezni: ni bila testirana.
• Biološke lastnosti: seje se v začetku maja, stroke se obira že
konec julija do avgusta.
• Kakovost in količina pridelka: 1.500-3.000 kg suhega zrnja/ha.
• Specifičnost sorte: je kombinirana sorta, ki se lahko uporablja
kot stročji fižol ali pa za zrnje.
Semenarna 22 D
Semenarna
• Izhodni material: iz Savinjske doline, kjer ga poznajo pod
Ljubljana d.d.
imenom sivček, iz Slovenije.
• Opis rastline:
- višina rastline: preko 6 m,
- stroki: zelene barve, širši kot pri sorti Klemen, vendar
nitasti,
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Sorta

Izvor

Vzdrževalec

Ptujski
maslenec

D

Semenarna
Ljubljana d.d.

Motovilec (Valerianella locusta)
Ljubljanski
A
Semenarna
motovilec
Ljubljana d.d.

Uradni list Republike Slovenije
Opis
- cvet: bele barve,
- seme: sivkaste barve; teža 1.000 semen je približno 680 g.
• Odpornost na bolezni: ni bila testirana.
• Biološke lastnosti: seje se v začetku maja, zrnje pa obira šele
konec septembra ali v oktobru.
• Kakovost in količina pridelka: 2.000-3.000 kg zrnja/ha, v
najugodnejših letih tudi preko 4.000 kg/ha.
• Specifičnost sorte: je zelo pozna sorta, ki se uporablja samo za
zrnje.
• Izhodni material: iz okolice Apač na Dravskem polju, iz
Slovenije.
• Opis rastline:
- višina rastline: preko 6 m,
- stroki: zelo široki in dolgi stroki so rumene barve,
- cvet: vijolične barve,
- seme: vijolično črne barve; teža 1.000 semen je približno
600 g.
• Odpornost na bolezni: ni bila testirana.
• Biološke lastnosti: Sejemo ga v začetku maja, stroke obiramo
šele septembra.
• Kakovost in količina pridelka: na hektar da veliko kvalitetnega
stročja.
• Specifičnost sorte: je zelo pozna sorta, ki se uporablja samo za
stročje.
•
•
•

•
•
•

Izvor: populacije iz Slovenije.
Cilj selekcije: dobiti sorto, ki ne bi pozebla v slovenskih
zimskih razmerah.
Opis rastline:
- rozete so srednje velike,
- steblo: cvetno steblo je visoko od 20-50 cm,
- listi: dolgi, zelene barve in le nekoliko ožji od listov
Holandskega; so gladki brez dlačic in svetleči,
- cvet: cvetovi so belkasti,
- seme: značilno za vrsto, manjše, teža 1.000 semen je 1-2 g.
Odpornost na bolezni: ni bila testirana.
Biološke lastnosti: primerna za pridelavo jeseni in spomladi;
lahko se seje tudi zgodaj spomladi, vendar je boljša setev jeseni
(od avgusta do septembra, morda v toplejših krajih še oktobra).
Pridelek: pridelek je kakovosten.

5. KROMPIR
Sorta
Izvor
Vzdrževalec
Krompir (Solanum tuberosum L.)
Kresnik
D
Semenarna
Ljubljana d.d.

Opis
•
•

•

Izvor: populacije iz Slovenije.
Gospodarske lastnosti:
- ranost: zelo rana sorta,
- gomolji: zelo podolgovati, upognjeni, belo mesnati,
- pridelek: velik,
- uporabnost: kot zgoden krompir za pečenje tip A-B,
- grm: srednje visok, listno stebelni tip, razvoj grma hiter,
- bolezni: srednje odporen na plesni in virus zvijanja listov
ter srednje občutljiv na Y virus.
Morfološke lastnosti:
- rastlina: številna stebla z velikimi svetlo zelenimi listi,
cvetje redko, cvet je svetlo vijoličaste barve, jagode dela
redko,
- gomolji: zelo podolgovati, upognjeni, kožica je svetlo
rumena, meso je belo, očesa so plitva, stoloni so srednje
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Št.

Sorta

Izvor

Vzdrževalec

Opis

Jana

D

Semenarna
Ljubljana d.d.

•
•

•

Cvetnik

D

Semenarna
Ljubljana d.d.

•
•

•

Vesna

D

Semenarna
Ljubljana d.d.

•
•

•
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kratki, mehki.
Izvor: populacije iz Slovenije.
Gospodarske lastnosti:
- ranost: srednje zgodna sorta,
- gomolji: zelo podolgovati, številni, škrob 16-18%,
- pridelek: velik, številni drobni gomolji,
- uporabnost: zgodnji krompir za pečenje,
- grm: visok stebelno in listni tip, razvoj grma primerno
hiter,
- bolezni: dokaj odporna za virus Yn in plesen na listih in
gomoljih.
Morfološke lastnosti:
- rastlina: številna dokaj močna stebla s temno zelenimi
listi, cveti obilo s svetlo vijoličastimi cvetovi, internodiji
rahlo obarvani,
- gomolji: zelo podolgovati z belim mesom in plitvimi očesi,
stoloni kratki.
Izvor: populacije iz Slovenije.
Gospodarske lastnosti:
- ranost: srednje zgodna sorta,
- gomolji: veliki s plitvimi očesi, lepe oblike,
- pridelek: velik,
- uporabnost: odlična jedilna sorta z belim mesom, po
kuhanju se ne obarva,
- grm: visok stebelni tip, večje število stebel, listje temno
zeleno,
- bolezni: dokaj občutljiv za plesen na listju in steblu,
občutljiv za raka, dokaj odporen proti virusnim boleznim.
Morfološke lastnosti:
- rastlina: večje število možnih stebel, ki so nad internodiji
vijoličasto obarvana, listi srednje veliki, cveti obilo, cvet
modro vijoličast.
- Gomolji: podolgovato ovalni, pravilni, z belim mesom in
plitvimi očesi.
Izvor: populacije iz Slovenije.
Gospodarske lastnosti:
- ranost: srednje zgodna sorta,
- gomolji: veliki, okrogli s precej globokimi očesi,
- pridelek: zelo velik,
- uporabnost: zgodnji krompir (dokler očesa ne motijo), tudi
kot zgodnji krompir daje velike pridelke,
- grm: visok listno stebelni tip, hitro se razvije in dobro
pokriva zemljo,
- bolezni: dokaj občutljiva za plesen na listih in gomoljih,
občutljiva za krompirjevega raka.
Morfološke lastnosti:
- rastlina: močna z manj številnimi stebli s svetlo zelenimi
velikimi listi, internodiji rožnato obarvani, cveti obilo, s
svetlo vijoličastimi cvetovi, ki imajo bele vrhove,
- gomolji: okrogli s srednje globokimi očesi, meso je svetlo
rumeno, stoloni so srednje dolgi.

6. OLJNICE
Sorta
Izvor
Vzdrževalec
Opis
Oljna buča (Cucurbita pepo L. var. oleifera sin. var. citrulina (L.) Greb. var. styriaca)
Slovenska
A
Semenarna
• Izhodni material: domača populacija iz okolice Apač na
golica
Ljubljana d.d.
Dravskem polju, iz Slovenije.
• Cilj selekcije: dobiti sorto, ki bi imela čim več semen.
• Opis rastline:

Stran

3940 / Št. 33 / 6. 4. 2004

Sorta

Izvor

Vzdrževalec
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Opis
-

•
•
•

rastline imajo dolge vreže,
listi: listi so neizenačeni, veliki, nekateri imajo belkaste
pege,
- cvet: cvetovi, tako moški kot ženski, so rumene barve,
- seme: seme je brez bele ovojne luske, zato je temno zelene
barve.
Odpornost na bolezni: ni bila testirana.
Biološke lastnosti: seje se v začetku maja, eventualno konec
aprila.
Kakovost in količina pridelka: 500-1.000 kg/ha; pridelek je
kakovosten.

7. HMELJ
Sorta
Izvor
Hmelj (Humulus lupulus L.)
A
Savinjski
golding

Vzdrževalec

Opis

Inštitut za
hmeljarstvo in
pivovarstvo

•
•

•

•

•

Izvor: je ekotip 'Fugglesa' in tradicionalni slovenski kultivar
hmelja; spada med aromatične tipe hmelja.
Uporaba: uspeva na aluvialnih tleh, ilovnate do glinasto
ilovnate teksture s propustnim in odcednim podtaljem, pa tudi
na rjavih, rahlo oglejenih tleh, s procesi oglejevanja pod 50 cm
in na rjavih globokih pokarbonatnih tleh.
Morfološko-biološke lastnosti:
- rastline imajo obliko srednje širokega valja,
- zalistniki: so dolgi do 60 cm,
- trta: je srednje debela in rahlo vijolična,
- listi: so srednje veliki in zeleni,
- koreninski sistem: je srednje močan,
- storžki: so dolgi povprečno 26,5 mm; 100 suhih storžkov
tehta 14 g, so srednje gosto zraščeni, zeleni in se pri
strojnem obiranju drobijo.
Gospodarske lastnosti:
- ranost: je zgoden,
- zrelost: optimalno zrel je od 18.-25. avgusta,
- povprečen pridelek je 1.300 kg/ha,
- gostota sajenja: 3.500 rastlin/ha,
- odpornost na bolezni: na hmeljevo peronosporo je
korenika občutljiva, listi so odporni, storžki pa nekoliko
občutljivi.
- skladiščenje: dobra skladiščno obstojnost,
- izkoristek alfa kislin v proizvodnji piva je dober.
Kemično-tehnološke lastnosti:
- aroma: blaga, žlahtno hmeljna
- eterična olja: 0,7-0,9 ml/100 g vzorca,
- alfa kisline: 5,5%,
- kohumulon: 28%,
- razmerje med alfa humulenom in beta kariofilenom: 3,5,
- razmerje med alfa kislinam in beta frakcijo: okoli 0,8,
- razmerje med alfa in beta kislinami: okoli 0,5.

8. SADNE RASTLINE
Sorta
Izvor
Vzdrževalec
Jablana (Malus domestica Borkh.)
Dolenjska
A
KZ Maribor,
voščenka Sadjarstvo
Sevniška
Mirosan
voščenka

Opis
•
•

Čas zorenja: zori okoli 20. septembra.
Opis ploda:
- plodovi so srednje debeli,
- meso je rumenkasto, sočno,
- aroma spominja na pomarančo.
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Sorta
Izvor
Gorenjska
A
voščenka Besniška
voščenka
Goriška sevka A
- Tolminka
Lonjon

D

Majda

D

Priolov delišes D

Bobovec

U

Boskopski
kosmač

U

Beličnik

U

Carjevič

U

Grafenštajnc

U

Vzdrževalec
Vele - sadna
drevesnica
Kamnik

Št.
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Opis
• Čas zorenja: zori sredi oktobra.
• Opis ploda:
- plodovi so debeli, pogosto nesimetrični,
- meso je belo do rumenkasto, sočno čvrsto.
Sadjarstvo
• Čas zorenja: zori koncem septembra.
Mirosan
• Opis ploda:
- plodovi so srednji do debeli,
- meso je čvrsto in sočno.
KZ Maribor,
• Opis ploda:
Sadjarstvo
- plodovi so srednje debeli, ploščato okrogli, izenačeni,
Mirosan,
simetrični,
Evrosad d.o.o.
- meso je odličnega okusa sladko kisli aromatični.
KZ Maribor,
• Opis ploda:
Sadjarstvo
- meso plodov je odporno proti oksidacijskim procesom
Mirosan,
zaradi visoke vsebnosti kislin,
KGZS - Sadjarski
- primerna je za krhlje, kompot, čežano.
center Gačnik
KZ Maribor
• Čas zorenja: zori v prvi dekadi septembra.
• Opis ploda:
- plodovi so občutljivi za odtiske in prevoz,
- so rumeno zeleni,
- meso je sladko kislo, aromatično.
Kozjanski park
• Čas zorenja: zori sredi oktobra.
• Opis ploda:
- plodovi so srednje debeli, neizenačeni po velikosti,
okroglasto kopasti,
- osnovna barva z dozorevanjem prehaja v zeleno rumeno,
do polovice prekrito z kratkimi prižami rjavo rdeče barve,
- pecelj je kratek, na koncu zadebeljen, pecljeva jamica je
plitva, pokrita s sivo rjavo rjo,
- meso je sprva trdo in kislo, pozneje se zmehča,
- plodovi so zelo odporni proti odtiskom.
Kozjanski park
• Čas zorenja: zori konec septembra.
• Opis ploda:
- plodovi so debeli,
- osnovna barva je zelenkasta, ki prehaja v rumeno in jo do
polovice prekriva rdečkasta, po površini je mrežasto
razporejena rja,
- lenticele so velike in večinoma rjaste,
- meso je rumenkasto, okus je kisel.
Kozjanski park
• Čas zorenja: zori konec julija.
• Opis ploda:
- plod je droben do srednje debel,
- bledo rumenkaste barve, pokrit s poprhom,
- koža je tanka in nežna,
- meso je belo z zelenkastim odtenkom,
- okus je kiselkast,
- plodovi so občutljivi za odtiske.
Kozjanski park
• Čas zorenja: zori konec septembra.
• Opis ploda:
- plodovi so srednje drobni, lahko tudi srednje veliki,
- osnovna barva je zelenkasto rumena, pokrovna, barva je
temno rdeča,
- pecelj je kratek,
- meso je rumenkasto belo, sočno, sladko kiselkasto,
- plodovi so občutljivi za odtiske.
Kozjanski park
• Čas zorenja: zori konec avgusta.
• Opis ploda:
- podovi so srednje debeli do debeli, okroglasto kopasti,
- dozoreli plodovi so zlato rumene barve s kratkimi
karminasto rdečimi prižami,
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Sorta

Izvor

Vzdrževalec

Kanadka

U

Kozjanski park

Krivopecelj

U

Kozjanski park

Londonski
peping

U

Kozjanski park

Štajerski
mošancelj Zimski
mošancelj

U

Različni sadjarji*

Ovčji nos

U

Kozjanski park

Pisani kardinal U

Kozjanski park

Zlata parmena U

Kozjanski park

Hruška (Pyrus communis L.)
Tepka
A

Kozjanski park

•
•

Rjavka

Kozjanski park

•

A

Opis
- meso je dišeče, rumenkasto, sočno,
- okus je kisel z žlahtno aromo.
• Čas zorenja: zori konec septembra.
• Opis ploda:
- plod je debel, sploščeno okroglast,
- koža je zelenkasto rumena, ki jo prekriva rumeno rjava ali
sivo zelena rja, lahko imajo tudi rjavo rdeč pridih z veliko
lenticel,
- pecelj je zelo kratek,
- meso je svetlo rumenkasto, srednje čvrsto, sladko kislega
okusa.
• Čas zorenja: zori v začetku oktobra
• Opis ploda:
- plodovi so debeli podolgovato kopasti,
- osnovna barva je limonasto rumena z rdečimi prižami,
- koža je gladka in trda,
- značilna za sorto je grba v pecljevi jamici, pecelj je kratek
in ukrivljen,
- meso je belo z rumenkastim nadihom,
- okus je kisel, brez posebne arome,
- plodovi so občutljivi za odtiske.
• Čas zorenja: zori v začetku oktobra.
• Opis ploda:
- plodovi so srednje debeli do debeli, sploščeno okroglasti, z
izrazitimi rebri,
- osnovna barva je zelena, ki z dozorevanjem prehaja v
rumenkasto zeleno, lahko imajo rjavo rdečo barvo na eni
strani,
- plodovi so sladko kiselkastega okusa in aromatični.
• Čas zorenja: sredi oktobra.
• Opis ploda:
- plodovi so srednje drobni, okroglasti,
- koža je gladka in trda, osnovna barva je zelenkasto
rumena, ki preide v zlato rumeno, lenticele so majhne, del
ploda je prekrit z oranžno rjavo barvo,
- meso je rumenkasto, čvrsto, prijetno kislega okusa.
• Čas zorenja: zadnja dekada avgusta in v začetku septembra.
• Opis ploda:
- plodovi so srednje debeli, nepravilne, okroglo ploščate,
konusne oblike,
- osnovna barva je rumeno zelena z oranžno rdečimi
progami,
- meso je sladko kiselkastega okusa, barva mesa je rumena.
• Čas zorenja: september.
• Opis ploda:
- plod je zelo debel, neenakomerno razvit,
- koža je svetla, mastna, rumenkasta podolgem prevlečena z
živo rdečimi progami,
- meso je rumenkasto, sočno, vinsko kiselkastega okusa.
• Čas zorenja: sredi septembra.
• Opis ploda:
- osnovna barva je zelenkasto rumena, ki je bolj ali manj
pokrita z rdečimi prižami,
- meso je zelo prijetnega okusa, sočno, čvrsto s prijetno
renetno aromo.
Čas zorenja: začetek septembra.
Opis ploda: srednje velik plod, okroglast, zelena barva plodu z
dozorevanjem prehaja v citronasto rumeno; zelo dobra za
predelavo v žganje.
Čas zorenja: sredi avgusta.
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Sorta

Izvor

Vzdrževalec

Pohorska
moštnica
Vinska
moštnica

A

Kozjanski park

A

Kozjanski park

Sliva (Prunus domestica L.)
Domača
A
češplja

Češnja (Prunus avium L.)
Vipavka
A

Št.

Opis
• Opis ploda: plod srednje velik, rjavo zelene barve z velikimi
lenticelami, zelo dober, sladek, meso belo rumeno, masleno;
dobra za svežo uporabo in sušenje.
• Čas zorenja: v začetku oktobra.
• Opis ploda: droben, rjavo obarvan na eni strani.
• Čas zorenja: sredi septembra.
• Opis ploda: plod je srednje debel, zelena barva z zrelostjo
rumeni, potemni, sočna.

Različni sadjarji*

•
•
•

Čas zorenja: v začetku septembra.
Rast: srednje bujne rasti, odlične rodnosti.
Plod: droben do srednje debel, podolgovate oblike, modro
vijoličaste barve s poprhom, meso je zlato rumene barve,
dobrega okusa, zelo aromatično; je cepka; dokaj pozno zarodi,
nekateri tipi so nagnjeni k izmenični rodnosti; primerna za
predelavo.

Različni sadjarji*

•
•
•
•

Čas zorenja: +8; tretji češnjev teden.
Rast: bujna, razprta rast.
Fertilnost: je avtosterilna sorta.
Opraševalci: 'Napoleonova', 'Najranejša iz Marke' in druge, ki
cvetijo sočasno.
Rodnost: zelo dobro rodi.
Cvetenje: cveti srednje zgodaj.
Plod: srednje debel, srčaste oblike, svetlo rdeče barve, kožica je
pol čvrsta, meso je mehko in se lepo loči od koščice; meso je
svetlejše, skoraj belo, kiselkasto sladkega okusa, sok je rožnato
rdeč; koščica je drobna in ovalne oblike; pecelj je srednje dolg
in se čvrsto drži ploda.
Čas zorenja češnjevih sort : podaja se v dnevih pred ali po času
zorenja standardne sorte 'Burlat' (v Sadjarskem centru Bilje
zori 20. maja).

•
•
•

•
Oljka (Olea europaea L.)
Črnica
A

Poskusni center
za oljkarstvo

•
•
•

Buga

A

Poskusni center
za oljkarstvo

•
•
•

Štorta

A
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Poskusni center
za oljkarstvo

•
•

•

Izvor: domača sorta, ki je bila pred pozebo 1956 najbolj
razširjena sorta v Slovenski Istri.
Morfološko-biološke lastnosti: drevo je srednje bujno, krošnja
je razširjena in srednje gosta, internodiji pa daljši; plodovi so
srednje debeli, v zrelosti črne barve.
Gospodarske lastnosti: sorazmerno zgodaj dozoreva, prvi
plodovi dozorijo že konec oktobra, obiranje pa naj bi potekalo
v prvi polovici novembra; dokaj pozno stopi v rodnost, rodnost
pa je srednja in teži k izmeničnosti; je dokaj občutljiva za
mraz, vendar se po pozebi zelo dobro in hitro obnavlja.
Izvor: domača sorta, razširjena po vsej v Istri; v zadnjem času
je bila precej zanemarjena, saj jo je izpodrinila Istrska belica.
Morfološko-biološke lastnosti: je srednje bujna, z lepo, gosto
krošnjo; srednje debeli plodovi se zgodaj obarvajo v črno in
zelo hitro zgubajo.
Gospodarske lastnosti: značilna zanjo je izmenična rodnost in
zgodnje dozorevanje (že konec oktobra); vsebnost olja v
plodovih je nizka, olje pa vsebuje precej polifenolov; po pozebi
se je obnesla kot ena odpornejših sort; odporna je proti
pavjemu očesu in manj občutljiva za oljčno muho.
Izvor: sorta je že dolgo razširjena na območju Istre, tako da jo
pojmujemo kot domačo sorto.
Morfološko-biološke lastnosti: drevo je dokaj bujno, vendar
precej redko; plodovi so srednje debeli do debeli, značilne
podolgovate oblike in nekoliko asimetrični, podobno kot
koščica, ki se zelo hitro loči od mesa; meso je okusno in
primerne konsistence.
Gospodarska vrednost: rodnost je redna in sorazmerno dobra;
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Sorta

Izvor

Vzdrževalec

Istrska belica

U

Poskusni center
za oljkarstvo

Uradni list Republike Slovenije
Opis
namenjena je predvsem vlaganju; zaradi zgodnjega
dozorevanja se običajno obira v oktobru; je bolj občutljiva za
oljčno muho.
• Izvor: sorta po nekaterih podatkih izhaja iz Boljunca v zaledju
Trsta, sicer pa je najbolj razširjena v Slovenski Istri.
• Morfološko-biološke lastnosti: po trditvah iz literature je
samooplodna, vendar se ugotavlja, da je oplodnja boljša v
mešanih nasadih. Značilna zanjo je zaprta, pokončna in
metlasta rast ter nekoliko kasnejši vstop v rodnost; plodovi so
srednje debeli, navadno ob obiranju še svetlo zelene barve, ki
kasneje prehaja prek temno rdečkaste do temne skoraj črne
barve.
• Gospodarske lastnosti: dozorevanje je pozno v jeseni (od druge
polovice novembra do sredine decembra), neenakomerno; v
obdelanih nasadih zelo dobro in redno rodi, namenjena pa je
predvsem predelavi v olje, saj ima izredno visoko oljnatost (v
naših razmerah vsebuje približno 5% več olja od sorte
Leccino); olje je običajno sveže, grenko in pikantno z visoko
vsebnostjo polifenolov; dobro prenaša nekoliko nižje
temperature, občutljiva pa je za oljčno muho in pavje oko.

9. VINSKA TRTA
Sorta
Izvor
Vzdrževalec
Vinska trta (Vitis vinifera L. ssp. vinifera)
Maločrn
A
**

Opis
•
•
•

Pinela

A

Kmetijski inštitut
Slovenije

•
•
•

Ranfol

A

Kmetijski inštitut
Slovenije

•
•
•

Poreklo: spada v črnomorsko ekološko skupino sort - Proles
pontica Negr.
Izvor: Slovenija, Italija.
Opis: list je srednje velik, tridelen, peceljni sinus je globok in
odprt, gornja stran lista je gladka, spodnja pa gola, listni pecelj
je kratek in vijoličaste barve; grozd je zelo velik, dolg in
vejnat; jagoda je debela, nekoliko podolgovata, v zrelem
stanju pa temno rdeča ali celo plavkasta; bujnost je srednje
močna; zorenje grozdja poteka zelo neenakomerno; rodi
bogato; je sorta za rdeča vina.
Poreklo: avtohtona sorta.
Izvor: Slovenija.
Opis: vršiček mladike je belkast in gol; list je temno zelen,
tridelen ali cel, srednje velik; grozd je majhen, okroglast in
srednje zbit; jagoda je srednje debela in nekoliko podolgovata,
rumenkaste barve in na sončni strani nekoliko zapečena;
jagodna kožica je tanka; rozga je rjave barve, dolga in s
srednje dolgimi internodiji; je srednje bujna sorta, grozdje
dozoreva srednje pozno; pridelek je srednji; je sorta za bela
vina; proti boleznim je precej odporna, razen na pepelasto
plesen in na sivo grozdno gnilobo, proti pozebi je srednje
odporna.
Poreklo: spada v črnomorsko ekološko skupino sort - Proles
pontica Negr.
Izvor: Slovenija.
Opis: vršiček mladike je kosmat, z rdeče obrobljenimi
mladimi listki; list je okroglast, tri do petdelen, plitvo narezan,
s kratkimi zobci, gornja stran lista je gladka in temno zelena,
spodnja pa gosto volneno obrasla; grozd je srednje velik,
srednje dolg in nekoliko zbit, značilno je, da je v spodnjem
delu grozd nekoliko zavit; jagoda je srednje debela, rjavkasto
rumena; jagodna kožica je tanka, vendar čvrsta; rozga je
srednje debela, rjavkasto rdeča in nekoliko črtasta; je precej
bujna sorta, grozdje dozoreva pozno; v času cvetenja se rada
osiplje; rodi obilno; je sorta za bela vina; proti peronospori in

Uradni list Republike Slovenije
Sorta

Izvor

Vzdrževalec

Radgonska
ranina

A

Kmetijski inštitut
Slovenije

Rebula

A

Kmetijski inštitut
Slovenije

Refošk

A

Kmetijski inštitut
Slovenije

Rumeni
plavec

A

Kmetijski inštitut
Slovenije
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Opis
oidiju je srednje odporna, za nizke temperature je občutljiva.
• Poreklo: spada v zahodnoevropsko skupino sort - Proles
occidentalis.
• Izvor: Slovenija.
• Opis: vršiček mladike je zelenkasto rdečkast, nekoliko
obrasel; list je srednje velik, petdelen, z globokimi zarezami in
bolj okroglaste oblike, list je temno zelene barve, na gornji
strani gol in nekoliko mehurjast, na spodnji strani pa redko
obrasel, listni zobci so neenaki, veliki, široki in oglati; grozd
je majhen do srednje velik, podolgovat in nabit; jagoda je
srednje velika, okrogla, svetlo zelena in z oprhom; jagodna
kožica je debela in prozorna; meso je sočno, sladko in
nekoliko muškatnega okusa; rozga je debela, temno rjave
barve in pikčasta; internodiji so dolgi, nodiji pa so nekoliko
temnejše barve; sorazmerno bujna sorta, zori rano; rodi dokaj
dobro in daje enakomeren pridelek; je sorta za bela vina;
občutljiva je na glivične bolezni, posebno za sivo plesen; proti
pozebi je srednje odporna.
• Poreklo: spada v zahodnoevropsko skupino sort - Proles
occidentalis.
• Izvor: Slovenija, Italija.
• Opis: vršiček mladike je svetlo zelen in nekoliko obrasel; list
je srednje velik, cel ali tridelen, s plitkimi gornjimi stranskimi
sinusi, list je z zgornje in spodnje strani svetlo zelen, gol;
grozd je podolgovat, srednje velik in valjaste oblike, dokaj
nabit; jagoda je srednje debela, okroglasta, rumenkasta in
pokrita z obilnim oprhom; jagodni popek je izražen, kožica pa
debela; rozga je srednje razvita, nekoliko progasta, bledo
rumenkaste barve in temno pikčasta; je srednje bujna sorta,
grozdje zori srednje pozno; rodi obilno in redno; je sorta za
bela vina; za peronospro ni posebno odporna, za oidij pa je
bolj odporna; proti pozebi je dokaj odporna.
• Poreklo: spada v črnomorsko ekološko skupino sort - Proles
pontica Negr.
• Izvor: Slovenija, Italija, Hrvaška.
• Refošk
• Opis: vršiček mladike je svetlozelen in zelo kosmat, robovi
mladih listov pa so rdečkasti; list je okroglast in nekoliko
podolgovat, precej velik, cel, tridelen ali celo petdelen, gornja
stran lista je jasno zelena, spodnja pa volneno obrasla; grozd
je srednje velik do velik, širok, piramidalen, srednje nabit in
vejnat; pecljevina je rdečkasto obarvana; jagoda je srednje
debela do debela, okrogla in temno modre barve; jagodna
kožica je debela; rozga je srednje debela, lešnikaste barve, na
nodijih nekoliko vijoličaste barve; zelo bujna sorta, grozdje
dozoreva pozno; daje obilen pridelek; je sorta za rdeča vina;
odporna proti oidiju, proti peronospori pa je manj odporna;
proti pozebi ni odporna.
• Poreklo: spada v skupino sort črnomorskega bazena - Proles
pontica, subproles balcanica.
• Izvor: Slovenija, Hrvaška.
• Opis: vršiček mladike je zelen, gladek in sijajen; list je velik,
okroglast, včasih tudi asimetričen, pogosto tridelen, plitko
narezljan, zgoraj gladek, nekoliko mehurjast in temno zelene
barve, spodnja stran lista je gosto dlakava; grozd je srednje
velik do velik, s krilcem, bolj valjaste oblike in podolgovat,
grozd ni nabit; grozdni pecelj je precej kratek, tanek in
rumenkast; jagoda je srednje velika do velika, okrogla in
nekoliko podolgovata; pokožica je tanka, zelenkasto rumena, z
rdečkastim odsevom na sončni strani, pokrita z oprhom in z
drobnimi pikicami; jagodno meso je sočno, sok pa kiselkast;
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Sorta

Izvor

Vzdrževalec

Šipon

A

Kmetijski inštitut
Slovenije

Zelen

A

Kmetijski inštitut
Slovenije

Žametovka

A

Kmetijski inštitut
Slovenije

Kraljevina

U

Kmetijski inštitut
Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
Opis
rozga je precej debela, s srednje dolgimi internodiji, svetlejše
barve; je bujna sorta, grozdje zori pozno, sredi oktobra;
pridelek je velik; je sorta za bela vina; je odporna proti
peronospori in oidiju ter dokaj odporna proti pozebi.
• Poreklo: spada v skupino sort Proles pontica.
• Izvor: Slovenija, Madžarska, Hrvaška.
• Opis: vršiček mladike je belkast, volnen in nekoliko zavit, list
je velik, okroglast in tridelen ali celo cel, površina lista je
gladka, spodnja stran je kosmata, je temno zelene barve, s
spodnje strani pa je sivkasto zelen, listne žile so zelene, zobci
so precej ostri; grozd je srednje velik ali velik, podolgovat,
neenako nabit in vejnat; jagoda je srednje velika in nekoliko
eliptična, kožica je debela, rumenkasto zelena in s sončne
strani rjavo lisasta; jagodno meso je sočno, sok pa brezbarven
in kiselkast; rozga je precej debela in močno progasta,
internodiji so srednje dolgi ali dolgi, nodiji so temneje
obarvani in posuti s črnimi pikami; je zelo bujna sorta, grozdje
dozoreva pozno; je sorta za bela vina; odpornost proti
boleznim je slaba, občutljiv je na pozebo; oplodnja ni vedno
zanesljiva, saj pride večkrat do osipanja v cvetenju; rodi
bogato, vendar ne redno.
• Poreklo: avtohtona sorta.
• Izvor: Slovenija.
• Opis: vršiček mladike je nekoliko kosmat, bledo rjavkaste
barve; list je srednje velik, petdelen, z globokimi gornjimi in
plitvimi spodnjimi sinusi, gornja stran lista je rumenkasto
zelena in gola, spodnja prav tako gola in mrežasta; grozd je
srednje velik in koničaste oblike, srednje nabit in ima nekoliko
olesenel pecelj; jagoda je okrogla, srednje debela, jagodna
kožica je tanka, zelenkasto rumene barve, s temnimi progami
in drobnimi temnimi pikicami; je srednje bujna sorta, grozdje
dozoreva bolj pozno; pridelek je obilen; je sorta za bela vina;
je občutljiv za peronosporo in sivo grozdno plesen, manj za
oidij, zelo občutljiv za pozebo.
• Poreklo: spada v črnomorsko ekološko skupino sort - Proles
pontica Negr.
• Izvor: Slovenija.
• Opis: vršiček mladike je razširjen, na robovih lističev
karminast; spodnji lističi so poleg tega še dlakavi, list je
petdelen, zelen, sijajen, površina lista pa je valovita, spodnja
stran lista je volneno obrasla; grozd je velik, srednje zbit,
vejnat; jagoda je debela, okrogla, temno modra in močno
oprhana; jagodna kožica je debela; rozga je svetlo do zmerno
rjave barve ter črtasta; je srednje bujna sorta; grozdje zori zelo
pozno; rodi obilno; je sorta za rdeča vina; proti glivičnim
boleznim je dokaj odporna, zelo občutljiva je na nizke
temperature.
• Poreklo: spada v ekološko skupino zahodnoevropskih sort Proles occidentalis.
• Izvor: Slovenija, Hrvaška.
• Opis: vršiček mladike je nekoliko upognjene rasti, razprt, gol
in karminaste barve; list je rahlo petdelen, srednje velik,
zgoraj je list temnozelen in gol, s spodnje strani pa je bledo
zelen in gol; peceljni sinus je široko odprt, listni zobci so ostri
in neizenačeni; grozd je srednje velik, razvejan in zbit; jagoda
je okrogla in nekoliko podolgovata, sicer pa je srednje debela,
rdečkaste barve ter pokrita z voščeno prevleko; rozga je
srednje razvita, internodiji so na preseku elipsaste oblike,
bledo rumene barve; je dokaj bujne rasti, grozdje zori pozno;
pridelek je dokaj velik, vendar se v neugodnih letinah rada
osiplje; je sorta za bela vina; občutljiva je na glivične bolezni

Uradni list Republike Slovenije
Sorta

Izvor

Vzdrževalec

Malvazija

U

Kmetijski inštitut
Slovenije

Št.
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Opis
in na nizke temperature.
• Poreklo: spada v zahodnoevropsko skupino sort - Proles
occidentalis.
• Izvor: Italija.
• Opis: vršiček mladike je svetlo zelen in rahlo volnato obrasel;
list je srednje velik do velik, petdelen, plitvo nazobčan, na
gornji strani nagrbančen, temno zelene barve, na spodnji strani
pa je gol; grozd je srednje velik, valjast in ima večkrat krilca,
grozd je raztresen in ob zorenju zelenkasto rumen; jagoda je
srednje debela, okrogla ali elipsaste oblike s tanko kožico;
jagodni popek je izražen, jagodno meso je sočno; rozga je
gladka, razmeroma dolga in tanka, lešnikove barve, internodiji
so dolgi, rozga je na nodijih nekoliko vijoličasta; je sorta
bujne rasti, grozdje pa dozoreva pozno; rodi redno in obilno;
je sorta za bela vina; proti glivičnim boleznim je dokaj
odporna, proti pozebi pa je srednje odporna.

Okrajšave:
A = Avtohtona sorta
D = Domača sorta
U = Udomačena sorta

Avtohtone sorte so sorte, ki so nastale iz avtohtonega izvornega genskega materiala in niso
bile načrtno žlahtnjene. Sorte oziroma populacije se v Republiki Sloveniji že dolgo časa
pridelujejo, tukaj pridelujejo njihov semenski material in sorte se tukaj vzdržujejo.
Domače sorte kmetijskih rastlin so sorte, ki so bile požlahtnjene (vzgojene) v Republiki
Sloveniji iz avtohtonega slovenskega izvornega genskega materiala, ali pri katerih
prevladuje avtohtoni izvorni genski material.
Udomačene tuje sorte so starejše sorte tujega porekla, ki se v Republiki Sloveniji
pridelujejo že več kot 30 let, pri vinski trti in sadnih rasltlinah več kot 50 let in so dobro
prilagojene našim pridelovalnim razmeram.

Naslovi vzdrževalcev:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*: Podatka o vzdrževalcu ni.
**: Podatka o vzdrževalcu ni.
Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable, Loka, Grajska 1, 1234 Mengeš
Evrosad d.o.o., Cesta 4. julija 134, 8270 Krško
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Žalskega tabora 2,3310 Žalec
KGZS - Sadjarski center Gačnik, Gačnik 77, 2211 Pesnica
Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17,1000 Ljubljana
Kozjanski park, Podsreda 45, 2357 Podsreda
KZ Maribor, Vinarska ul.14, 2000 Maribor
Planta Prelesje d.o.o., Vojkova 58, 1000 Ljubljana
Poskusni center za oljkarstvo, Ulica 15. maja 17, 6000 Koper
Sadjarstvo Mirosan d.d., Kasaze 95, 3301 Petrovče
Semenarna Ljubljana proizvodnja in trgovina d.d., Dolenjska c. 242, 1000 Ljubljana
Vele trgovska družba d.d., Vele - sadna drevesnica Kamnik, Ljubljanska 64, 1230 Domžale
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VSEBINA
1426.
1427.
1428.
1429.

1430.
1431.
1432.
1433.
1434.
1435.

1436.

1437.

1438.

1439.
1440.
1441.
1442.
1443.
1444.
1445.
1446.
1469.

1447.
1448.
1449.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije
Odlok o pomilostitvi
Odlok o pomilostitvi

1450.
3833
3833
3833
3834
1451.

VLADA

Uredba o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v
carinskih zadevah
Uredba o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v
okviru prava Skupnosti za tržne ureditve kmetijskih
proizvodov
Uredba o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil za kmetijske proizvode
Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto
2004, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
Uredba o pravicah in dolžnostih beguncev v Republiki
Sloveniji
Uredba o merilih za uvrstitev dela z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu v varnostni
razred in zadrževalnih ter drugih varnostnih ukrepih
za posamezni varnostni razred

3834
3840
3845
3848

1452.

3849
1453.
3857

1454.

MINISTRSTVA

Pravilnik o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih prodajalnah in obračunu razlike trošarine v le-teh na cestnih
mejnih prehodih z Republiko Hrvaško ter o obračunu
razlike trošarine ob zaključku poslovanja prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z Republiko
Madžarsko
Pravilnik o zavarovanju plačila stroškov ter o določitvi
višine stroškov hrambe in ohranjanja blaga v času
začasnega zadržanja in zasega blaga v primerih uporabe carinskih ukrepov pri kršitvah pravic intelektualne
lastnine
Pravilnik o izjemah od obveznosti predložitve blaga, o
določitvi višine in načina obračunavanja stroškov pri
opravljanju pregleda blaga ter o obračunu stroškov
opravljene preiskave
Pravilnik o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih
dajatev
Pravilnik o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo
Seznam standardov ki dopolnjuje seznam standardov,
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo
Pravilnik o kakovosti jajc
Pravilnik o spremembi pravilnika o kategorizaciji,
ocenjevanju mesnatosti in razvrščanju klavnih trupov
prašičev
Pravilnik o označevanju in kategorizaciji svinjskega
mesa
Pravilnik o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah
zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem
Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju
zdravstvene dejavnosti
Seznam avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih
rastlin

3901

3903

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Sklep o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije za leto 2003
Razlaga kolektivne pogodbe časopisnoinformativne,
založniške in knjigotrške dejavnosti
Razlaga kolektivne pogodbe celulozne, papirne in
papirno predelovalne dejavnosti

3903
3904
3905

OBČINE
1455.
3866

3870

3874
3875
3879
3880
3881
3882
3883

1456.

1457.
1458.

3888
3925

3906

HODOŠ
Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2004
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš
za leto 2003

3912

3910

3914

1459.

3914

1460.

LOGATEC
Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2004

3914

1461.

METLIKA
Sklep o uvedbi enotne cene čiščenja odpadnih komunalnih voda za vse čistilne naprave

3917

1462.

MIREN-KOSTANJEVICA
Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto
2004

3917

MURSKA SOBOTA
Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Murska
Sobota

3919

PIVKA
Sklep o plačilu dela stroškov opremljanja zemljišč z
lokalno komunalno infrastrukturo

3919

RADEČE
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radeče
za leto 2003
Ugotovitveni sklep

3920
3921

1463.

1464.

1465.
3896

1466.

3897

1467.
1468.

3899

GORENJA VAS – POLJANE
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Gorenja vas – Poljane
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Gorenja vas – Poljane

KOMEN
Ugotovitveni sklep o pridobitvi mandata

3886

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi sodb Višjega sodišča v Kopru
in sodb Okrajnega sodišča v Piranu
Odločba, da tretji odstavek 143. člena, 150. člen in
tretji odstavek 151.d člena Carinskega zakona niso v
neskladju z Ustavo
Odločba o ugotovitvi, da so bili v neskladju z Zakonom
posamezni odloki v delih, ki so nalagali plačevanje
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od
zemljišč, ki pripadajo posameznim objektom ozirom
napeljavam telekomunikacijskega omrežja ali so potrebna za njihovo redno rabo in vzdrževanje

Odločba o ugotovitvi, da sta bila Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča in Pravilnik za določanje obsega
tlorisnih površin posameznih objektov in omrežij
Mestne občine Maribor, kolikor sta predpisovala odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
od tlorisne površine tranzitnih in prenosnih omrežij
za izvajanje poslovnih dejavnosti transporta plinskih
goriv, v neskladju z Zakonom
Sklep, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča
zadrži izvrševanje 2. in 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč Občine Slovenska Bistrica v delih, ki
nalagata plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinskih
goriv

SEŽANA
Program priprave lokacijskega načrta za Vetrno elektrarno Selivec
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega
plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990, dopolnjen 2003, Vetrna elektrarna Selivec

3921

3923
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